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 1فصل 

 حمل و نقل و ترافیک

 

 توسعه حمل و نقل عمومیـ 

 توسعه حمل و نقل پاک و سازگاری حمل و نقل با محیط زیستـ 

 مدیریت ارائه تسهیالت تقاضای سفرـ 

 سازی ترافیک طراحی و تهیه برنامه عملیاتی کنترل هوشمند روانـ 

 مدیریت عرضه تسهیالت حمل و نقلـ 

 نقل ایجاد ارتباط بین کاربری زمین و حمل وـ 

 نقل ترافیک شهر تهران ایمنی حمل و تهیه برنامه عملیاتـ 

 شهری نقل و حمل سیستم در خصوصی و عمومی مشارکت و ها گذاری سرمایه مالی، تأمین توسعهـ 

 ها و تعیین ساختار بهینه سرمایه برای معامله محاسبات مهندسی مالی طرحـ 
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و انبوه عدم قطعیت های ناشی از  تهران شهرزرگ بعملکردی، ساختاری و ذاتی فرهنگی، حقوقی، های پیچیدگی

ریزی و سازماندهی و مدیریت نیازمند برنامهدر همه ابعاد،  شهرکالنها در کنار رشد برق آسای این پیچیدگی

فنی و تکنولوژیکی و  ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی،یکپارچه و همه جانبه در همه ابعاد سیاسی

 .استو آینده شهر  برای حالحقوقی 

 ریزی سریع و مستمر، چالشبرنامه کارشناسی و ،این آینده پر ریسک و فرصت نیازمند مدیریت چابک، تحلیل 

 .یابی و ارائه راهکارهای هوشمندانه است

های پیشرفته به انواع زیرساخت. های فیزیکی و اجتماعی استحال و آینده درخشان پایتخت نیازمند زیرساخت

نیاز پیشرفت در عصر جدید نه تنها ضامن رفاه عمومی و پیش ،نیاز توسعه کالنشهر تهرانترین پیشاصلیعنوان 

اقتصادی و سیاسی  بلکه نشانگر سطح پیشرفت فنی و نماد اقتدارسیاسی و توسعه یافتگی پایتخت ایران اسالمی 

 . به عنوان قدرت اول منطقه است

فرادستی نظام اسالمی ایران و سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی  برنامه شهرداری تهران برمبنای اسناد

ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری به عنوان پایه اوج گیری ستون پیشرفت ایران بر مبنای اهداف عالی  ،ایران

سپس با لحاظ نمودن دیگر اسناد . مای والیت تدوین گردیده استظاین نظام مقدس و خط مشی تبیینی مقام ع

 پایشرادست ملی و استانی و شهری با در نظر گرفتن واقعیات موجود و ظرفیت های توسعه و نظر خبرگان امر ف

 .گردیده است

قانون  44سیاست های کلی اصل  و های کلی نظام در امور شهرسازیسیاست ی برنامه برمبنای ارکاناهویتاول

ابالغ گردیده است تعیین گردیده است و  ایهکه توسط حضرت آیت آهلل خامناساسی جمهوری اسالمی ایران 

موارد  ،در این امر گیری نظام مقدسطبق این خط مشی و جهت. ین شده استوذیل هر اولویت فصول برنامه تد

 .به جد در برنامه لحاظ گردیده است لذی

دی و با رعایت در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصاتهران شهر  اییابی توسعه مکان

منی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از ، ایمعیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک

 .واهد شدخانجام  ها و شبکه شهری زیرساخت



 

6 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
اسالمی و با رعایت مالحظات -تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی 

ی اعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمفرهنگی، اجتم

 .خواهد بود

های  تهیه، تصویب و اجرای طرح ،سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریتهماهنگ یکپارچه ونهایت 

عه و عمران و مدیریت شهری با تأمین منابع پایدار برای توس پایتخت صورت خواهد گرفت وتوسعه و عمران 

حفظ هویت تاریخی در توسعه  انجام خواهد شد؛ های مصوب ای و در چارچوب طرح هزینه ـ تاکید بر نظام درآمد

جلوگیری از گسترش  ؛های قدیمی های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت موزون شهر با احیاء بافت

تقویت و کارآمد کردن نظام  ؛ ای و نامناسب موجود حاشیههای  نشینی در شهر و ساماندهی بافت حاشیه

رعایت هویت تاریخی و ا، هتعمیر ونگهداشت زیرساخت ؛سازی محیط شهری سازی و مقاوم ایمن ؛ مهندسی

آسایش جانبازان و معلوالن تأمین و  هانیاز برآورده نمودن ؛شهرگسترش بی رویه کالناز جلوگیری  شهر؛معنوی 

 . رسالت اصلی شهرداری آینده در این برنامه خواهد بود ،شهری و اماکن عمومیدر طراحی فضای 

تعامل با نهاد های ذیربط و تمرکز ویژه بر نوآوری و ارتقای  ،با جوانگرایی و سازماندهی مدیریتی پویاامید است 

 .باشیم نشاط عمومی و آرامش شهروندان ، افزایش رفاهشاهد آوری در سطح شهر فن

 

 : عمومی مل و نقلحتوسعه 

و  ، افزایش تولید ناخالص داخلیتوسعه صنایعرشد اقتصادی، نیازهای پیشمحرک ها و ترین یکی از اساسی

یکی از اولین نمادهای ارزیابی . و ایمن است ، ارزانافزایش سطح رفاه اجتماعی هر کشور وجود حمل و نقل روان

 .و نقل آن است وضعیت حمل پیشرفته رشهکیفیت زندگی شهروندان یک 

بنابراین یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی شهرداری تهران مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر و ایجاد خدمات 

 . بار با کمترین هزینه و بیشترین ایمنی در عین سرعت و سهولت سفر است وجابجایی مسافر 

پیوند قوی بین طراحان شهری و و  چهتفکر یکپارگیری از شکل های حمل و نقل چند وجهی و کاراسیستم یجادا

کیفیت تواند  ونقل، می این تعامل سازنده در دو حوزۀ شهرسازی و حمل. شودمینقل ایجاد  و ریزان حمل برنامه

بنابراین، . پذیر ارائه دهد گو و زندگی بازتعریفی از شهر پاسخ با لحاظ اصول توسعه پایدار ارتقا داده و بافت شهر را 
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 در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته، کلیدی برای دستیابی به جوامع سرزنده و پایدار ایداریرعایت اصول پ 

 .است

 نقل و خاص در اصولی علمی مدیریت حمل وستودنی و دقت با اسناد باالدست جمهوری اسالمی ایران نیز 

از جمله، . نداه ارائه نمودهریزی دراین حیطای برای برنامه، خط مشی این حوزه را مشخص و الگووارهترافیک

بند  ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای اهلل خامنه حضرت آیتکه ، «و نقل  حمل»  بخش  کلی  های سیاست

که این برنامه  .حت نظام، ابالغ کردند، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلقانون اساسی 110یک اصل 

 . ه استها طراحی و تدوین گردید فته از این سیاستربرگ

از   هر یک  سهم  و تنظیمشهری   و نقل  حمل  جامع  ایجاد نظام از جمله ارکان برنامه در بخش حمل و نقل،

  کاهش،  و امنیتی  و دفاعی  اقتصادی  الحظاتم  به  و با توجه  ریلی  و نقل  حمل  به  دادن  با اولویت  آن  های زیربخش

ها و  زیرساخت  بین  و تناسب  تعادل  برقراری، ایمنی  افزایش، محیطی  زیست  آلودگی  کاهش،  انرژی  مصرف  شدت

و   پیشرفت  از طریق  عالی  سطح  به  تا رسیدن  وری بهره  افزایش نینچهم. است و تقاضا  ناوبری  و تجهیزات  ناوگان

 ،دیگر موارد از. سرلوحه قرار خواهد گرفت  و اطالعات  انسانی  و منابع  مدیریت ، و نقل  حمل  های بهبود روش

،  ـ امنیتی  دفاعی  مالحظات، محورها  ی توسعه  به  ای شبکه  نگرش  به  با توجه  و نقل  حمل  ی شبکه  و اصالح  توسعه

  کردن  فراهم .باشدمی جانبازان و ناتوانان عموم مردم خصوصاً یتقاضا و منفعت اجتماعی و پاسخ به  سودآوری

و  عمومی و خصوصی  مشارکت  بخش خصوصی و افزایش و جلب  و خارجی  داخلی  های سرمایه  جذب  ی زمینه

 های بخش خصوصی به منظور افزایش جذابیت در همکاری با شهرداری ای و تجهیز سرمایه بیمه  پوشش  گسترش

 المللی بینشهری در سطح   و نقل  حمل ، همچنین تبدیل شدن به الگوی توسعهبخش  این  های فعالیت  ی در همه

 .از دیگر اهداف است

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
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 پاک و سازگاری حمل و نقل با محیط زیست ،توسعه حمل و نقل .1

سهم  .جابجایی کاال و مسافر در سطح کالنشهر تهران در حال افزایش است ،با رشد اقتصادی و افزایش جمعیت

ها،  شود که دارای تبعات منفی جدی بر سالمت انسانباالیی ازین جابجایی توسط وسایل نقلیه موتوری انجام می

های جدید جهت استراتژی .ها و سالمت سفر خواهد داشتکیفیت محیطی، الگوهای توسعه شهری، شرایط راه

های حمل بنابراین اولویت بر استراتژی. باشدتضمین جابجایی باید متضمن بهبود شرایط اکولوژی و اجتماعی نیز 

های آینده در برآوردن  نقل پایدار با مفهوم گسترده پایداری با معنی رفع نیاز کنونی بدون کاهش توان نسل و

 . نیازهایشان در دستور کار قرارخواهد گرفت

یداری اجتماعی مورد نظر با سه رکن پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پاحمل و نقل پایدار شهری ایجاد 

 .خواهد گرفت قرار

 گردد مگر با رشد صحیح اقتصاد، اشتغال و تهیه کاال توسعه پایدار محقق نمی: پایداری اقتصادی 

  ها و ایجاد توازن محیطی روی  تضمین پایایی عملکردی در اکوسیستم(: اکولوژیکی)پایداری محیطی

 . منابع دفع و استفاده از

  توزیع عادالنه منابع ، کاهش فقر، توسعه پایدار  :(عدالت اجتماعی و توزیع امکانات)پایداری اجتماعی

  های الزم برای ایجاد رضایت عمومیانسانی، مشارکت عمومی و تکوین سیاست

 در چشم انداز بلند مدت حمل و نقل پایدارشهرداری تهران در  اهداف 

 اهداف اجتماعی اهداف اکولوژیکی اهداف اقتصادی

زیرساخت الزم برای توسعه جاد ای

 اقتصادی و اشتغال

بهبود وضعیت سالمت و امنیت در 

 حمل و نقل

نقل و  تضمین خدمات حمل و

های اجتماعی  دسترسی همه گروه

 خصوصاً افراد ناتوان و معلول

ایجاد سیستم حمل و نقل ارزان و 

 سریع با حجم باالی مسافر

کاهش آلودگی در سطح محلی، 

هانی به منظور منطقه ای و ج

تثبیت و پایایی شرایط آب و 

 هوایی

 

تمرکز بر حمل و نقل مناطق 

 محروم و شهرهای اقماری
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
های شناخت مسائل  بهبود روش کاهش مصرف زمین کاهش ترافیک و ازدحام 

 حمل و نقل اقشار کم درآمد

و  تقویت روابط بین تهران و حومه

ایجاد نهایت سهولت دسترسی 

 مرکزشهرهای اقماری به 

همگرایی در ابعاد محیطی و 

توسعه  ریزی و اقتصادی در برنامه

 حمل و نقل

حمایت از فقرا در برابر تغییرات 

های مربوط به  ناسازگار در سیاست

 نقل حمل و

ایجاد ذخیره و سرمایه مالی 

های  مناسب توسعه زیرساخت

 حمل و نقل عمومی و شخصی

توسعه یک چارچوب استراتژیک و 

 یط محیطیحساس به شرا

تأمین مشارکت عمومی در تصمیم 

های  سازی مربوط به سیاست

 حمل و نقل ترافیکی و

ایجاد گزینه های متنوع در حمل و 

 نقل

 کاهش آلودگی صوتی کاهش شدت انرژی

افزایش محل درآمد جهت توسعه 

های حمل ونقل و حفظ،  زیرساخت

های  تعمیر و نگهداشت زیر ساخت

 موجود

ایجاد اکوسیستم شبکه حمل و  صوتی و بصریهای  کاهش آلودگی

نقل گسترده و یکپارچه برای 

 پوشش دهی کلیه اقشار جامعه

 

 :گذاری به سمت افزایش مطلوبیت سفر و افزایش تقاضا هدف

آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد همکاری با صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن -1

و استفاده از انواع وسایل  ، ترافیکهای گسترده برای ارتقای فرهنگ رانندگیوزشآمبرای تبلیغات و  اسالمی

 حمل و نقل عمومی 

های دولتی و غیردولتی مرتبط برای ارتقای سطح نامه با پلیس راهنمایی و رانندگی و نهادانعقاد تفاهم -2

 فرهنگ ترافیکی مردم

 هادهای رسمیبا کمک دیگر ن تدوین و اجرای ضوابط سختگیرانه ترافیکی -3

برای  که رانندگان بتوانند رایگان پارک و های هوشمند یا طبقاتی یا ارزانو پارکینگ ایجاد پارک سوار -4

 .از حمل و نقل عمومی استفاده نمایند ادامه مسیر

 د حمل ونقلی و تغییر مُایجاد امنیت و اختصاص فضا برای پارک در طول شبکه بزرگراه
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
از طریق افزایش ناوگان ریلی و توسعه  ای افزایش کشش و تقاضای برمبهبود کیفیت خدمات عمو -5 

 خطوط ریلی در کمربندهای اقتصادی و جمعیتی

 تکمیل و پشتیبانی انواع مُدهای حمل و نقل برای افزایش سرعت و سهولت جابجایی -6

 ارائه خدمات هوشمند انتخاب مُد حمل و نقل در طول مسیر -7

 تفاده از خودرو اشتراکیو ایجاد زمینه اس سنجی، امکانبررسی -8

 استقرار الگوی و شهر توسعه الگوی بین آن مبنای بر که (TOD) همگانی نقل و حمل بر مبتنی توسعه -2

 .دارد وجود هماهنگی انبوه، همگانی نقل و حمل شبکه

 مدیریت هوشمند هزینه استفاده از نقاط پر تردد شهری  -10

 مدیریت پارکینگ در شهر -11

 های قراردادی مشارکت عمومی و خصوصیسیستم توسعه زیرساخت ها از طریق -12

 هادر انواع پرداخت دادن تخفیف و پاداش به خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف -13

 رانی و جایگزین نمودن خودروهای هیبریدی و برقی نوسازی ناوگان تاکسی -14

 های برقینوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی و تخصیص اتوبوس -15

 های پر سرعت به عنوان مد مکمل خطوط مترو در سطح شهر و حومهسافزایش خطوط اتوبو -16

مذاکره با دولت برای ارائه تسهیالت و مشوق های مالی برای استفاده از وسایل نقلیه کم حجم و با  -17

 آالیندگی کم

 ناشی از انواع وسایل نقلیه و فرهنگ ترافیکی ریزی برای کاهش آلودگی صوتی در شهربرنام -18

 ای استفاده از انواع وسایل نقلیه برقیایجاد مشوق بر -12

 های هوشمند حمل و نقل عمومی استفاده از سیستم -20

 :های فوق مراحل زیر باید به دقت و با توجیه کافی اجرا شود برای پیاده سازی هر یک از برنامه

ن طرح از کلیه ابعاد و شناسایی نقاط قوت ضعف هر طرح و بررسی هزینه وفایده اجرایی نمودبررسی  .1

 هریک از برنامه ها

 ...با توجه به ابعاد سیاسی ، اجتماعی، جغرافیایی و مناسب بودن برای شهر تهرانبررسی  .2

 و تکنولوژیکی پذیری از نظر فنیامکان .3

 و اقتصادی پذیری مالیامکان .4
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 پذیری نهادی سازمانی و مدیریتیامکان .5 

 پذیرش عمومیمراحل  .6

 

 سفر یتقاضا التیارائه تسه تیریمد .2

وان یک واقعیت غیر قابل انکار، سیستم حمل و نقل تهران باید نه تنها پاسخگوی تقاضای فزاینده مسافران به عن

ینده شهروندان در جهت اباید توقعات فز تر شدن ناحیه شهری نیز بوده وبلکه پاسخگوی تقاضای ناشی از وسیع

نیاز فزاینده مدیریت زمین و کنترل فضای به عالوه  ؛ارتقای کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست را برآورده نماید

های  خطوط ریلی آینده باید در چارچوب طرحانواع سیستم های حمل و نقل و شهری به منظور تسهیل ایجاد 

 . حمل و نقل پیش بینی گردد

شبکه ریلی شهری آینده باید با تقاضای جغرافیایی و فضایی حمل و نقل بر  ،به عنوان مهمترین مُد حمل و نقل

با انواع دیگر  همچنین به صورت یکپارچه و پوششی .اندازهای توسعه شهری مطابقت داشته باشداساس چشم

الزم  . ریزی شودتهران و حومه برنامه همه اقشار برای ارائه خدمات جامع و مناسب برای مدهای حمل و نقلی،

و در  همان و یکپارچه نگریسته شدهای طبیعی شهر تهران به طور همزها و  محدودیتاست به همه نیازمندی

های پیشنهادی حمل و نقل واقع بینانه بوده و در حد عین حال ازین نکته غفلت نگردد که شبکه و سیستم

 .امکانات شهر تهران باشد

 . لحاظ خواهد شد شهر تهران در مدیریت انواع سیستم های حمل و نقلو طرح های فرادستی مات اساسی االز

 و دیگر مصوبات مجلس شورای اسالمی سامانه های حمل ونقل ریلی قانون حمایت از -1

 لوایح مصوب و ابالغیه های دولت خصوصاً وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه -2

 چشم انداز طرح جامع شهری تهران -3

 مصوبات شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر -4

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران -5

 ریلی تهران طرح جامع حمل و نقل -6
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
ریزی  در چارچوب اسناد فرادستی نظام برنامهو آمده است، انداز طرح جامع شهری تهران  چشمدر بنا بر آنچه  

اصالحات و الحاقی  ،انداز تهران با استناد به اهداف طرح سند چشم( انداز و طرح جامع سند چشم)شهر تهران 

و « شروط تحقق طرح جامع شهر تهران الحاقیالزامات و »بعدی آن و همچنین راهبردهای سند مصوبه 

های  شهر تهران که هزینه همچنین سند طرح جامع شهر تهران و با عنایت به معضل حمل و نقل در کالن

محیطی و اتالف زمان را به شهروندان تهرانی  سنگین اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ایمنی و بهداشتی و زیست

سازی شبکه حمل و نقل و جابجایی و تمهید ابزار مناسب  ین مشکالت و بهینهمنظور کاهش ا به ،نماید تحمیل می

رعایت و اجرای آن توسط شهرداری جهت  ،طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران ،گیری مدیران جهت تصمیم

 .است سرلوحه قرارگرفته صالح  سایر مراجع ذی وتهران 

های اجرایی ذیربط در جهت اجرای بهینه طرح  ایر دستگاهشهرداری تهران موظف است با هماهنگی و تعامل با س

 .مزبور اقدامات الزم را معمول نموده و گزارش آن را هر شش ماه به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید

 آنی ضرورت اجراو  طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهراناجرای 

ضرورت ایجاد ساز و  شهر تهران و با عنایت به کالن با توجه به اهمیت سامانه حمل و نقل شهری و جابجایی در

شورای مصوب  «طرح جامع شهری تهران»ای و شهری،  گیری مدیران ملی، منطقه کار مناسب جهت تصمیم

ای در ترسیم و  عنوان سند راهبردی توسعه پایدار و هماهنگ شهری از جایگاه ویژه محترم اسالمی شهر تهران به

 .شهر تهران برخوردار است یستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کالنتحقق راهبردهای محیط ز

مند، هوش پایه، دانش اسالمی، ـ عنوان شهری با اصالت و هویت ایرانی  تهران به ،انداز طرح جامع شهری در چشم

 .سرسبز، شاداب و سرزنده، امن، پایدار و مرفه با عملکردی ملی و جهانی تعریف شده است

ویژه کنترل  تهیه و تدوین اسنادی برای هدایت و کنترل توسعه شهر به ،موریت اصلی طرح جامعبر این اساس مأ

بندی کالبدی شهر و شبکه معابر  است که در بخش استخوانبوده تحوالت کالبدی و نحوه استفاده از اراضی 

 : ه استشهری، این طرح راهبردهایی را در زمینه حمل و نقل و ترافیک به شرح زیر پیشنهاد کرد

 توسعه و ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی( الف

 شهری شهری و برون ساماندهی شبکه بزرگراهی درون (ب 

 های حمل و نقل ریلی با اولویت مترو استفاده از سامانه (ج 



 

13 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 .گسترش حرکت پیاده و دوچرخه (د  

 پیاده شدن مسافر ساماندهی فضاهای عمومی سوار و( هـ

 توسعه ساماندهی کنترل هوشمند ترافیک( د

های مربوط به  بندی پروژه طراحی و اولویت، حمل و نقل و ترافیکو سند جامع با استناد به اهداف طرح فوق، 

در افق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک . ای برخوردار است حمل و نقل و ترافیک از اهمیت و ضرورت ویژه

میلیون جابجایی در شبکه معابر شهری تهران  25/5میلیون سفر سواره شامل  18، روزانه 1404سال  تهران

درصد با وسایل نقلیه عمومی و نیمه  75درصد سفرها با وسایل نقلیه شخصی و  25برآورده شده که بر اساس آن

درصد و  22وس اتوب درصد، 30که از این میان به ترتیب سهم قطار شهری . عمومی صورت خواهد پذیرفت

 .درصد است 20درصد و سهم تاکسیرانی نیز  3بوس  مینی

 (طرح جامع حمل و نقل و ترافیک) ی حمل و نقلهای تخصصی عرضه و تقاضا مدل

های تخصصی عرضه و تقاضا شامل  کارگیری مدل ریزی حمل و نقل، به ترین محورهای فرآیند برنامه یکی از عمده

و تخصیص سفر است که در قالب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اجرا های ایجاد، توزیع، تفکیک  مدل

بینی میزان سفر در آینده و ارزیابی راهکارهای مختلف دستیابی به اهداف  منظور پیش ها به این مدل. شوند می

شده،  بینی های پیش طرح بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه شهری و بر مبنای سیاست

های فوق قادر خواهند بود بر اساس عملکرد ریاضی و با استفاده از  هر یک از مدل. گیرد استفاده قرار می مورد

صورتیکه با  بینی برآوردی از وضعیت نتایج آن در زمان و مکان مجازی به دست دهند، به متغیرهای قابل پیش

به تفکیک هر یک از نواحی ترافیکی در  استفاده از مدل ایجاد سفر، حجم سفرهای تولیدشده و جذب شده روزانه

سال افق قابل دسترسی است، ضمن اینکه با استفاده از مدل توزیع سفر، مبادی و مقاصد سفرها مشخص و نوع 

وسیله مورد استفاده از مدل تفکیک سفر معین شده و درنهایت مدل تخصیص وضعیت ترافیک انواع وسایل نقلیه 

 .د شدروی شبکه معابر نشان داده خواه

 :اهداف کلی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

 کردن سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه حمل و نقل عمومی کارا با ارتقای سطح سرویس  فراهم

 ها آن
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
   رانی و سایر  کاهش تقاضای سفر سواره و افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی اعم از قطار شهری، اتوبوس

 یهای حمل و نقل عموم سیستم

  ها با محیط  سواری با توجه به سازگاری آن روی و دوچرخه افزایش سهم سفرهای غیر موتوری مانند پیاده

 زیست

   ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری و جلب اعتماد و افزایش اطمینان شهروندان به وسایل نقلیه

 عمومی

 شارکت عمومی شهروندانهای ترافیکی و جلب م ارتقای فرهنگ ترافیک از طریق انتقال آموزه 

   ایجاد هماهنگی بین کاربری زمین و سیستم حمل و نقل و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حمل و

 شهری نقل درون

  سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال مدیریت و ترافیک بهینه 

  های محیط زیستی وسایل نقلیه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی بهینه 

 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مه شهرداری در راستایبرنا

کارهای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در راستای راهبردهای طرح جامع جهت نیل به اهداف فوق، راه

 :شهری تهران به شرح زیر است

 (طرح جامع حمل و نقل و ترافیک) مدیریت عرضه سفر( الف

 :ایی در زمینه توسعه عرضه حمل و نقل شهری به این شرح استاین بخش عمدتاً دربرگیرنده راهکاره

 کیلومتر آن  380کیلومتر که  430خط مترو به طول  12شامل : توسعه و تکمیل سیستم قطار شهری

خط به  15مجموعاً )کیلومتر  30خط مکمل ریلی به طول  3در داخل محدوده تهران واقع شده و نیز 

شهری در سال افق را  درصد سفرهای درون 30گویی به  پاسخاست که ظرفیت ( کیلومتر 460طول 

 .دارد

 20خط معمولی فعلی به طول  3ترتیب تعداد و طول خطوط شبکه قطار شهری تهران از   این  به 

 460خط مکمل ریلی مجموعاً به طول  3السیر و  خط مترو سریع 4خط مترو معمولی،  8کیلومتر به 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
کیلومتر خطوط جدید  22طور متوسط احداث  بر این اساس ساالنه به کند که کیلومتر افزایش پیدا می 

 .ریلی در سال افق موردنیاز است

 رانی با  هزار دستگاه اتوبوس 11خط اتوبوسرانی با  400شامل : رانی توسعه و ساماندهی شبکه اتوبوس

انی تندرو ر شهری در سال افق، توسعه شبکه خطوط اتوبوس درصد سفرهای درون 22ظرفیت جابجایی 

 .شهری است پایانه چندمنظوره درون 12کیلومتر و احداث  150تا 

 هزار دستگاه با عمر  11هزار دستگاه فعلی به  6های ناوگان اتوبوسرانی از  ترتیب تعداد اتوبوس این به

 1200های ابتدای طرح ساالنه  رسد که با توجه به فرسودگی ناوگان موجود،در سال سال می 10کمتر از 

دستگاه اتوبوس جهت نوسازی ناوگان تا سال افق  1100های بعد حداکثر ساالنه  تگاه و در سالدس

 .موردنیاز است

 درصد از سفرهای  3رانی با سهم  بوس ناوگان مینی: رانی بوس توسعه و ساماندهی شبکه مینی

ده خواهد شهری در سال افق، وظیفه دسترسی ساکنان حومه شهر به تهران و برعکس را بر عه درون

نیاز  سال تا سال افق طرح مورد 10عمر  دستگاه با 4500داشت و به موازات کاهش کمی خطوط 

 .باشد می

 دستگاه با  4500های این ناوگان از سه هزار دستگاه موجود به  بوس ترتیب افزایش تعداد مینی این به

دستگاه  500طور متوسط  های ابتدای طرح به در سال. سال تا سال افق موردنیاز است 10کمتر از 

نیاز  دستگاه جهت نوسازی ناوگان تا سال افق مورد 450های بعدی طرح حداکثر  بوس و در سال مینی

 .است

 که ناوگان تاکسیرانی  نحوی استانداردسازی سامانه تاکسیرانی به: سازی سامانه تاکسیرانی  استاندارد

تگاه تاکسی ون و وظایف اصلی خود را در هزار دس11سواری و  هزار دستگاه تاکسی 100متشکل از 

 عمومی نیمه نقل و حمل عنوان به(  ون ـ سواری) خطی و(  مقصد ـمبدأ )قالب سیستم تاکسی ویژه 

 .دهند انجام دقت با و درستی به( عمومی نقل و حمل کمکی)

 توجه به عمر  هزار دستگاه است که با 11های ویژه و خطی موجود مجموعاً  ترتیب تعداد تاکسی این  به

سال، نوسازی کلیه خودروهای ناوگان  5های سواری و ون به میزان  شده برای تاکسی مفید در نظر گرفته

 .تا سال افق موردنیاز است( کمتر از عمر تعیین شده)تاکسیرانی 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  های در درست اجرا و مصوب شبکه بزرگراهی تهران به  که کلید پروژه صورتی در: تکمیل شبکه بزرگراهی

های تهران  جدید، طول بزرگراه( به همراه رمپ و لوپ)کیلومتر بزرگراه  203رانجام برسند، با احداث س

 .افزایش خواهد یافت( بدون رمپ و لوپ)کیلومتر 482کیلومتر به  374از 

 های  ترتیب در زمینه تکمیل شبکه بزرگراهی تهران هرچند اولویت اول تکمیل سایر بزرگراه این  به

باشد، ضمن اینکه بازگشایی و تعریض معابر شریانی  نیز از اهمیت به سزایی برخوردار میشهری  درون

عالوه بر توسعه کیفی : های مسافربری ساماندهی پایانه -6. درجه یک داخل شهر نیز حائز اهمیت است

مرکز در پایانه غیرمت 15شهری از طریق احداث  های برون شهری، شامل توسعه کمی پایانه های بین پایانه

 .شهری مورداستفاده قرار گیرد های درون تواند در کنار پایانه نقاط مختلف شهر تهران است که می

 ای از طریق  ها و کاهش پارک حاشیه شامل ساماندهی وضعیت پارکینگ: های عمومی احداث پارکینگ

در قالب هزار فضای پارک  413محدودیت مدت زمان پارک در حاشیه شبکه معابر شهری و احداث 

 .های عمومی است پارکینگ

 ترین امکانات و تجهیزات  کارگیری پیشرفته شامل به: کارگیری امکانات و تجهیزات هوشمند به

های روز دنیا در جهت اعمال مدیریت  آوری افزاری ترافیک با استفاده فن الکترونیکی و کنترل نرم

 .هوشمند ترافیک است

 (ل و نقل و ترافیکطرح جامع حم) مدیریت تقاضای سفر( ب

درصد  14بایست به کاهش حدود  در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک از طریق اعمال مدیریت تقاضای سفر می

طور متوسط ساالنه کاهش حدود یک درصدی  شهری تا سال افق طرح دست یافت که به از سفرهای درون

هایی در زمینه کاهش و تغییر الگوی سفر این بخش عمدتاً دربرگیرنده راهکار. تقاضای سفر مورد انتظاراست

 :شهری به این شرح است درون

 بارها و  ها، وانت اتخاذ تدابیری در ارتباط با کاهش سهم وسایل نقلیه شخصی ازجمله سواری

اندرکار و همچنین کاهش تقاضای سفر سواره از  های دست ها با همکاری سایر دستگاه موتورسیکلت

ها و  های شخصی و موتورسیکلت منظور محدودیت تردد سواری رنده بهطریق اجرای اقدامات بازدا

روی و  های حمل و نقل عمومی و توسعه پیاده منظور افزایش استفاده از سیستم اقدامات تشویقی به

 سواری دوچرخه
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  شهری از طریق اعمال مدیریت تقاضای  انجام تمهیداتی در رابطه با تغییر الگوی سفرهای روزانه درون

ارتقای فرهنگ ترافیک، تغییر شیوه زندگی ماشینی و توسعه فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه  سفر،

 های روزانه عمومی در جابجایی

 اجرای ساز و کارهای الزم در جهت تحقق مدیریت واحد با هدف توسعه حمل و نقل عمومی 

 ی اجباری، تغییر الگوی گانه تغییر الگوی سفرها اعمال مدیریت تقاضای سفر با محوریت محورهای پنج

گذاری در  های حمل و نقلی، سیاست سفرهای غیراجباری یا حذف سفرهای غیرضروری، تغییر شیوه

 ها و اعمال راهبردهای موردی در مقیاس ملی چارچوب نظام کاربری

 آوری اطالعات با محوریت تحقق شهر الکترونیک  اجرای راهکارهای مدیریت تقاضا با تأکید بر توسعه فن

رسانی،  های الکترونیکی، توسعه خدمات غیرحضوری، گسترش امکانات اطالع از طریق ترویج سامانه

کارگیری سیستم  های دورکاری و هفته کاری، به دهی خرید از راه دور، استفاده از سیاست خدمات

ایجاد مراکز  اندرکار و نیز های دست با همکاری سیستم بانکی کشور و سایر دستگاه... آموزش از راه دور و

 ممکن راهکارهای سایر و محلی و ای منطقه اداری، ـخدماتی 

 شرایط تحقق اهداف طرح جامع: سرانجام

یک شده در طرح جامع حمل و نقل و تراف بینی یابی به اهداف پیش منظور تحقق راهکارهای اجرایی و دست به

 :تتهران، شرایط زیر موردنیاز اس

 ها از منابع دولتی، شهرداری و سایر با توجه به میزان پیشرفت  دنیاز پروژهموقع منابع مالی مور تأمین به

 های ساالنه و وضعیت رشد تورم هر پروژه، فهرست برنامه

 های مرتبط با طرح جامع حمل و  اندرکار در اجرای پروژه های دست همراهی و همکاری سایر دستگاه

 نقل و ترافیک تهران

 منظور اعمال محدودیت تردد برای  ر جهت تأمین اختیارات موردنیاز بهاصالح قوانین و مقررات موجود د

 ها و به موازات افزایش وسایل نقلیه عمومی های شخصی و موتورسیکلت استفاده سواری

 اصالح قیمت سوخت وسایل نقلیه شخصی 

 ت هوشمند افزاری و مدیری نیاز در جهت کنترل نرم موقع امکانات و تجهیزات الکترونیکی مورد تأمین به

 ترافیک
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  های دولتی و غیردولتی مستقر در تهران در جهت تغییر الگوی سفرهای روزانه  همکاری کلیه دستگاه

 شهروندان با هدف کاهش تقاضای سفر

 ایجاد نظام پایش و نظارت مستمر در جهت تحقق راهبردهای طرح 

 :اولویت اقدامات در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری آینده تهران

در زمان  ترین چالش های شهرداری تهران نیازمند اقدامات متعدددیریت حمل و نقل به عنوان یکی از اساسیم

با در نظر گرفتن کلیه . یزی و کارشناسی مستمر و در چارچوب اسناد باالدستی استرهای مقتضی طبق برنامه

نده در این حوزه شامل سه دسته اسناد باال دستی و حفظ یکپارچگی مدیریتی مجموعه اقدامات شهرداری آی

که ابتدا  های بلندمدت خواهد بودهای میان مدت و اقدامات و برنامهاقدامات ضروری و فوری، اقدامات و برنامه

 .ذکر و در ادامه در صورت نیاز به تفصیل موارد مورد نیاز شرح داده خواهد شد

 : اقدامات فوری

 :اقدامات فوری در حوزه خطوط مترو

کریدورهای اصلی مترو با لحاظ نمودن  در حال ساختهای ساخت خطوط بندی و اولویتزمان اصالح -1

 و توجیه ارزش پولی و منفعت عمومی  و اقتصادی مراکز جمعیتی  ،اتصالی

 بندی طراحی وساخت خطوط جدید و مسیرهای توسعه خطوطبندی و اولویتزمان -2

 تکمیل تجهیزات خطوط فعال افزایش ناوگان و -3

واقع شده بر  ساخته شده مترو ،فعال  خطوط برای( Headway: سرفاصله زمانی )ش هدویکاه  -4

 با افزایش تجهیزات و ارائه خدمات اورهال و تعمیر و نگهداری  (3و 2، 4خط )کمربند اقتصادی تهران 

 مترو  نیمه کارههای دپو، پایانه، تعمیرگاه، و پارکینگ برداری از پروژهتکمیل احداث و بهره -5
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 برداری با حداکثر ایمنی و ظرفیتو بهره 7و 6برداری خطوط های نزدیک به بهرهتکمیل سریع قسمت -6 

 های اخذ کرایهاطالح روش -7

های اعالم و های مرتبط شامل سیستمتأمین ایمنی و اتکاپذیری خطوط مترو و تکمیل اجزا و سیستم -8

 ای خروج اضطراری هتونلی، راههای میاناطفای دود و حریق، هواسازها، هواکش

رمپ و سایر  ،پله برقی ،آسانسور ،ورودی و خروجی به ایستگاه)ها تکمیل تسهیالت دسترسی به ایستگاه -2

 به منظور تأمین پوشش الزم برای اقشار کم توان و سایرین( تسهیالت

 

 :اتوبوسرانی خطوط و ناوگان حوزه در فوری اقدامات

 افزایش ناوگان  -1

 های فرسوده اتوبوسجایگزینی و احیای  -2

 برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی  -3

 های اخذ کرایه الح روشصا -4

 مناسب سازی ناوگان اتوبوسرانی برای استفاده افراد کم توان -5

 :رانی اقدامات فوری در حوزه ناوگان تاکسی 

 رانی نوسازی و بهسازی و افزایش ناوگان تاکسیتسریع بخشیدن به  -1

های الکترونیکی و  ساعات پیک ترافیکی از طریق کنترل پرداخت لیت دربرای فعا ارائه مشوق و سوبسید -2

 مسافرانهوشمند 

های اینترنتی برای گسترش سطح خدمات تاکسیرانی و استفاده بهینه با تعامل و ایجاد توافق با تاکسی -3

ارائه خدمات ویژه به  خصوصاً های هوشمند از طریق مشارکت عمومی و خصوصیاستفاده از سامانه

 افراد کم توان علولین وم

 و افزایش خودروهای رانییناوگان تاکستوسعه ارائه مشوق، وام و دریافت بودجه و کمک دولتی برای  -4

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با استفاده از  یا حتی المقدور برقی، هیبریدی

های کاهش آلودگی ایجاد انگیزه و امتیازات قانونی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح  -5

 زیستی و کنترل ترافیک
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 :دیگر اقدامات کوتاه مدت 

  1328تکمیل و اصالح طرح جامع حمل ونقل ریلی شهر تهران مصوب 

  ساماندهی و هوشمندسازی پارک سوارها 

 سازی و اعمال تشویق و تنبیه برای فرهنگ تعامل سازنده و توافق با پلیس راهنمایی و رانندگی برای

 فیکیرفتارهای ترا

  به کلیه شهروندانفرهنگ ترافیکی ه و مستمر دگسترتبلیغات و آموزش 

  ها ها و خیابانبزرگراهرفتارهای ترافیکی کنترل هوشمند 

 تدوین ضوابط مقطعی برای کاهش آلودگی صوتی 

 های برقی، خودورهای کوچک و های ملی برای استفاده از موتورسیکلتارائه مشوق با کمک دیگر نهاد

 خودروهای کم مصرف یا هیبریدی کم حجم،

 

 :تمهیدات الزم 

  برای دریافت بودجه عمرانی  و عمومی و نهادهای مالی دولتی دولت و مجلس شهرداری،تعامل مستقیم

 با توجه با جایگاه سیاسی و اقتصادی پایتخت و اضطرار موجودو غیر عمرانی 

 از طریق ارائه بیمه و  های عمومی ر پروژهدگذاری تعامل با بخش خصوصی در تسهیم ریسک سرمایه

 ضمانت و تسهیالت و دیگر امتیازات

 المللی موسسات مالی دو و چندجانبه و نهادهای بینبازارهای سرمایه،  ،المللی تعامل با نهادهای بین

های برای دریافت تسهیالت و وام یا ضمانت برای پروژهفعال در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست 

 بزرگ

 با کشورهای دوست، موسسات مالی، دو چند جانبه و نهاد های بین المللی فعال در زمینه توسعه  تعامل

رای واردات و بومی سازی تکنولوژی هم در زمینه ناوگان و تجهیزات حمل و نقل پایدار و محیط زیست ب

 هم در زمینه هوشمند سازی و کنترل ترافیک
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  :های میان مدت اقدامات و برنامه 

 نقل های هوشمند حمل وندازی سامانهاراه .1

 مترو  تکمیل سریع خطوط در حال ساخت .2

 های اقمارینقل به شهرو اتصال و افزایش سطح خدمات حمل  .3

به سمت شرق تا حکیمیه و در نظر ) 4تکمیل خطوط دارای طرح توسعه مانند برنامه توسعه خط  .4

جاده مخصوص کرج به دلیل وجود مسیر توسعه به سمت غرب از ایستگاه بیمه تا طراحی گرفتن 

 ( های دانشگاهی و مسکونیشهرک

تراموا و  قطار سبک شهری،خطوط مکمل مترو شامل و اجرای سنجی و طراحی  ریزی، امکانبرنامه .5

 مونوریل

  و توسعه ناوگان ، تجهیز، به روز رسانیخرید .6

 بر اتوبوس تندرو های انبوهتوسعه سامانه .7

های محلی از طریق  ، دسترسیهای عمرانیهای شهری و پروژهونلها، تساخت و توسعه بزرگراه .8

 ها و افزایش کیفیت بصری و نظم ترافیکی خیابان ترمسیرهای کوتاه

 افزایش ابزارهای هوشمند کنترل و هدایت ترافیک و انتخاب مسیر   .2

 تغییرات عمده در شبکه حمل ونقل همگانی ایمن تحول و .10

 نقل  های متعدد حمل ول سامانهدهی کامیکپارچگی و ایجاد پوشش .11

ای و توسعه خطوط اتصالی به شهرهای اقماری به منظور توسعه مبتنی ارتقا و احداث خطوط حومه .12

 ...از سمت شرق به شهر پردیس و 2خط مانند توسعه  و تمرکز زدایی( TOD)بر حمل و نقل

برای دریافت سهیالت،   گذار قانونو  اجرایی نهادهای و دولت ،مجلس با جانبه چند ارتباطتعامل و  .13

 قانونی اجرایی و مالی بیشتر

و دریافت سهم  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 12های قانونی موجود مانند ماده  ظرفیت پیگیری .14

ماده یا  ؛ای از کاهش مصرف سوخت و گازهای گلخانهو دیگر وسایل نقلیه کم مصرف، ساخت مترو 

پنجاه در یافت امتیاز تأمین حمل و نقل ریلی شهری و حومه های  الیحه حمایت از سامانه 5

های حمل ونقل ریلی درون شهری، با  گذاری ایجاد سامانه مطالعات و سرمایه از هزینه%( 50)درصد

 تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور اولویت
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
المللی با موضوع توسعه پایدار برای ارتقای سطح کیفی محیط های مالی بین  پیگیری دریافت کمک .15 

 زیست در تهران

 بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر تهران و  طرح جامع حمل و نقل ریلی .16

 و پالزاهای شهری های زیر زمینی در زیر میادین ساخت پارکینگ .17

ها و مناطق پر تردد ههای طبقاتی و افزایش پارک سوارها در حاشیه بزرگراساخت پارکینگطراحی  .18

به منظور پارک خوردو توسط شهروندان و استفاده از انواع مُدهای حمل و نقل و کاهش  شهری

 .ترافیک مناطق پر تردد

 سفر اشتراکی /خودرو ـ خودروـ  تشویق به استفاده از اسکوترهای برقی تا دوچرخه .12

(Ride Sharing)  دوچرخه برقی و سفر اختصاصی ، (Ride Hailing) 

 

 های بلند مدتاقدامات و برنامه: 

با باالترین سطح  اکو سیستم حمل و نقل برمبنای اصول توسعه پایدار انواع ناوگان به صورت تکمیل .1

  کیفی در خدمات رسانی

مسافر  و انتقال جمعی های نقل  سامانه:  ونقل ریلی شهری شامل حملطراحی و اجرای  انواع سامانه های  .2

و ( ، مترو ، منوریل شهری تراموا، قطار سبک)ص که عبارتند از انواع قطار شهری در زمان و مسیر مشخ

 های مشابه سامانه

 های حمل و نقل هکتغییرات اساسی در سامانه های شب .3

 اصالح کامل فرهنگ ترافیکی و از بین بردن رفتارهای ترافیک زای وسایل نقلیه .4

 ها کاهش آلودگی صوتی پایتخت و آرامش خیابان .5

های برقی موتوریسکلت های ایمن و مسیرهای مطمئن و امن برای استفاده از دوچرخهراهپیاده ایجاد .6

 اسکوترها برقی و

 های جدید ها و توقفگاه ساخت پایانه .7

 نقل همگانی های حمل و ایجاد مرکز کنترل هوشمند و مدیریت سامانه .8

 (ITS)های هوشمند حمل ونقلراه اندازی سامانه .2

 های راهنمایی هوشمند چراغ راه اندازی سامانه .10
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 های حمل ونقل همگانی یکپارچگی کامل بین سامانه .11 

 خواهند خارج رده از ترکیبی موتورهای زمان مرور به: پاک خودروهایایجاد زیرساخت های استفاده از  .12

 .باشند پاک باید خودروها تمام آینده در و شد

 یا یافت خواهد افزایش خودرو از اشتراکی ادهاستف: اشتراکی خودروهایایجاد زیرساخت های استفاده از  .13

 هم بصورت یا و( مختلف افراد توسط خودرو یک از زمان هم غیر استفاده) اشتراکی خودروی صورت به

 (.مختلف افراد توسط خودرو یک از همزمان استفاده) پیمایی

 که بود واهندخ متصل و راننده بدون خودروها آینده در: خودران خودروهای یها رساختیز جادیا .14

 .آورد خواهد بوجود نقل و حمل جدید دهی سرویس برای را مختلفی امکانات

 های سرویس ایجاد و موجود های سرویس سازی بهینه: جابجایی کردن دیجیتال یها رساختیز جادیا .15

 از استفاده روش و مردم جابجایی نحوه تغییر باعث IT راهکارهای و هوشمند های داده براساس جدید

 .شد خواهد والتمحص

 

 مدیریت عرضه تسهیالت حمل و نقل .3

محیطی ، محدودیت منابع تجدید ناپذیر، های زیستامروزه مسایل و مشکالت حمل و نقل از قبیل آلودگی

های نظارت و مدیریت بر جریان ترافیک های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، پیچیدگیخسارت

 ،شهرها به ویژه در ساعات اوج در کالنتلف شده بدلیل ازدحام و شلوغی راههای زمان و حومه، شهریدرون

اری ذگافزایش تسهیالت زیرساختی حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه. وبسیار هزینه ساز است مشکل جدی

ای هها و شهربه عالوه گسترش شهرک. های گسترده روبروستکالن و زمان طوالنی اجرا همواره با محدودیت

شهری را از حالت مجزا خارج ساخته و شهری و برونهای حمل و نقل درونشهر شبکهاقماری پیرامون کالن

جویی برای برقراری ارتباط سیستماتیک بین این دو بخش نموده مدیران بخش حمل و نقل را ملزم به چاره

های با روش های مذکوربر محدودیتبنابراین به منظور غلبه بر مشکالت فوق و با توجه به اینکه غلبه . است

ها پیش توسعه ارتباطات و الکترونیک از سال ،های حاصل از تکنولوژیسنتی غیرممکن است همراه با پیشرفت

ترین سیاست کلی کشورهای پیشرفته در بخش حمل سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان یکی از اصلی

داکثر امنیت سایبری اجرا و شهر تهران با حه سرعت در کالنو اکنون نیز باید ب. و نقل مطرح شده است

 . سازی شود پیاده
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 ITS تحول در چگونگی و  ،های جدید و غیرسنتی برای ارتقای کیفی و کمی سطح خدماتای از راه حل مجموعه

ت، آوری های اطالعااثر بخشی مدیریت حمل و نقل و کنترل آثار منفی زیست محیطی آن با استفاده از فن

 . است و تصمیم سازی گیریتصمیمابزار عالی  همچنین ،یارتباطات و کنترل الکترونیک

 . شودهایی است که برای شهر و حومه آن اجرا میدر تهران بطور عمده شامل برنامه ITSپیاده سازی برنامه 

 :توان به صورت زیر دسته بندی کرد را می ITSخدمات 

 گانزای رانندی رفتارهای ترافیکمدیریت ترافیک  و کنترل و ردیاب .1

 های اصلی سیستم مدیریت شریان .2

 ها راهسیستم مدیریت بزرگ .3

 سیستم مدیریت جابجایی مسافر .4

 سیستمهای مدیریت تصادفات .5

 و بحران مدیریت موارد اضطراری .6

 دریافت الکترونیکی عوارض .7

 پرداخت الکترونیکی کرایه .8

 ارائه سریع ترین شیوه منطقهمسیرو ل در د حمل و نقارائه اطالعات به مسافر درانتخاب مُ .2

 مدیریت اطالعات  .10

های مختلف از جمله حمل و نقل، باید اقدامات و با رشد وگسترش شهر و بروز مسائل و مشکالت جدی در زمینه

اغلب مشکالت دارای چندین معلول است که باید باهم دیده . بگیرد صورتهای متعددی برای آن اندیشیچاره

سیستم مدیریت هوشمند حمل و نقل برای برقراری . های متخصص استفاده نمودرفع آن از تیم شود و برای

به تعداد کافی و با توزیع مناسب  ،جریان سالم ترافیکی با کمترین اختالل به مجموعه ای از امکانات و تسهیالت

ل با برقراری ارتباط و هماهنگی اهداف مورد انتظار از یک سیستم هوشمند حمل و نق. در محدوده معابر نیاز دارد

ها کنندگان آنشبکه، امکانات و تسهیالت مورد نیاز و همچنین هماهنگی کامل میان اداره کامل میان اجزاء

 .در زیر آورده شده است ITSروند وبرنامه استقرار . برآورده می شود
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 

تعیی  محدود  پرو  

تحلیل وض  موجود

تعیی  استرات ی و پیش بینی

تعیی  اقدامات کاربردی و آ ار مورد انت ار

ITS تعیی  ت هیزات 

برنامه های اجرایی

پیاد  سازی زیرسیستمهای عملیاتی

آ از بهر  برداری

انداز  گیری مناف  ومقایسه با مناف  پیش 
بینی شد 

توسعه پرو  

ا  عات و آمار وض  حا  
و گذشته

ریشه یابی مش  ت 
موجود

سیستم های موجودسازمان های  یربط

سازمان دهی اجرای پرو  
سرمایه گذاری ما ی و 
ت صی  نیروی انسانی

ITS روند استقرار 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  

 MaaSپیاده سازی
 :ت شهروندان و اطالعات بهتر برای شهرحمل و نقل راحبرای  1

MaaS های حمل و نقل مانند سیستم)های مختلف حمل و نقل  عبارتست از ادغام و دسترسی به سرویس

ای، خودرو  پیمایی، خودرو اشتراکی، دوچرخه اشتراکی، اسکوتر اشتراکی، تاکسی، خودرو اجاره عمومی، هم

مکانیزه با جابجایی فعال و سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد به در یک بسته حمل و نقل ( دربست و مشابه آن

 MaaS. ترین راه کار را براساس نیاز سفر افراد ارائه می دهد این سرویس تخصصی، مناسب. عنوان زیرساخت آن

ها و اطالعات مسیر را به جهت  ریزی ترکیبی، رزرو کردن و پرداخت هزینه همیشه قابل دسترسی است و برنامه

 .سازد ئه جابجایی آسان و بدون نیاز به داشتن وسیله نقلیه شخصی فراهم میارا

 
 MaaSزیرساخت 

قابلیت این را  MaaSبعالوه، . قابل اجرا است جهان در مناطق مختلف جغرافیایی  MaaSزیرساختهای مختلف

تحرکی دارند، /دارد که در دسترس اقشار مختلف جامعه شامل افراد جوان، مسن و افرادی که مشکل جسمی

برای مسافران بخش های مختلف جامعه  MaaSبنابراین . و غیره قرار گیرد خانوادهمسافران بین المللی، اعضای 

 .قابل استفاده می باشد

                                                           
 
 Mobility as a Service (MaaS) 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 MaaS یک قدم مهم و غیرقابل اجتناب در ساخت یک سیستم جابجایی بهتر است زیرا: 

های جدید رشد  سرویس. اضافه خواهد شد اهمیت و در نتیجه تعداد سرویس های جابجایی در آینده -

 .خواهند کرد

 . های جابجایی با یکدیگر ادغام شده و بصورت مجموعه ای از انتخاب های مختلف خواهند شد سرویس -

یک عنصر کلیدی برای تغییر رفتار سفر به سمت انتخاب  MaaSریزی هوشمندانه، در صورت برنامه -

اده از اتوموبیل شخصی شده و سیستم حمل و نقل بهتر و روش های پایدار است و موجب کاهش استف

 .تر را ارایه خواهد داد با صرفه

 MaaS  این سیستم در صورت لزوم نیازمند قوانین . باشدبهینه کردن سیستم جابجایی راه حل باید

 . جامع، کنترل و نظارت می باشد

 :انت ارات اصلی مسافران از ای  سیستم عبارتند از

یک سرویس حمل و نقل قابل اطمینان  وباید اطالعات صحیح و به روز، با کیفیت باال،  MaaS: اعتماد -

 .و با هزینه قابل قبول را ارائه دهد

یک سرویس ساده و راحت که با دسترسی به اطالعات تمام مسیر، به مسافران در تصمیم  :سهولت -

 .گیری کمک کند

حمل و نقل موجود را بدون تبعیض و با در  باید دسترسی به انواع سیستم های MaaS: تبعیض عدم -

 .ارائه دهد سهولت و کمترین هزینهنظر گرفتن ارجحیت پایداری 

باید خود را با نیازهای متفاوت مسافران تطبیق دهد و لذا باید قیمت مناسب و  MaaS: قابلیت انعطاف -

 .ترجیح شخصی افراد را درنظر بگیرد

 

 (TOD)توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و نقل  ایجاد ارتباط بین کاربری زمین و حمل .4

عبارت است از یک الگوی متراکم کاربری زمین شامل مسکن، ( TOD)توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 

پارک های عمومی و میادین، کاربری های تجاری و خدماتی که همگی در امتداد نقاط کلیدی سامانه حمل و 

وسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی  برای غلبه بر معضالت شهری نظیر ترافیک ت. نقل همگانی واقع شده باشند

 .و آلودگی های زیست محیطی ارائه شد و مورد توجه متخصصان قرار گرفت
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
توان به تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از حمل و نقل همگانی، کاهش تعداد از اهداف اصلی این رویکرد می  

مداری و توسعه حمل و نقل غیرموتوری و تشویق تنوع شکل صی، افزایش پیادهو طول سفر با خودروی شخ

 .کالبدی و عملکردی بناها و کاربری مختلط زمین از طریق توسعه حمل و نقل همگانی محور نام برد

گیری  و گسترش آن، همچنین شکل شهر تهران کالنرشد روزافزون جمعیت و خودرو، توسعه سریع و صنعتی 

با توجه به عدم پیروی این رشد و توسعه از ( شهرهای اقماری) پایتختای و جدید در اطراف شیهشهرهای حا

های زندگی در این ای، بر مشکالت و پیچیدگیای و ناحیهیک الگو و استاندارد مناسب توسعه شهری، منطقه

 . استشهرها و ارتباطات بین شهری افزوده

ای آنها، به تدریج ویژگی شهری و نقاط جمعیتی منطقههای همین عوامل سبب شده است، مجموعه

ای مبتنی بر قابلیت تحرک،  ریزی شهری و منطقه های متعارف برنامهروشو  پذیری خود را از دست بدهند زیست

گیرد، اما امروزه در راستای توسعه پایدار گفتمان نوین باتومبیل را به عنوان محور سیستم حمل و نقل در نظر 

 .دهد ای قرار میقابلیت دسترسی، توسعه حمل و نقل همگانی را محور توسعه شهری و منطقه مبتنی بر

اند تا با بکارگیری گیران آمدهاز این رو، دیری است که کارشناسان و متخصصان به یاری مسئوالن و تصمیم

ای،  در سطوح ناحیهتدابیر کارآمد و چند وجهی، عالوه بر رفع مشکالت فعلی، از رشد معضالت حمل و نقلی 

 .گیری کنند و یا حداقل از سرعت آن بکاهندای و شهری پیشمنطقه

” توسعه مبتنی حمل و نقل همگانی” از این رو مفاهیمی چون توسعه پایدار، توسعه حمل و نقل انسان محور و

 .در همین فضا شکل گرفته و توسعه یافته است

است که بر مبنای آن بین الگوی توسعه شهر و الگوی استقرار  رویکردی” توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی“

طبق این رویکرد که بر ایجاد کاربری مختلط در فاصله . شبکه حمل و نقل همگانی انبوه، هماهنگی وجود دارد

باشد ولی بسته به عملکرد ایستگاه و شرایط محلی  متر از ایستگاه می 800تا  600به شعاع معموالً)پیاده روی 

ها با تأکید بر ایجاد از ایستگاه حمل و نقل همگانی تأکید دارد، طراحی، چیدمان و اختالط کاربری( اوت استمتف

های مسکونی، اختالط کاربری. باشدمحور و تقویت استفاده از حمل و نقل همگانی مورد نظر میمحیط پیاده

پیاده، امکان تردد ساکنان و شاغالن در تجاری، اداری، فضای باز و فضاهای عمومی در فاصله دسترسی مناسب 

تراکم فعالیت و ساختمان در . کند محل را با وسایل نقلیه همگانی، دوچرخه و یا به صورت پیاده تسهیل می
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نواحی همجوار ایستگاه حمل و نقل همگانی به صورت نسبی بیشتر از بافت شهری اطراف بوده و هر چه فاصله از  

 .کم نسبی نیز کاهش می یابدایستگاه بیشتر می شود، ترا

 

 و ترافیک شهرایمنی حمل و نقل تهیه برنامه عملیات  .5

 ساله هر که ای گونه به است امروزی ایمنی ونقل حمل اجتماعی های عارضه به مربوط مسائل مهمترین از یکی

 اختصاص ودخ به را شهری حوادث از درصد بیشترین که بوده ترافیکی تصادفات انواع شاهد شهری مسیرهای در

 بشمار ضروری امری ،هستند تاثیرگذار شهری معابر ایمنی در که عواملی شناخت و ایمنی تامین لذا اندداده

 .آید می

های شهری و ازآن مهمتر ناوگان بوسها و مینیانبوه سطح االرضی مانند اتوبوسایمنی ناوگان  طرفی از 

 جامع برنامه تهیه لذا. ای برخوردار استاز اهمیت ویژه خطوط متروشامل االرضی جابجایی انبوه مسافر تحت

و بحران در زمینه حمل ونقل   HSEومدیریت است  ی شهرداریرو پیش اصلی های برنامه از نقل و حمل ایمنی

های  در این قسمت به برنامه. از موارد بسیار پر اهمیت و از اولویت های برنامه ریزی برای شهرداری آتی است

 . نی پرداخته خواهد شداجرایی ایم

 

 :ایمنی ناوگان حمل و نقل سطح االرضیبرنامه 

انجام اقدامات  یساالنه برا شده یبند  زمان برنامهارائه  رفع آنها یبند تینقاط پرتصادف و اولو نییتع .1

 آنها یساز منیا

 موجود مسیرهای یمنیا دیو بازد شهر یهاگراهزرها و بخیابان یمنیا یبند درجه .2

 یمهندس نهیاقدامات کم هز تیبا اولو یزسا منیا .3

عالیم هشدار، از  استفاده قبل از ورود به نقاط پر تصادف با نیتردد خودروها در فواصل مع یساز آرام  .4

 رهیاکستروژن و غ یها یکش خط ر،یگ سرعت ،استاندارد زاتیتجه

با  آن یثبت العاتانتقال خودکار اط تیکنترل سرعت با قابل یها نیدورب تیرینصب و مد ن،یتأم  .5

 همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی
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و  مجروحانه ب یدر امداد افتخار یناوگان حمل و نقل عموم طیاز رانندگان واجد شرا یریگ بهره .6 

 اورژانس س،یتصادفات به مراکز پل عیسر یرسان اطالع

 نقلحمل و ستمیس و راهبران رانندگان تیسالمت، مهارت و صالح یا طرح کنترل دوره یو اجرا هیته .7

درمان و آموزش  بهداشت، و وزارت یو رانندگ ییراهنما سیپل یبا همکار نامهیبعد از اخذ گواه یعموم

 یپزشک

 شهر در سطح یعمران اتیعمل یاجرا یهاها و کارگاه عبور و مرور در محل یمنیا نیتأم .8

 شهردر سطح  خطرناک دمتخصص مقابله با موا یها میت زیجامع به منظور تجه یاتیبرنامه عمل نیتدو .2

 ها کش دکیو نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و  یسامانده .10

 زیخ در فواصل مشخص قبل از ورود به مقاطع حادثه یتابلوها و عالئم هشدار شیافزا .11

و نقاط  ادهیپ مانند موتورسواران و عابران ریپذ بیوقوع تصادفات کاربران آس تیموقع ییشناسا  .12

 شهر زیخ حادثه

 های اجراییین دستورالعمل ایمنی ناوگان حمل و نقل سطح االرضی و ایجاد اهرمتدو .13

رفع نقاط  BRTمسیرهای ایستگاه ها و پذیری و امکان ایجاد مخاطره ای و بررسی آسیببازرسی دوره .14

 زا حادثه خیز و تصادف

 ای سالمت و ایمنی وسایل نقلیه  دورهگیرانه  و چکاپ سختبازرسی  .15

 و تأمین امکانات اطفای حریق و خروج مسافر از آن ایبازرسی دوره .16

 های مسری وسایل نقلیه به منظور پیشگیری از بیماری مناسبو تهویه  شستشو و رعایت بهداشت .17

 

 تحت االرضی انبو  نقل و حمل ناوگان ایمنی

« های زیرسطحیدر مترو و فضا راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری»ذیل قانون 

انجام خواهد شد و موارد  جدی و برنامه اجرایی تخصصی تأمین ایمنی ناوگان حمل و نقل موارد زیر به صورت

 .گردیدپشتیبانی خواهد الزم پیگیری مستمر و 

 :شامل برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیر سطحیسند و تدوین 
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  ها، سکوها،  ها، تونل ایستگاه)پذیری کلیه فضاهای زیرسطحی و خطوط مترو  زان آسیبارزیابی می

 (ها و نظایر آن ها، تجاری پارکینگ

  سیل، زلزله، زمین لغزش، فرونشست زمین، رانش، طوفان، افزایش )حوادث طبیعی ارائه برنامه مقابله با

سطحی و  قوع تگرگ، نفوذ منابع آبهای تندری و ودما و گرمازدگی، یخبندان و سرمازدگی، بارش

 ( زیرزمینی، ریزش چاه و قنات

  حریق و دودگرفتگی، برخورد قطار با قطار، مانع و )حوادث انسان ساخت برنامه و ایجاد اهرم اجرایی

گرفتگی و شوک الکتریکی، نقص و یا خرابی تجهیزات و تأسیسات برقی و مخابراتی در تونل،  مسافر، برق

های آب و فاضالب، نشت و رسان و شبکه های سوختستگاه و قطار، انفجار و یا نشت لولهخطوط ریلی، ای

 (پخش گازهای سمی

 شناسایی نقاط مخاطره آمیز و ناایمن 

و تدوین اسناد زیر ذیل سند و برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیر 

 :سطحی

عملیاتی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و انسان ساخت موضوع  ـ تدوین سند و برنامه1

بندی شده و منابع مالی مورد های زماناین مصوبه به تفکیک نوع حادثه و میزان خطرپذیری آن، با لحاظ اولویت

 ای در مواقع بحراننیاز جهت انجام اقدامات کنترلی، پیشگیرانه و مقابله

های شبکه خطوط ریلی، ایمـن شناسایی شـده در زیرساخت و اصالح نـقاط مخاطـره آمیز و ناسـازی ـ ایمـن2

ها و تأسیسات داخلی و خارجی موجود در شبکه مترو و ها، سکوها، مبادی ورودی و خروجی، دسترسیایستگاه

 اجرای اقدامات کاهش خطرپذیری

ها، ها، خطوط ریلی، ایستگاهاطالعاتی از کلیه شبکههای اطالعاتی سه بعدی جغرافیایی و بانک ـ تهیه الیه3

شامل شبکه خطوط برق، آب، فاضالب، گاز، سوخت و سایر )قطارها، تأسیسات داخلی و مجاور شبکه خطوط 

شامل )های مترو تهران  شبکه( طبیعی و انسان ساخت)به همراه پیشینه کامل حوادث ( تأسیسات مهم شهری

 (ان خسارت و اقدامات کنترلی انجام شده بعد از حادثهنوع، زمان، مکان، علت، میز
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ها، تونل ها، قـطارها، نشانی و مدیریت بحران در زیر ساختـ تدوین استانداردها و ضوابط ایمنی، آتش4 

ها و  ها، تأسیسات الکتریکی و مکانیـکی، اضطراری و نظایر آن با همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ایستگاه

 و پشتیبانی ذیربط نهادهای تخصصی

ای و تعمیر و نگهداری مستمر از کلیه تجهیزات و تأسیسات خطوط، های بازدید دورهـ تهیه و بازنگری برنامه 5

 ایستگاه ها و قطارهای مترو با توجه به عمر مفید آن ها مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی معتبر

های برق،  هالل احمر، اورژانس، شرکت) ازمان های خدمات رسانـ تقویت تعامل، همکاری و هماهنگی با س 6

ها و کمبودهای از طریق استخراج و شناسائی ظرفیت( آب، گاز، نفت، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی

های مشترک با شرکت های مرتبط و تدوین دستورالعمل  و تفاهم  نامهسازمانی و تجهیزاتی سایر ارگان

ترو به منظور پوشش کمبودهای موجود در اجرای برنامه های پیشگیرانه،  مقابله  هماهنگ و  برداری م بهره

 برنامه فرماندهی واحد عملیاتی در حوادث و مواقع بحران

ـ ارائه برنامه برای کاهش وابستگی شبکه مترو به تأسیسات ناپایدار شهری به خصوص انجام تمهیدات الزم 7

از طریق راهکارهایی مانند سیستم های مولد کوچک  پایدار برای شبکه متروجهت اطمینان از تأمین برق 

 های نو مثل انرژی زمین گرمایی و استفاده از انرژی  ( CHP)مقیاس

 ودر متر  HSE ـ ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء و بهبود سامانه ایمنی بهداشت و محیط زیست 8

های مترو و  جود جهت بهره برداری چندمنظوره از ایستگاه ها، تونلهای موـ امکان سنجی و شناسایی پتانسیل2

 های ایستگاهی در مواقع بحران های طبیعی و یا نظامی جهت اسکان اضطراری و پناهگاهمجتمع

 : افزایش اهرم اجرایی در ضوابط شامل-10

، آب و فاضالب، حریم رعایت ضوابط ساخت در حریم تأسیسات زیرسطحی، خطوط انتقال نیرو، سوخت، گاز( الف

 نیاز  های مورد های زیرسطحی، حریم قنوات و کسب تأییدیه ها، حریم تونل گسل

کسب تأییدیه رعایت الزامات کاهش خطرپذیری در برابر سوانح طبیعی و انسان ساخت از سازمان پیشگیری ( ب

 تهران و مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر
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در احداث و بهره برداری شبکه مترو   (HSE) یه رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیستکسب تأیید( ج 

 شهرداری تهران (HSE) از سامانه مدیریت

حفرات و مغارهای  ها، کانالها، انجام مطالعات ژئوفیزیکی و اسکن به منظور شناسایی عوارضی مانند لوله( د

های شهری، انجام تمهیدات ویژه  حی، اجرا و نظارت بر احداث تونلزیرزمینی در حریم مسیر تونل درمراحل طرا

های اطالعاتی زیرسطحی شهرتهران، کنترل و سازی مسیر حفاری تونل، تهیه نقشهجهت پایدارسازی و ایمن

های روزمینی مجاور در حریم ها و تأسیسات زیرزمینی و سازهسنجش نشست ناشی از حفر تونل بر روی سازه

 به کمک ابزار های دقیق پایش مسیر تونل

در مترو و  راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری»قانون ذیل ماده سوم بند ب  

شهرداری تهران به منظور تدوین برنامه عملیاتی پدافند ،  با موضوع پدافند غیرعامل مترو« فضاهای زیر سطحی

پذیری  کشور نسبت به ارزیابی میزان آسیبهمکاری سازمان پدافند غیرعامل  غیرعامل در شبکه متروی تهران، با

های موجود شبکه متروی تهران در برابر تهدیدات نظامی و حمالت تروریستی  کلیه خطوط و ایستگاه

و  خواهد نموداقدام ( گیری، خرابکاری، تهاجم سایبری گذاری حمالت بیوتکنولوژی، آشوب، گروگان بمب)

 :رساندخواهد ایج ارزیابی انجام شده، اقدامات ذیل را به انجام براساس نت

پیوست پدافند )ـ تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل و دستورالعمل های عمومی و تخصصی 1

بندی شده جهت اجرای الزامات پدافند غیرعامل در طراحی شبکه خطوط ریلی، با لحاظ اولویت زمان( غیرعامل

ها، مبادی ورودی و خروجی و تأسیسات موجود و جدیداالحداث مترو براساس انواع حوادث  ا، دسترسیه ایستگاه

 و سطح بندی تهدیدات محتمل

ـ اعمال کارآمد ملزومات دفاع غیرعامل براساس اولویت جهت  به حداقل رساندن امکان تهاجم، به حداکثر 2

شهروندان، خطوط، تأسیسات و تجهیزات موجود و در  رساندن مقابله در صورت وقوع وکاهش احتمال خسارت به

 حال ساخت شبکه

های موجود جهت انجام اقدامات الزم برای  ـ شناسایی و بررسی مستمر نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت3

 کاهش جذابیت هدف قرار گرفتن ایستگاه ها و خطوط مترو در تهدیدات محتمل
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در مترو و  ای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراریراهبرده»ذیل ماده چهارم بند ج قانون   

برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن در حوادث طبیعی، انسان ساز و  با موضوع« فضاهای زیر سطحی

شهرداری تهران به منظور تدوین برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن در حوادث طبیعی،  ،نقص فنی

سان ساز و یا نقص فنی در ایستگاه ها، خطوط و قطارهای مترو و همچنین ارتقای تعامل بین سازمانی، نسبت ان

نمود و براساس آن اقدامات ذیل را به خواهد به سطح بندی سوانح و بحران های محتمل در شبکه مترو اقدام 

 :رساندخواهد انجام 

سازمانی شهرداری تهران جهت واکنش اضطراری و سریع در  ـ بازنگری و تقویت ساختار درون سازمانی و برون1

 زمان وقوع حوادث طبیعی و  انسان ساخت

ـ طراحی و استقرار سامانه فرماندهی و هماهنگی عملیات حادثه در مرکز کنترل و فرمان شرکت بهره برداری 2

ا ستاد مدیریت بحران شهر تهران و مترو تهران و ایجاد شبکه ارتباطی امن بی سیم و باسیم و ایجاد ارتباط الزم ب

 در مواقع ضروری و سوانح طبیعی( اورژانس، آتش نشانی، هالل احمر)واحدهای امدادرسان 

ـ استقرار سامانه هشدار سریع در ذیل سامانه فرماندهی حادثه و ایجاد و اصالح سامانه های ارتباطی مخابراتی 3

 حوادث متروزمان حادثه و بحران بین سازمان های درگیر در 

های اضطراری درکلیه خطوط و  ـ تهیه نقشه تخلیه اضطراری، ایجاد نقاط امن در فواصل معین، ایجاد خروجی4 

های مربوطه برای دسترسی عمومی کلیه مسافرین براساس تهدیدات و  ایستگاه های مترو و تدوین دستورالعمل

 مخاطرات مختلف

های ناسازگار  مسیر تخلیه اضطراری جمعیت و شناسایی و رفع کاربریهای موجود در  ـ شناسایی و رفع گلوگاه 5

 های مترو اطراف خروجی

 های مترو ها، خطوط ریلی و ایستگاه های کنترلی، نظارتی و مخابراتی در کلیه شبکه ـ بروزرسانی سامانه 6

ی مورد نیاز در شرایط اآالت و تجهیزات امدادی و مقابله یابی محل نصب و تأمین ماشین ـ نیازسنجی، مکان7

شامل خودرو دومنظوره ریلی )، سکو و واگن های مترو ، خطوط، ایستگاهاضطراری و تخلیه امن مسافرین در تونل

های تنفسی ویژه مترو، پرژکتورهای آتش نشانی، مواد و تجهیزات  ـ جاده ای، تجهیزات تهویه دود، دستگاه

 (های مترو ها و واگن اطفائی در ایستگاه
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یابی و ایجاد فضاهای الزم برای استقرار اورژانس و نیروهای امدادی و اختصاص فضاهای  ـ امکان سنجی، مکان 8 

 امن و عملیاتی برای دسترسی های سریع به شبکه مترو جهت تسهیل امدادرسانی و خروج اضطراری

ای در هر خط مطابق جادهنشان ریلی ـ یابی و ایجاد مکان استقرار خودرو امداد آتش ـ امکان سنجی، مکان2

 استاندارد بین المللی معتبر

های فرعی دارای تأسیسات مخابراتی و تجهیزات بهداشتی و یابی و احداث ایستگاه ـ امکان سنجی، مکان10

رایط امدادی اولیه جهت پارک قطار آسیب دیده، تخلیه و جابجایی مسافرین از یک قطار به قطار دیگر در ش

 بحرانی

 های مهمهای زیرسطحی و ساختمانهای خروج اضطراری مترو به تونلسنجی اتصال شبکه راهـ امکان 11

المللی و تجارب جهانی جهت استانداردسازی های آموزشی براساس استانداردهای بین ـ تدوین و اجرای دوره12

اساس انواع حوادث واکنش سریع برای کلیه سطوح عملیاتی، مدیریتی و تیم های مقابله در شرایط اضطراری بر

 ها و نهادهای مرتبط محتمل با مشارکت کلیه سازمان

العمل جمعیت تحت تأثیر  ـ تدوین دستورالعمل و برنامه برای اطالع رسانی به مسافران و هدایت صحیح عکس13

 بحران به تفکیک نوع حادثه و سانحه

با همکاری سازمان های مرتبط و با مشارکت ای نحوه مقابله با شرایط اضطراری  ـ انجام مانور و رزمایش دوره14

 شهروندان

در مترو و  راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری»ذیل ماده پنجم بند ج قانون 

اعم از کودکان، سالمندان، )شهرداری تهران جهت دسترسی افراد آسیب پذیر به مترو ،  «فضاهای زیر سطحی

 :رساندخواهد و تأمین ایمنی آن ها اقدامات ذیل را به انجام ( یانمعلولین و نابینا

ها و مبادی  ها، سکوها، دسترسی سازی شبکه، ایستگاه ـ تدوین و اجرای دستورالعمل ایمن سازی و مناسب1

 ورودی و خروجی مترو جهت تسهیل تردد افراد آسیب پذیر

خصوص نحوه کمک به افراد آسیب پذیر به ویژه در ـ تدوین و اجرای دستورالعمل آموزش کارکنان مترو در 2

 زمان بحران و تخلیه اضطراری
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در مترو و  راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری»ذیل ماده ششم بند ج قانون  

ترو، با شهرداری تهران به منظور جبران خسارت وارده به افراد آسیب دیده در حوادث م، «فضاهای زیر سطحی

نامه جامع و یکپارچه برای های اتکایی، نسبت به ایجاد نظامگیری از تجارب جهانی و استفاده از ظرفیت بیمهبهره

پوشش کامل خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت و سایر تهدیدات محتمل در شبکه 

 .دخواهد نموها و تأسیسات مترو اقدام  خطوط ریلی، ایستگاه

در مترو و  راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری»ذیل ماده هفتم بند د قانون 

شهرداری تهران به منظور برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه بر فضاهای زیرسطحی، ، درباره «فضاهای زیر سطحی

ها اقدامات  هر تهران و مدیریت یکپارچه بر آنتدوین برنامه عملیاتی نحوه بهره برداری از  فضاهای زیرسطحی ش

 :رساندخواهد ذیل را به انجام 

مجوز شناخت موانع توسعه فضاهای زیرسطحی در شهر تهران و »ـ ارائه گزارش جامع از نتایج اجرای مصوبه 1

 « چگونگی اقدام درخصوص رفع این موانع

اطالعاتی فضاهای زیرسطحی شهر تهران شامل کلیه  های بانکـ تدوین نقشه جامع و الکترونیکی، همراه الیه 2

های حمل و نقل و ارتباطی ابنیه و تأسیسات زیرزمینی واقع در محدوده قانونی شهر و حریم آن اعم از شبکه

های ایستگاهی،  های مترو و مجتمعهای ترافیکی، شبکه و ایستگاهرو و پیاده رو، تونلگذرهای سوارهزیر)

، فضاهای خدماتی ـ رفاهی، فضاهای اداری ـ (ها حرکت پیاده و عناصر ارتباطی مرتبط با آنپارکینگ، مسیرهای 

های های تقویت فشار آب، تصفیه خانههای برق، ایستگاهپست)ها و تأسیسات شهری  انتظامی، زیر ساخت

رق، آب و فاضالب، های تأسیساتی بهای کاهش فشار گاز شهری، مراکز مخابراتی، شبکه و تونلفاضالب، ایستگاه

 ( گاز، مخابرات، سوخت، نفت و نظایر آن

 تهران با رویکرد کاهش خطرپذیری شهردی ـ انجام مطالعات امکان سنجی طرح جامع سه بع3

پذیری فضاهای زیرسطحی موجود در برابر حوادث طبیعی وانسان ساخت، تهیه سند کاهش  ـ ارزیابی آسیب4

بحران با لحاظ اولویت بندی زمان دار جهت اجرای اقدامات کنترلی در  خطرپذیری و برنامه عملیاتی مدیریت

 بردارانپیشگیری، کاهش و رفع خطر از کلیه فضاهای زیرسطحی موجود توسط  بهره
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انسان ساخت، الزامات پدافند  برابرحوادث طبیعی و ـ کسب تأییدیه رعایت الزامات کاهش خطرپذیری در 5 

و ضوابط رعایت حریم برای کلیه فضاهای زیرسطحی  (HSE) اشت و محیط زیستغیرعامل، الزامات ایمنی، بهد

 جدیداالحداث

گذر ها و تونل های ترافیکی ـ بازنگری و ارتقای برنامه عملیاتی در شرایط اضطراری و تخلیه امن در زیر 6

ت مدیریت هماهنگ در های زیرزمینی جه ها و پارکینگرو، فضاهای زیرسطحی میادین و چهارراه رو و پیاده سواره

 حوادث و سوانح بر حسب سطح  و نوع حادثه و بحران

به نقشه جامع  ـ تدوین سازوکارهای الزم جهت ایجاد دسترسی متقابل کلیه سازمان های مرتبط و امدادرسان7

 و بانک اطالعاتی فضاهای زیرسطحی شهر تهران

 و گردش اطالعات فضاهای زیرسطحیـ تدوین دستورالعمل و سازوکار جمع آوری و نحوه انتقال  8

های زمانی مختلف و تدوین برنامه نظارت  ها اطالعاتی فضاهای زیر سطحی در بازه ها و الیه ـ بروزرسانی بانک2

 های عملیاتی موضوع این ماده ای بر میزان پیشرفت برنامهدوره

 

حمل و نقل برای مناسب سازی سیستم انسان محور و مناسب سازی مدل حمل و نقل و ترافیک و  .6

 جانبازان و افراد کم توان

 صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، علولیت به منزله پدیدهم

 .اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی با آن مواجه هستند

ریزی برای آنان یکی از ضروریات هر نامهارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلوالن و جانبازان و بر

. بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع زیادی از جانبازان و معلوالن مواجه شده است جامعه،

سازی فضاهای شهری، برای معلولین جسمی و عابران پیاده از جمله رویکردهای عدالت محورانه در مناسب

 . شودمحسوب می ریزی و مدیریت شهری معاصربرنامه

و وسایل حمل و ها و مراکز شهری پارک های عمومی شهری همچون گذرگاه ها، با وجود این بسیاری از عرصه

 .با معضل نامناسب بودن فضا برای استفاده از معلولین و عابران پیاده مواجه هستند تهران در اغلب نقل عمومی 
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ها با  شهر محل زندگی و ارتباط انسان. م و اساسی انسان استروی و تنفس هوای سالم یکی از نیازهای مه پیاده 

 امن، زند و هر چقدر این فضاها ایمن،یکدیگر است، این ارتباط در فضایی، زندگی اجتماعی شهر را رقم می

 .دزیبا، متنوع و متفاوت باشد زندگی اجتماعی شهر قوی تر، واضح تر و پایدارتر خواهد بو روشن، االستفاده، سهل

ای از افراد و مرکز قراردادها دانست بلکه شهر فضای تعامل افرادی با  هر را نباید فقط محل سکونت دستهش

توان  از این رو شهر سالم را می .افکار، آداب و رسوم، اعتقادات و احساسات مختلف است ها، روحیات، توانایی

 .ند شوندشهری دانست که همه شهروندان بتوانند از خدمات آن جامعه بهره م

پذیر باشد تا این گروه از صحنه جامعه محو این محیط شهری باید ارائه دهنده خدمات بیشتر به اقشار آسیب

 .نگردد و به فراموشی سپرده نشوند

های برابر برای همه افراد و اقشار جامعه مناسب سازی فضاهای شهری بستر کالبدی در جهت رسیدن به فرصت

از ضروریات رشد و  ،در سطح شهر و دسترسی هر فرد به تمامی فضاهای شهری به منظور تحرک و جابجایی

 .توسعه جامعه محسوب می شود

 :از معضالت شهروندان کم توان در شهر

 هشدار دهنده برای معلوالنراهنمایی و های شهر به عالیم  مجهز نبودن چهارراه ها و تقاطع 

  ی اتوبوسها و هشدار دهنده برای معلوالن در ایستگاه و عالیم راهنماییآسانسور رمپ و  نبود کمبود یا، 

 وسایل حمل ونقل عمومی دیگر و و برای استفاده از  مترو  ،تاکسی

 و نبود تجهیزات الزم برای سوار شدن به ناوگان حمل و نقل عمومی  کمبود یا... 

ر اهمیت شهرداری تهران از وظایف پمناسب سازی فضای شهری  و ضوابط اجرایی باالدستی طبق احکام  اسناد

 :است

عایت نیاز و آسایش جانبازان و رسیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی ابالغی مقام معظم رهبری طبق 

سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری،  مناسب معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی،

ی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عموم

 .الزام است منطبق بر معیارهای مطلوب
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   و چهار تبصره آن  2ماده  مصوب مجلس شورای اسالمی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن طبق– 

های های دولتی و نهـــاد ها و مؤسسات و شرکت ها، سازمان کلیه وزارتخانه ، 4و نیز تبصره ماده 

ها و اماکــن عمومی و معابر و  عمومی و انقالبی موظفند جهت در طراحی، تولید و احداث ساختمان

مندی معلوالن همچون افراد عادی  وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امـکان دسترسی و بهره

کتابخانه، ها موظفند  زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریو. فراهم گردد

مندی  اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره

 .معلوالن فراهم گردد

   ان، هیئت وزیر صادر شده توسط  نامه اجرایی ماده دوم قانون جامع حمایت از معلوالن آیینطبق

نامه هر سال حداقل  ویب و ابالغ این آیینها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تص دستگاه

 .سازی نمایند های عمومی وابسته را برای استفاده معلوالن، مناسب سی درصد از ساختمان

  بند ب ماده  مجلس شورای اسالمی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانطبق

ها و فضاهای  سازی ساختمان های مناسب شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است طرح ،162

ها و  شهرداری. شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید

سازی معابر و  های موضوع این بند، نسبت به مناسب ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح دهیاری

 .فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند

 تبصره  می، مجلس شورای اسال مصوب ، مانه حمل و نقل ریلی شهری و حومهالیحه حمایت از سا طبق

اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و  ، 2ماده 

ها منظور  های شهری در شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب این طرح نقل و محیط

 .گردد می

  صادره  برداری آن کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره تورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس از وزارتدسطبق

های شهرهای دارای سامانه اتوبوسرانی موظف به استفاده از  شهرداری ،بند سوم 2ماده  ،هیئت وزیران از

 .رداری هستندب های نوین یا بهینه بهره ارتفاع یا قابل استفاده معلوالن و سایر روش اتوبوس کم

 

  های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل  دستورالعمل اجرایی اصالح ساختار سامانهطبق

ها موظفند تدابیر زیر را  شهرداری، 26، تدابیر بخش الف، بند 4ماده  ،هیئت وزیران، مصوب شهری درون
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
: ریزی استان ارایه نمایند برنامه انجام و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورایعالی و سازمان مدیریت و 

 .توان به ویژه معلوالن ساماندهی معابر برای تردد عابر پیاده و افراد کم

با توجه به موارد فوق تدابیر زیر ببه منظور اجرا برای تسهیل استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در نظر 

 :گرفته خواهد شد

های مند برای استفاده معلوالن و کم توانان از سیستمنشانه گذاری و نصب عالیم الزم ثابت یا هوش -1

 حمل و نقل شهری 

پیاده سازی پلتفرم هوشمند برای استفاده معلولین و پیدا کردن راحتترین امکانات با توجه به نوع  -2

 معلولیت

 .استفاده از ناوگان اتوبوسرانی با ارتفاع کم و مجهز به ابزارهای تسهیل کننده برای معلوالن -3

آسانسور، رمپ،پله برقی، سیستم های صوتی اعالم کننده برای کم امکانات دسترسی از جمله  ایجاد -4

 ایستگاه های مترودر خصوصاً توانان یا معلوالن 

 

 در سیستم حمل و نقل شهریمشارکت عمومی و خصوصی ها و سرمایه گذاریتأمین مالی، توسعه  .7

دولت مجاز  ،10پولی و بانکی و تأمین منابع مالی در ماده قانون برنامه ششم توسعه درباره نظام  3مطابق بخش 

وری  بهره. است( ها بازار پول، بازار سرمایه و بیمه)به گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن 

. محیطی در این برنامه از موضوعات اصلی و محوری استتأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور و موضوعات زیست

های تأمین های نوآورانه و منابع و ابزارهای متنوع به منظور تهیه بستهاین نشان از اهمیت استفاده از تکنیک که

 .ی سرمایه استمالی بهینه با کمترین هزینه

مالی به تأمین. تأمین مالی به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب وکارها و دولت می پردازد

گذاری دهد تا به جای در دست داشتن پول نقد از اعتبار برای خرید کاال، سرمایهازه مینهادهای پیش گفته اج

تأمین مالی پروژه نیز به مجموعه راهکارهای مورد نیاز . در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده کنند

 . گرددبرای جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه اطالق می
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
ها براساس شخص تأمین مالی کننده دراجرای پروژه به سه بخش تأمین مالی تأمین مالی پروژهرویکردهای  

در واقع این رویکردها به این . تقسیم می شود1( PPP)دولتی، خصوصی و مشارکت بخش دولتی وخصوصی 

 .معنا می باشد که کدام طرف درگیر در پروژه مسئولیت اصلی تأمین مالی را برعهده دارد

، های تأمین مالی، ابزارهای تأمین مالی ومنابع تأمین مالی تکنیکها همچنین شامل سه بخش  ن مالی پروژهتأمی 

 . می شود

 

 :های تأمی  ما ی ت نیک

نابع مالی، تعیین نحوه هایی است که مبنایی برای جذب م ها و مکانیزم تکنیک تأمین مالی پروژه، روش

 .کندو شناسایی تعهدات و شرایط حاکم برتأمین مالی ایجاد میها و باز پرداخت ها  پرداخت

 (4، تأمین مالی با حق رجوع3بنگاه محور، مبتنی بر تراز نامه) 2تکنیک تأمین مالی شرکتی 

شود، و وام دهندگان  در تکنیک تأمین مالی شرکتی جریان نقدی پروژه با جریان نقدی شرکت حامی تجمیع می

 خواهد برای احداث یا بازسازی پروژه جدیدعتبار و دارایی های عمومی شرکتی که میدر اعطای وام بر درجه ا

 این حالت اطالعات مربوط به عملکرد و تأمین مالی کند، توجه دارند؛ در( های تجاری خود فعالیت یا سایر و)

سایر  یا و( MoodyوS&Pمانند )5ها معموالً از طریق بازارهای سهام، مؤسسات اعتبار سنجی اعتبار شرکت

این ترکیب اعتبار، نقدینگی و اطالعات در دسترس، امکان جذب بدهی . باشد مؤسسات بازارساز قابل دستیابی می

ریسک پروژه بین تمام ( CF)بعالوه در تکنیک تأمین مالی شرکتی . آورد را فراهم می ای کمتربا هزینه

این تکنیک منجر به ایجاد تضمین متقابل بین گردد، لذا های تجاری شرکت وام گیرنده توزیع می فعالیت

 .انجامدای میواحدهای مختلف شرکت شده و به کاهش هزینه سرمایه

 (8بدون حق رجوع و ،7پروژه محور، خارج از ترازنامه) 6تکنیک تأمین مالی پروژه ای 

                                                           
 
 Public- Private- Partnership 
 
 Corporate Financing 
 
 Balance Sheet Financing 
 
 Recourse Financing 

5
 50بیش از .وام دهندگان توجه زیادی به موسسات رتبه بندی دارند. کننده منابع تجاری ایفا میموسسات رتبه بندی نقش بزرگی را در تأمین و هزین 

 . هستند Fitch Rating، و Standard& Poors ،Moody'sموسسه رتبه بندی در دنیا وجود دارند که معروفترین آن ها، 
 
 Project Financing 
 
 Off- Balance-Sheet Financing 
 
 Nonrecourse Financing 
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
شخصی از عملیات تأمین ای ماصطالح تأمین مالی پروژه اولین بار برای نشان دادن نوع خاصی از ابزارها وگونه 

، ریسک (بدهی)های منحصر به فردی که بانیان پروژه را در اجرای تأمین مالی به انتقال بار مالی مالی با مشخصه

 . ساخت، اطالق گردیدقادر می( با حفظ منافع پروژه)های حسابداری به اشخاص ثالث  اجرا و مسئولیت

 (دودبا حق رجوع مح)1تکنیک تأمین مالی ساخت یافته 

واژه تأمین مالی . تعریف جهان شمولی، که مورد توافق همه باشد، از تأمین مالی ساخت یافته ارائه نشده است

های تأمین مالی بکار رفته  های تجاری برای پوشش گستره وسیعی از فعالیت ساخت یافته اولین بار توسط بانک

از جمله به ( ها پروژه)ها بانیان دارایی دهندگان یا های ویژه وامگویی به نیاز هایی که برای پاسختکنیک .است

قابلیت  منابع مالی، نقدینگی، انتقال ریسک و سایر نیازهای که از طریق محصوالت و ابزارهای متداول موجود

رود؛ بنابراین برای دستیابی به این ملزومات تکنیک ها وابزارهای موجود باید براساس تأمین مالی ندارد، بکار می

لذا تکنیک تأمین مالی ساخت یافته یک ابزار منعطف مهندسی . آیند یا محصول سفارشی، مهندسی گردندفر

 .مالی می باشد

 مشارکت عمومی و خصوصی 9-3

 PPP  با این حال با این مقبولیت گسترده . یک استراتژی مهم در ایجاد تسهیالت عمومی و خدمات است

ها از طرف محققین PPPچندین تعریف مختلف از . است به روشنی تعریف نشده  PPPهمچنان عبارت

تواند یافت شود، اما تعریف زیر  اگر چه تعاریف مختلفی می. المللی استفاده شده است های بین ها و سازمان دولت

خصوصی؛   های عمومی و مشارکتی است بین بخش: ، به شرح زیرکافی استPPPبرای شناسایی عناصر اصلی 

همکاری ( مثل ایجاد خدمات زیرساختی)سازگار  در راستای اهداف مشترک و بخش خصوصی و عمومی

برای هدف فعلی، . خصوصی است های عمومی و ها بین بخشها و مسئولیتکنند؛ وشامل تقسیم ریسک می

PPP های خصوصی ودولتی است  قرارداد همکاری بین بخش»: شودبه صورت گسترده به این شکل تعریف می

که « باشدها با یکدیگر و دستیابی به اهداف مشترک می ها، وپاداش ها، منابع و مسئولیت ریسک که شامل تقسیم

 .نقاط وکشورهای مختلف سراسر جهان وجود دارد این تعریف، ترکیب دانش از متونی است که در

ها به ی دولتتواند منافع گوناگونی برا ، اگربه خوبی طرح ریزی شود  میPPPتجربه جهانی نشان داده است که 

1.همراه داشته باشد
 

                                                           
 
 Structured Financing 
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، با توجه به نوع طراحی امتیازات و واگذاری ریسک ها و ارائه تضمین و محاسبات  PPPقراردادهای

  :ای، ساختارهای متفاوتی دارند مانندمالی و بودجه بندی سرمایه

 قراردادB.O.T (،انتقال ساخت، راه اندازی، بهره برداری) 

  قراردادB.O.O (بهره برداری راه اندازی و ، مالکیت،ساخت )2 

 قراردادB.O.O.T  (،انتقال بهره برداری، راه اندازی، مالکیت، ساخت)3  

 قراردادB.O.O.L  (،اجاره بهره برداری و ساخت، مالکیت، راه اندازی)4 

  قراردادهای B.L.T (احداث، اجاره و انتقال مالکیت) 

  ه اندازی قراردادهای احداث، انتقال مالکیت و را(B.T.O ) 

 D.B.F.O (قراردادهای طراحی، احداث، تأمین اعتبار و راه اندازی  ) 

  M.O.O.T (قراردادهای نوسازی، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت ) 

  R.O.O  (قراردادهای بازسازی، مالکیت و راه اندازی) 

 

                                                                                                                                                                                           
 
 )X.Q. Zhang,  0 -   ; Li, Akintoye, Edwards, and Hardcastle ; E. Engel, R. Fischer,  

and A. Galetovic,   -3 (. 
 
 Build-Own-Operate 
 
 Build-Own-Operate- Transfer 
 
 Build-Own-Operate- Lease 

  PPPطرف های درگیر در یک پروژه
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 :در تهران ESCOهای خدمات انر ی  شرکتبررسی توسعه فعا یت  

شرکتی از نوع خدمات مهندسی است که در کلیه ( Energy Service Company)شرکت خدمات انرژی 

کند و با  های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی می های مصرف کننده انرژی، طرح بخش

خود را از محل تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم 

 . کند جویی انرژی تأمین می صرفه

 

 

با سیستم مشارکت عمومی و   SPVهای تک منظوره یا  های خدمات انرژی در واقع نوعی از شرکت شرکت

ها که در واقع مجری و ذینفع تأمین مالی این شرکت. گردندکه انحصاراً در بخش انرژی فعال می. خصوصی است

سازی مصرف انرژی هستند، می تواند مبتنی بر جریان نقدینگی پروژه  و بازده حاصل از های بهینه اصلی پروژه

 .صرفه جویی تعریف شده باشد

مس  مد  ترتیبات مشارکت در تأمی  ما ی یک شرکت خدمات انر ی در زمینه   
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های توجیهی زیست محیطی  جویی تضمین شده از طریق تکنولوژی و طرح های اسکو از محل صرفه شرکت

 .ر ذینفعان توجیه نمایندتوانند باز پرداخت تسهیالت خود را برای تأمین کنندگان و دیگ می

بر شناسایی و ایجاد صرفه ( به صورت قرارداد کلید در دست) برون سپاری مدیریت انرژی با متخصصین فنی ویژه

 .جویی انرژی متمرکز خواهد شد

 [1]وری انرژی تأثیر بهینه سازی مصرف سوخت در کاهش هزینه و بهره -1شکل 

 وظایف اجرایی شرکت های خدمات انرژی 

 نمودار عملکرد هزینه ای بر مبنای زمان شرکت های خدمات انرژی
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 :شوندهای سرویس انرژی به پنج گروه اصلی تقسیم میشرکت1بنابر نظر کمیته انرژی کالیفرنیا  

 ی تجهیزات مربوط به فعالیت های انرژیشرکت های بزرگ دارا. 

 شرکت های بزرگ دارای تجهیزات مربوط به سرویس دهی انرژی. 

 شرکت های مشاوره انرژی. 

 های صنایع برق و گازشرکت های ارائه کننده خدمات ممیزی انرژی و مالی و نصب و مدیریت پروژه. 

 شرکت های متخصص در زمینه یک تکنولوژی خاص. 

ت انرژی به عنوان شرکت پروژه امکان ثبت و جذب مستقیم منابع مالی را دارا هستند و از شرکت های خدما

صندوق های پروژه می توانند در کنار مکانیزم . طریق مدیریت منابع، ترکیب مالی بهینه ای ایجاد می نمایند

 .دشرکت های اسکو شرایط مناسبتری را از جهت مهندسی مالی و مدیریت دارایی فراهم آورن

 

 :ایای پایدار برای کاهش شدت انر ی و گازهای گل انههای توسعه تأمی  ما ی  رح

به بخش  طای و مصرف انرژی شهری مربوبین المللی انرژی بیشترین انتشار گازهای گلخانه آژانسطبق اعالم 

رف شده به شدت مصرف انرژی در جهان یعنی مقدار انرژی مصدر کشور های توسعه یافته  . است نقلوحمل 

و این نسب به وضعیت کاهش شدت در  است درصد در سال  بهتر شده 2ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی تا 

این بهبود در شرایطی . بهبود قابل توجهی داشته است( درصد 0.6با مقدار میانگین نرخ ساالنه )دو دهه گذشته 

                                                           
 
  California Energy Commission 
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درصد نسبت به سال های قبل از  60ت نفت خام تا تر است و قیمکه قیمت انرژی نسبت به ادوار پیشین پایین 

 1.کمتر است، پیشرفتی قابل تحسین است 2014

به هرحال پیشرفت جهانی در زمینه شدت انرژی، با توجه به قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار و کربن زدایی و  

بهبود شدت انرژی ساالنه باید  دهدالمللی انرژی نشان میآنالیزهای آژانس بین . کاهش کربن بسیار اندک است

 .   2درصد برسد 2.6های جهانی در زمینه محیط زیست ساالنه حداقل تا با توجه به برنامه

وری افزایش  شود و درصورتی که بهره وری در جوامع منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می افزایش بهره

انداز و اهداف  با توجه به سند چشم. کند در جامعه بهبود پیدا مییابد،  وضعیت معاش مردم و شرایط تولید و کار 

وری در ایران باید رشد خوبی  درنظرگرفته شده برای رسیدن به جایگاه نخست منطقه، بدیهی است که بهره

ان وری در ایر وری باال، رشد بهره بر این اساس با وجود نیاز به بهره. داشته باشد تا بتوان به اهداف مقرر رسید

از منظر . وری رتبه مناسبی ندارد چندان که مدنظر است رشد نداشته و ایران در منطقه از نظر شاخص بهره

بار شدت   2.23،هانجبرابر متوسط شدت انرژی در  1.5شدت انرژی در ایران های اخیر  شدت انرژی، در سال

 .انرژی در ژاپن بوده است برابر شدت 2.1برابر شدت انرژی در ترکیه و  1.27انرژی در بریتانیا، 

                                                           
 
 Energy efficiency indicators highlights ( 0   edition), http://www.iea.org/ 
 
 Energy efficiency market report  0  , http://www.iea.org/ 

 تغییرات شاخص شدت انرژی در مناطق مختلف جهان 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
وری انرژی عبارت است از نسبت ارزش افزوده بر مقدار انرژی مصرفی که این نسبت بیانگر متوسط  بهره 

وری  وری انرژی، همان بهره بنابراین، مقصود از بهره. افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد انرژی مصرفی است ارزش

وری انرژی  تواند بر بهرهیکی از عواملی که می. وس شدت انرژی استمتوسط انرژی بوده و این شاخص نیز، معک

های جدید و کارآمد، موجب صرفه جویی در مصرف گذاری در تکنولوژیسرمایه. تأثیر بگذارد، پیشرفت فنی است

 .یابدوری انرژی نیز افزایش می انرژی شده و بهره

افزایش سهم مصرف . ر در ترکیب منابع انرژی مصرفی استوری انرژی تغیی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بهره

تواند منجر به افزایش کارآیی و بهبود ها دارد میحامل انرژیی که کارآیی باالتری در مقایسه با سایر انرژی

 .وری کل انرژی شود بهره

معموالً با افزایش . توری انرژی اس همچنین، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بهره

گیرد که از بازدهی باالتری برخوردار هایی صورت میگذاری در طرحهزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه

 . هستند

وری سرمایه امروزه به عنوان دو فاکتور مهم در علم اقتصاد است که در سنجش میزان انباشت سرمایه و بهره

در واقع اقتصاد موفق، اقتصادی است که طی . معیاری بسیار مهم کاربرد دارد موفقیت اقتصاد یک کشور به عنوان

وری باالیی در سرمایه ثانیاً از بهرهو  گذاری کند انداز و سرمایه با نرخ باالیی پسدوران بلند مدت بتواند اوالً 

همیت است که تحوالت گذاری در کشور از آن رو با ابررسی وضعیت سرمایه. گذاری انجام شده برخوردار باشد

آن و به ویژه سهم آن در تولید ناخالص داخلی، شاخص و عیاری برای تشخیص وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم 

 .گستری کشور از سویی دیگر است از یک سو و توان مادی و امکانات ساخت و ساز و ظرفیت

-محیطی همواره از اهداف سیاستستوری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیافزایش بهره

به طوری که در همین راستا قوانین بسیاری مانند قانون اصالح الگوی . گیران کشور بوده استگذاران و تصمیم

 ، ماده 1323قانون بودجه سال « 11»تبصره «هـ»، بند 1323قانون بودجه سال « 2»تبصره« ق» مصرف، بند

قانون برنامه ششم ( 44) و( 32)، (4) ذیر و ارتقای نظام مالی کشور و موادپقانون رفع موانع تولید رقابت( 12)

 .توسعه مصوب گردیده و در دستورکار دولت و دستگاه های اجرایی قرارگرفته است



 

49 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
های وری دستگاهقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف افزایش بهره( 12)ماده  

وری در بخش انرژی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده با استفاده از ظرفیت افزایش بهره اجرایی به ویژه

ایده اصلی این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش . است

ی دولت و استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای افزایش درآمدها. منابع درآمدی دستگاه های اجرایی است

های آن به خصوص در زمانی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی نیز مواجه است بسیار حائز کاهش هزینه

 .نمایداهمیت بوده و اجرای این قانون را ضروری می

های  وری در دستگاه های اجرایی و شرکتهایی در جهت افزایش بهرهدرمورد قوانینی که با هدف اجرای طرح

 : گردند باید ویژگی های مهم زیر بررسی شوند دولتی تصویب می

 داشتن مفهوم افزایش درآمد و کاهش هزینه 

 امکان انعقاد قرارداد با بخش خصوصی 

 نحوه تأمین هزینه قرارداد 

 ایجاد انگیزه برای مشارکت دولت و شرکت های دولتی در طرح های افزایش بهره وری 

 نحوه گزینش طرح ها 

گذاری، نیاز به ه ناکافی بودن منابع داخلی برای تأمین منابع مالی و همچنین سرمایهبسیاری از کشورها به واسط

آوری و دانش فنی، کسب سهم از بازارهای جدید، گسترش صادرات و مواردی از این دست، رویکرد جدی به فن

از سوی دیگر . اندالمللی پیدا کرده  های خارجی و یا حتی االمکان تأمین مالی از منابع بینجذب سرمایه 

پذیری و کسب سود بیشتر، متمایل  های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابتگذاران خارجی به ویژه شرکتسرمایه

آوری، همچنین طی دو دهه گذشته با ارتقای سطح فن. اند دار شده گذاری در مناطق مستعد و مزیتبه سرمایه

با توجه به شرایط جدید و حمایت قانونی دولت به . فزایش یافته استامکان انتقال سرمایه به میزان قابل توجهی ا

سازی مصرف سوخت شرایط مساعدی برای استفاده از طیف مناسبی از گذاری در زمینه بهینهطرح های سرمایه

 . منابع مالی و فنی فراهم شده است

ها باید  حال توسعه است، دولت های زیرساختی یک نیاز مبرم برای کشورهای در گذاری هنگفت در طرح سرمایه

ها به بخش خصوصی و سرمایه گذار و بانک امکان  ها به کار گیرند این روش های نوین قراردادی را در پروژه روش

 . ها حضور داشته باشند دهد تا در پروژه می



 

51 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
وری بهرههای دولتی با مسئولیت حفظ منابع ملی و افزایش سازی مصرف سوخت از مجموعه شرکت شرکت بهینه 

که در این راستا در سالهای اخیر . باشدانرژی، مجری پروژه های کاهش مصرف سوخت فسیلی درکشور می

چندین پروژه در این مجموعه تعریف شده است تا با استفاده از راهکارهای جدید و علمی اجراشود و منابع آن 

سازی مصرف سوخت و دولت باید راهکارهای  درتعامل سازنده با شرکت بهینهباید شهرداری تهران . تأمین گردد

 .  الزم برای تأمین منابع توسعه و بهبود وضعیت حمل ونقل و توسعه پایدار پایتخت را عملی سازد

قانون  12 رحهای مصوب و پیشنهادی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بر اساس ماد  9-6

 تو ید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام ما ی کشور رف  موان 

ت نفت جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری وزار

های استراتژیک کشور در بخش انرژی و بر اساس  ودر راستای اجرای سیاست( 1372اوایل سال )اسالمی ایران 

یران به منظور اعمال قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا 121ماده 

جویی و منطقی کردن مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست، همچنین اجرای اقدامات مرتبط با  صرفه

سازی  شرکت بهینه"اقدام به تاسیس  1372های انرژی، در اواخر سال  برداری کارآمد و بهینه از انواع حامل بهره

 .نمود "مصرف سوخت

 قانون رف  موان  تو ید رقابت پذیر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با عنوان الیحه یک فوریتی توسط رییس جمهور به مجلس  1323در سال 

با تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان، جهت  01/02/24شورای اسالمی تقدیم و در تاریخ 

 . اجرا به دولت ابالغ گردید

ارتقای نظام مالی کشور با هدف ایجاد بستر قانونی مناسب برای  پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت 12ماده 

جویی  گذاری در زمینه صرفه به منظور حمایت و جذب سرمایه...( های نفت، نیرو و  وزارتخانه)های اجرایی  دستگاه

در اجرای طرح  1323بودجه سال  2انرژی و آب در سطح کالن به عنوان جایگزین دائمی برای  بند ق تبصره 

وری و بعنوان مهمترین قانون در مسیر بهره 12تمرکز ماده. های صرفه جویی و افزایش راندمان مطرح گردید

ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای  سازی، کاهش گازهای گلخانه کارایی انرژی بر اجرای طرحهای بهینه

شهری، ساختمان، ی درون و برونو حمل و نقل عمومی و ریل( بر با اولویت صنایع انرژی)مختلف از جمله صنعت 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای  CNG های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از توسعه استفاده از انرژی 

 .باشد مصرف، می اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم

به یکی از طرق زیر هایی است که افزایش درآمد یا کاهش هزینه را  ها و پروژه دامنه کاربرد این قانون در طرح

 (های حوزه انرژی برای هر یک عنوان شده است ای از طرح نمونه: ) گردد سبب  می

سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از   های بهینه طرح)جویی در مصرف حاملهای انرژی  صرفه -

 (های تجدیدپذیر انرژی

 ها  کاهش هدررفت انرژی، تلفات و هزینه -

 خدمات ائه ارافزایش تولید کاالها و  -

  رحهای تصویب شد  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

ماده  و  1323بودجه سال  2بند ق تبصره  طرحهای تصویب شده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بر اساس

 :قانون رفع موانع تولید  به شرح ذیل است 12

 رافزایش کارآیی در موتورخانه ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری موجود در کشو -1

 هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های تمام گازسوز 17طرح جایگزینی  -2

 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گاز سوز با پیمایش باال 140طرح جایگزینی  -3

 سال 35تن دارای سن باالتر از  10هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی  65طرح نوسازی  -4

 (آهن راه)بار و مسافر ریلی  طرح توسعه حمل و نقل -5

 طرح قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی  -6

 طرح برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی -7

 توسعه مترو و قطارشهری هشت کالنشهر مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، قم و کرمانشاه -8

 توسعه مترو تهران -2

نفعان در ذی. گذاری خواهد گردیدوری انرژی سرمایههای بهرهطرح میلیارد دالر آمریکا در 7/16بیش از 

گذاران، تمامی بخشهای مصرف عالوه بر سرمایه 12قراردادهای مبتنی بر صرفه جویی انرژی در طرحهای ماده 

 .کننده انرژی و نیز دولت خواهند بود
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
   زه حمل و نقل استطرح مربوط به حو 4طرح فوق شهرداری تهران است که  2طرح از  5ذینفع. 

های فعا  در زمینه توسعه پایدارحمل ونقل در  شرکت جریان استقراض و تأمی  ما ی برای

 های توسعه زیرساخت یا شرکت های خدمات انر ی شرکتچارچوب 

نمایند، شرکت های خدمات انرژی با توجه به بازگشت سرمایه قابل توجهی که از محل صرفه جویی ایجاد می

 .ها جذب نمایندر صورت ایجاد سازوکار های الزم منابع قابل توجهی جهت  پیاده سازی پروژهتوانند دمی

برای تأمین مالی تسهیالت ویژگی های مدیریتی، عملیاتی و ساختاری پایه به صورت ذیل نیاز است تا به طور 

 .و کارایی انرژی وارد شد  EPCجدی در پروژه های

 گی های پروژهمعیارهای تعریف شده شفاف از ویژ 

 الزامات مستند سازی و فرآیند های تأیید و تصویب روشن 

 مدارک، مفاد و شرایط استاندارد شده 

 دسترسی راحت از طریق فرآیند ها و واسطه های محلی 

 های کارایی ها و منافع پروژهکارکنان ذیصالح و دارای دانش در موسسات مالی برای ارزیابی ریسک

 ربه برای پیشنهاد تسهیالت غیررسمیانرژی، همچنین دارای تج

 فرآیند تأیید یا رد سریع 

 

  :های تأمی  ما ی نیازها و فرصت

های  جود دارد تا با تأمین مالی پروژهفرصت عظیم و رو به رشدی برای بانک های محلی و مؤسسات تأمین مالی و

رد کرده اند که پتانسیل فعلی جهان منابع متعددی برآو. ، بازاری جدید خلق کنندو توسعه پایدار کارایی انرژی

با توجه به . میلیارد دالر است 100برای تأمین مالی کارایی انرژی و انرژی تجدیدپذیر با امکانات موجود، بالغ بر 

ارزش کارایی انرژی به عنوان مقرون به صرفه ترین راه کاهش آلودگی و بهبود وضعیت آب و هوا ، این فرصت 

نفعان و کشورهای سرار جهان ، موانع عمده متعددی در متاسفانه تقریبا برای همه ذی. حتی بیشتر خواهد بود

 .کارگیری گسترده فن آوری های اثبات شده کارایی انرژی و انرژی پاک وجود داردبه

یکی از موانع اصلی، فقدان تأمین مالی مقرون به صرفه از لحاظ تجاری است که فی نفسه ناشی از کمبود بودجه 

د نیست، بلکه بیشتر ناشی از ناتوانی در دسترسی به ظرفیت بودجه موجود بانک های محلی و موسسات موجو
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
این عدم دسترسی ناشی از قطع ارتباط بین فعالیت . با جذابیت الزم از لحاظ تجاری است 1(LFIs)تأمین مالی  

های محلی و بانک. ها استروژههای وام دهی متداول بانک های محلی و موسسات تأمین مالی و نیازهای مالی پ

ها خود را برای پروژه« مبتنی بر دارایی ثبتی»دهی متداول به طور معمول رویکردهای وام موسسات تأمین مالی

درصد از تأمین مالی این مبلغ وثیقه  80تا  70دهی تا حداکثر گیرند که این رویکردها محدود به وامکار میبه

های منطقه و بسیاری مؤسسات تأمین مالی، پرداخت اعتبار مبتنی بر جریان اکثر بانکتا به امروز در . شده است

نقدینگی پروژه به صورت تأمین مالی پروژه محور مرسوم نگردیده است و مؤسسات تأمین مالی انتظار دارند تا 

ای را چالشی وژهکه بحث تأمین مالی پر. مالکین ظرفیت اعتباری خود را برای دریافت تسهیالت افزایش دهند

 .می سازد

های عملیاتی را پوشش دهند تا حدی که برای بازپرداخت ، می توانند هزینهتوسعه پایدارهای بسیاری از پروژه

جویی ها که پروژه های مبتنی بر صرفه هایی به صورت پرداخت از محل صرفهچنین پروژه. کل بدهی کافی باشد

شوند، ظرفیت اعتباری جدید و قابل نامیده می 2ه از انرژی تجدیدپذیرایجاد شده از کارایی انرژی و استفاد

شان از های محلی و موسسات تأمین مالی در ارزیابیکند که الزم است بانکمالحظه ای برای حامیان ایجاد می

ظرفیت را  رسد که بانک های محلی اینبه دالیل زیر به نظر نمی.تأمین مالی این پروژه ها، مورد توجه قرار دهند

 :تشخیص داده و به راحتی در این پروژه ها وارد شوند

 فرصت کسب و کار گسترده و مزایای اقتصادی این پروژه ها را درک نکرده اند 

 با پیچیدگی های منحصر به فرد این پروژه ها آشنا نیستند 

 ظرفیت داخلی برای ارزیابی درست ریسک ها و مزایای این پروژه ها را ندارندو 

 لت ارزش مالی نسبتاً کم سرمایه گذاری مورد نیاز، تمایلی به سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت به ع

 .داخلی ارزیابی درست این پروژه ها ندارند

متأسفانه هنوز عوامل ریسک نسبتاً باالیی که در رابطه با نرخ بازگشت مورد انتظار در کسب و کار اصلی وجود 

 .شودمقایسه نمی این حوزهگذاری در اً کم سرمایهدارد که به درستی با ریسک نسبت

اجاره دادن )یکی دادن وام : های محلی و مؤسسات تأمین مالی دو عملکرد اصلی در کسب و کار خود دارندبانک

 . و دیگری ایجاد خدمات بانکداری سنتی و خدمات مالی به مشتریان خود( پول

                                                           
 
 Local Financial Institution 
 
 Energy Efficiency and Renewable Saving-based Projects (ESP) 
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 :عبارتند از و کارایی انرژی توسعه ای مهترین ریسک ها در فراهم کردن وام  

 در ابتدا ، کیفیت توانایی های ممیزی و محاسبات مهندسی، سپس 

 اجرا مطابق با طراحی و در نهایت 

 صرفه جویی های پایدار و اندازه گیری های مورد توافق ازآن ها 

اگر یک شرکت . تپیدا کردن یا آموزش دادن افراد برای ارزیابی ممیزی مهندسی نسبتاً ساده اس( ESCO)در   

های جویی ناشی ازکارایی انرژی درگیر شود، به دلیل متعهد شدن اسکو در ریسکخدمات انرژی پروژه صرفه

یک اسکو، یک . های محلی و موسسات تامین مالی به طور قابل توجهی کاهش می یابدهای بانکعملکرد، ریسک

نرژی را به صورت کلید در دست توسعه داده، تامین پروژه های کارایی ا( الف: شرکت مبتنی بر عملکرد است که

های واقعی جوییریسک پرداخت های مربوط به خدمات خود را از محل صرفه( مالی و اجرا می کند؛ و ب

حاصل از  هایجوییکند که صرفهاسکو به طور معمول تضمین می. پذیردشده، میعملکرد تجهیزات نصب

های محلی و مؤسسات رمایه گذاری آن ها را که شامل بازپرداخت وام به بانکراهکارهایش، هزینه های مالی و س

های همان طور که در باال بحث شد، دادن وام به یک مالک برای فعالیت. تأمین مالی می شود پوشش خواهد داد

ریسک کسب و کار اصلیش، مانند افزایش تولید، شامل ریسک بیشتری نسبت به کارایی انرژی است که علت آن 

 .های بازاریابی و ریسک های احتمالی مهندسی است

 : ساختار سرمایه پرو  

سهام، آورده شرکاو تأمین مالی ) انواع ابزارهای مالی.1: ساختار سرمایه یک پروژه در چهار بعد تعیین می شود

مالی بین المللی، مثل سازمان های )منابع ابزارهای مالی .3مقادیر مربوط در ابزارهای مختلف مالی؛.2(ترکیبی

شرایط قراردادی متناظر با این ابزارهای . 4؛ و(بانک های تجاری و انواع مختلفی از سهامدارن و منابع عمومی

هر چهار بعد می تواند بر روی هزینه کلی پروژه ( . مثل مهلت ودوره باز پرداخت بدهی، و ضمانت وام دولتی)مالی

 . 1گذار باشدأثیرو در نتیجه بر روی موفقیت مالی پروژه ت

کالً فضای حاکم .... ها، شرایط اقتصادی، سیاسی وماهیت پروژه، ریسک)بنابراین هر پروژه بنا بر عوامل گوناگون 

ساختار سرمایه منحصر به فردی دارد؛ به همین ترتیب بسته تأمین مالی هر پروژه، ( بر هر پروژه در کلیه سطوح

                                                           
 
 X.Q. Zhang 
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مجموعه ساختار مالکیتی، منابع تأمین مالی و تعیین بسته ضمانتی، معرفی باشد، که به عنوان منحصر به فرد می 

 .شود؛ و فرآیندی پیچیده و گسترده می باشدمی

  :ترتیبات تأمی  ما ی

به منظور طراحی بسته تأمین مالی پروژه طراح پروژه  باید تمام انواع وجوه قابل دسترس را مدنظر داشته باشد  

های طوالنی مدت باید تحلیل متناسبی از بررسی های مالی برای این کی پروژهو سپس به دلیل ماهیت ریس

ای نقش ها و دخیل نمودن آن در محاسبات امور مالی پروژهتحلیل اثر ریسک. موضوع ترتیب داده شود

ت ها و تحلیل تأثیرات متقابل نیز باید به صورت کمی در توجیهاهمچنین بر هم کنش ریسک. کننده دارد تعیین

بنابراین در قراردادهای تأمین مالی که امنیت . پروژه مد نظر قرار گیرد تا تحلیل دقیق و متناسبی ارائه گردد

مالی هر ذینفع بستگی به عملکرد آینده تعهدات دارد انجام آنالیز کاملی از جریان نقدینگی تحت دامنه 

 .م در تأمین بودجه ضروری استای از فرضیات برای تعیین تناسبات و ترتیبات وام و سها گسترده

  :مناب  داخل کشور

نماید که حداکثر های سیاسی ایجاب میالمللی، مسائل حقوقی و تحریمشرایط خاص کشور از نظر ارتباطات بین

های بنابراین اولین گام شناسایی پتانسیل. ها استفاده گردداستفاده از ظرفیت و توان داخل در تأمین مالی پروژه

 .و تأمین سرمایه از داخل کشور است استقراض

ازجمله منابع استقراضی و ضمانتی داخل کشور صندوق توسعه ملی که تسهیالت را از طریق بانک های عامل در 

گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه. دهداختیار متقاضیان قرار می

گذاری تعاون از دیگر صندوق ضمانت سرمایه های فعال صنعتی وکصندوق نوآوری و شکوفایی همچنین بان

 . این موسسات منابع خوبی در اختیار بخش خصوصی و عمومی قرار میدهند .منابع تأمین مالی داخلی می باشند

طبق برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع 

های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران،  متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت کوچک و

گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع ، و بیمه در طی سالهای اجرای قانون  صندوق ضمانت سرمایه

  .عمل آورد برنامه به
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بازار مالی توسعه یافته  قادر . مالی و سهام داخلی است از دیگر منابع مهم داخلی بورس اوراق بهادار و بازارهای 

است وجوه سرمایه گذاری را نه تنها از طریق جذب بهتر منابع داخلی بلکه از راه جذب سرمایه های خارجی 

 . تامین نمایند

  1:صندوق توسعه ملی

ودجه دولت از درآمدهای استقالل ب: مطابق تجربه جهانی، صندوق های نفتی بر اساس پنج هدف ایجاد شده اند

نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش 

 .درآمدهای نفتی، افزایش نظارت بر دارایی های نفتی و حفظ سهم نسل آینده از دارایی های نفتی

ها،  این نوع از صندوق. های نفتی هستند یافته صندوقکه در واقع همان مدل ارتقاء  ،2های ثروت ملی صندوق

نسلی، انجام انداز بین داری ملی، وظایف اصلی ثبات اقتصادی، پس ای هستند که ضمن برخورداری از زمام گونه به

 .گذاری خارجی و حمایت از اقتصاد داخلی را نیز بر عهده دارند سرمایه

که در حکم ( 1320ـ 1324)جم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله پن 84بر اساس ماده  

اساسنامه صندوق توسعه ملی است؛ این صندوق با  هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و 

های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم  های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه میعانات گازی و فرآورده

که پروژه های شرکت بهینه سازی . شود های نفتی تشکیل می از منابع نفت و گاز و فرآورده نسلهای آینده

 .اولویت دریافت تسهیالت قرار گیردتواند در سوخت می

 :های عامل صندوق توسعه ملیبانک 

 سطح اول بین صندوق و بانک. ساختار تأمین مالی از صندوق توسعه ملی در دو سطح مختلف اتفاق می افتد

عامل و سطح دوم بین بانک عامل و شرکت پروژه، درتأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملّی بانک عامل بیشتر 

به عنوان واسطه بین صندوق توسعه ملّی و شرکت پروژه به نظر می آید ولی با توجه به اینکه کل ریسک عدم باز 

عی دولت مسئولیت مدیریت و ریسک تأمین به نو. پرداخت تعهدات شرکت پروژه  بر عهده بانک عامل می باشد

 نمایدواگذار می( بانک عامل)مالی را به یک بخش دیگر 

                                                           
 
 www.ndf.ir, National Development Fund  
 
 Sovereign Wealth Fund(SWF) 

 ند درخواست تسهیالت از صندوق توسعه ملیفرآی - 2شکل 

http://www.ndf.ir/
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 : بانک صنعت و معدن 

گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه به

واحدها، این بانک تسهیالتی را به صورت گردشگری و یا تأمین شرایط الزم جهت بهرهبرداری مطلوب ازاین 

شود که تنها به طرحهایی تسهیالت مالی اعطاء می. ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسالمی اعطاء می نماید

 .توجیه فنی، مالی و اقتصادی الزم را داشته باشند

مالی می نماید ضمناً تأمین سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیالت% 60بانک به طور معمول حداکثر 

 می بایست از طرف متقاضی( شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش)گذاری کل طرح درصد سرمایه 30

 .بصورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین گردد 
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. متقاضی موظف است گزارش توجیهی طرح خود را از طریق مشاوران منتخب واجد شرایط بانک تهیه نماید  

چنین در صورت تصویب طرح در بانک، متقاضی موظف است جهت نظارت بر اجرای طرح با یکی از مشاوران هم

 .منتخب واجد شرایط بانک قرارداد نظارتی منعقد نماید

تغییر این دوران از اختیارات بانک . شودسال درنظر گرفته می 5دوران بازپرداخت تسهیالت بطور معمول حداکثر 

متقاضی هنگام ارائه درخواست تسهیالت، اقدام به افتتاح حساب . ها می باشدا وضعیت طرحبوده که متناسب ب

 .جاری قرض الحسنه می نماید

 مراحل ان ام کار 

در این مرحله متقاضی میتواند به هریک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را : پیش پذیرش. 1

د اولویت نباشد، بانک موافقت خود را با تهیه در صورتیکه طرح در فهرست طرحهای فاق. ارائه نماید

 .نمایدگزارش توجیهی اعالم می

متقاضی از طریق شرکتهای مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه : تدوین گزارش توجیهی طرح. 2

 .گزارش توجیهی می نماید

-حویل داده میدر این مرحله گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه ت: پذیرش. 3

 .شود

گزارش توجیهی توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید گزارش : ارزیابی و تصویب. 4

 .توجیهی طرح، پرداخت تسهیالت توسط مراجع ذیصالح مورد تایید قرار می گیرد

 .میگردد پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز، قرارداد اعطای تسهیالت منعقد: عقد قرارداد . 5

گزارش پیشرفت طرح در مقاطع تعیین شده توسط مهندس مشاور تهیه و به بانک ارائه : پرداخت . 6

 .پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک ، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام میشود. میشود

 :نامه ارزی بانک صنعت و معدنصدورضمانت

 :باشد صدورضمانت نامه ارزی شامل موارد زیر می

 صدورضمانت نامه ارزی متقابل پیش پرداخت. 1

 صدورضمانت نامه ارزی حسن انجام کار. 2

 صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسالمی. 3
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 :ضمانت نامه ارزی به نف  بانک توسعه اس می و نحو  صدور آن 

مدت از بانک توسعه اسالمی تقاضای  حقوقی می توانند به منظور دریافت تسهیالت ارزی کوتاه/متقاضیان حقیقی

در صورت واجد شرایط بودن متقاضی . تضمین اصل و فرع تسهیالت ارزی را به بانک صنعت و معدن ارائه دهند

 .ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسالمی بدین منظور صادر می شود

 :مراحل صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسالمی

 متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و دریافت مدارک مورد نیازمراجعه . 1

شرکت تهیه مدارک مورد نیاز بانک در /مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود. 2

 مرحله پذیرش

 ارائه فرمها و مدارک مذکور به شعب بانک. 3

 بانک توسط متقاضیافتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب . 4

 بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک. 5

 در صورت عدم تصویب تقاضا، موضوع به صورت کتبی به متقاضی اطالع داده می شود 

  در صورت تصویب تقاضا، بانک میزان و نوع تضمین ها و وثائق و مبلغ سپرده را تعیین نموده و متقاضی

 .ی باشدهای تعیین شده مموظف به تامین وثایق و تضمین

 .متقاضی اقدام به تامین وثایق، واریز سپرده و تهیه و ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد می نماید. 6

 صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسالمی توسط بانک. 7

 :بانک توسعه صادرات

رسالت این . بر عهده داردرا (  EXIM)واردات ایران -بانک توسعه صادرات ایران است ایفای نقش بانک صادرات

نفتی و گسترش  بانک با توجه به اهداف کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کمک به توسعه صادرات غیر

لذا در راستای رسالت فوق، بانک توسعه صادرات ایران . مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر کشورها است

 :نماید موضوعات زیر را دنبال می

 مدت و بلندمدت صادراتی مدت، میان و اعتبارات کوتاه اعطای تسهیالت 

  تضمین اعتبارات صادراتی و صدور ضمانتنامه عهده بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی برای

 .های صادراتی اعطای تسهیالت مالی به فعالیت
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  های صادراتی در داخل و خارج از کشور گذاری برای پروژه  اعطای تسهیالت سرمایه. 

 ی تسهیالت صادراتی به خریداران کاالها و خدمات صادراتی کشور به صورت مستقیم یا غیر اعطا

 .مستقیم از طریق بانکها و مؤسسات مالی معتبر سایر کشورها

  اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و کاالهای تبدیلی جهت صادرات

 .ات مورد نیازآالت و تجهیز و همچنین ماشین

  اعطای تسهیالت و انجام هر گونه عملی که موجب ارتقاء کیفیت و باال بردن وضعیت رقابتی صادرات

 .شود کشور می

  تأمین مالی مجدد تسهیالت اعطاء شده برای تولید داخلی به منظور امور صادراتی به خریداران و

 .صادرکنندگان داخلی 

 های بازرگانی و تجاری با دیگر  نامه ی اجرای قراردادها و موافقتانجام عملیات کارگزاری نظیر کارگزار

 .کشورها و انجام هر گونه معامالت ارزی 

 ارایه خدمات مشورتی و اطالعاتی به صادرکنندگان و سایر مراجع ذیربط در امور صادراتی کشور. 

 ی، شرکت در اعطای تسهیالت الزم جهت حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم، بازاریاب

مناقصات صادراتی، صدور گواهینامه کیفیت و مبدا کاال و همچنین اعطای تسهیالت به منظور توسعه و 

گسترش صنایع دستی برای صادرات و نیز به مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور تشویق امر 

 .تحقیق در توسعه صادرات 

 اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاری، تنزیل و تنزل  افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، خرید و فروش

مجدد، تضمین اوراق و اسناد بازرگانی، چک برات و بروات ارزی، قبول پرداختهای بانکی و حوالجات 

تلگرافی، خرید و فروش ارز و مسکوکات طال و نقره، دریافت و پرداخت تسهیالت، گشایش اعتبارات 

 .های صادراتی الزم بداند ه بانک برای انجام فعالیتاسنادی و به طور کلی سایر اموری ک

 :های خارجیتامی  ما ی واردات از  ریق خطوط اعتباری ریفاینانس از بانک

گیرد، استفاده از منابع فاینانس و ریفاینانس  یکی از روشهای جذب منابع مالی خارجی که مورد استفاده قرار می

صادرات ایران عالوه بر تاکید بر توسعه صادرات، نقش اگزیم بانک  بانک توسعه. های خارج از کشور استبانک

کننده تجارت خارجی در امر صادرات در واقع بانک توسعه صادرات ایران، بانک تسهیل. نماید کشور را نیز ایفا می

ولیه، های توسعه اقتصادی داشتن صادرات پایدار و مستمر بدون واردات مواد ادر تئوری. و واردات کشور است
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بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ . پذیر نیستای امکانای و سرمایهکاالی واسطه 

چنین نگرشی نسبت به تدوین و ابالغ مقررات مربوط به تسهیالت فاینانس و ریفاینانس جهت واردات مواد اولیه، 

طبق مقررات مذکور بخشی از . کی اقدام نموده استای در سیستم بان ای و سرمایهآالت و کاالهای واسطهماشین

. شوند کاالهای مصرفی و یا دارای تولید مشابه داخلی، مشمول استفاده از تسهیالت فاینانس و ریفاینانس نمی

های کشوری جهت نیل به هدف توسعه صادرات ای یکی از برنامهای و واسطهبنابراین واردات کاالهای سرمایه

 .باشدتسهیالت مذکور با هدف حمایت از تولید و صادرات بوده و می باشد و اعطای می

گردد و یا بین بانک مرکزی  قراردادهای ریفاینانس یا به طور مستقیم بین این بانک و بانک خارجی منعقد می

 شرایط استفاده. گردد جمهوری اسالمی ایران و بانک خارجی منعقد و سهمیه این بانک جهت استفاده اعالم می

 :باشد از خطوط ریفاینانس به شرح ذیل می

 درصد در هنگام گشایش اعتبار و  10مطابق بخشنامه های ابالغی )درصد  80حداکثر :درصد تامین مالی

 (درصد در هنگام معامله اسناد توسط متقاضی پرداخت خواهد شد 10

 حداکثر یکسال:دوره بازپرداخت 

 یورو و درهم:ارزهای مورد قبول 

 درصد کارمزد دریافتی از مشتری  2عالوه حاشیه سود الیبور به:ختی به بانک خارجینرخ سود پردا

پرداخت اولیه و مبلغ دریافتی در پس از کسر پیش)درصد اصل و سود اسناد 2(:کارمزد پذیرش تعهد)

 (.زمان ظهر نویسی

 ماه 6حداکثر :دوره گشایش تا معامله اسناد. 

 در قبال اعتبار اسنادی: روش پرداخت. 

 بر اساس بخشنامه و مقررات ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: کاالهای مورد قبول. 

 بر اساس اعتبار سنجی و طبق مصوبه ارکان اعتباری بانک تعیین خواهد شد و با : وثائق و تضمینات

 .گرددتوجه معامله اسناد و ترخیص و تحویل کاال وثایق الزم اخذ می
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 :اس میهم اری با بانک توسعه  

المللی تامین بانک توسعه صادرات همکاری نزدیکی با بانک توسعه اسالمی و شرکتهای تابعه آن نظیر شرکت بین

ITFC)مالی تجاری اسالمی 
نوع . دارد 2(ICIEC)گذاری و اعتبار صادرات و شرکت اسالمی بیمه سرمایه( 1

 :باشد بندی میرح ذیل قابل طبقههمکاری بانک توسعه صادرات ایران با بانک توسعه اسالمی به ش

بانک توسعه صادرات متقاضیان استفاده از تامین مالی بانک : صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبار اسنادی( ا ف

در این حالت متقاضیان . نماید توسعه اسالمی را از طریق صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی حمایت می

های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به مذاکره و مکگذاری و کاز طریق سازمان سرمایه

انعقاد قرارداد با بانک توسعه اسالمی نموده و جهت صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی موضوع قرارداد، به 

 .بانک توسعه صادرات ایران مراجعه نمایند

این (: ITFC)مللی تامی  ما ی ت اری اس می ا مدت از شرکت بی دریافت خطوط اعتباری کوتا ( ب

خطوط اعتباری مذکور جهت تامین مالی . بانک سه خط اعتباری از بانک توسعه اسالمی دریافت نموده است

 .باشد واردات با بازپرداخت حداکثر یکسال می

الزم  ایپوشش بیمه ICIECشرکت  (:ICIEC)گذاری و اعتبار صادرات شرکت اس می بیمه سرمایه( ج

 .نماید گذاری را تحت شرایط خاصی فراهم میبرای تامین مالی تجاری و سرمایه

های بانکی بین این بانک و ای اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههمچنین بر اساس امضای قرارداد، پوشش بیمه

اسنادی و ، ریسک عدم پرداخت اعتبارات (ICIEC)گذاری و اعتبارات صادراتی شرکت اسالمی بیمه سرمایه

بدین ترتیب . دهد های صادره توسط این بانک را با حداکثر نرخ یک درصد در سال پوشش میضمانتنامه

های خارجی از طریق برقراری اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک توسعه صادرات ایران به نفع ذینفع

 .گیرد قرار می( Confirm)ای موصوف مورد تایید پوشش بیمه

                                                           
 
 International Islamic Trade Finance Corporation 
 
 Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 
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 :انت سرمایه گذاری صنای  کوچکصندوق ضم 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و : اساسنامه صندوق 1مطابق ماده 

در ) وظیفه کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد . تجارت تاسیس گردیده است

اصل و سود تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی و  (مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد 

اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه 

های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، 

خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام  تحقیق و توسعه،

 .سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد

اهداف و وظایف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه 

زا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تغالکردن مدت زمان اجرای طرحهای اش

 .تضمین و تسهیل در توثیق تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک است

 :صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

 .باشداهم موضوع فعالیت این صندوق موارد ذیل می

 . های تعاونی ها، تعهدات، مطالبات و معامالت شرکت گذاری مایهتضمین اعتبارات و سر -الف

دارای مجوز رسمی از بانک )ها و مؤسسات مالی و اعتباری  و سود تسهیالت اعطایی بانک  تضمین اصل -ب

 به شرکت های تعاونی ( مرکزی

 تأمین مالی با ضمانت معامالت شرکت های تعاونی -ج

تضمین )داخت دیون یک متقاضی ناشی از انجام معامله یا کاری مشخص به موجب این ضمانت نامه صندوق پر

 .نماید را در سررسید معین تعهد می( قرارداد خرید، ساخت، اجاره و یا هر تعهد مالی دیگر

  :بورس اوراق بهادار

رید است که در آن سهام شرکتهای خصوصی و دولتی طبق قانون خ بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه 

های  انداز و نقدینگی بخش خصوصی به منظور انجام پروژهآوری پس شود واز سویی محلی برای جمع و فروش می

ها  گذاری در شرکت گذاری بلند مدت است و مرجعی است برای مردم که وجوه مازاد خود رابرای سرمایه سرمایه
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های دولتی و خصوصی را  برای اجرای پروژه بورس سرمایه الزم. به کار انداخته و از سود آن  برخوردار شوند 

 .ستا بورس اوراق بهادار بازار معامله بسیاری از ابزارهای مالی. آورد فراهم می

به هر نوع دارایی قابل معامله، اعم از پول نقد، ملک، سند رسمی یا (  financial instrument)ابزار مالی

بر پایه . گردد ای داشته باشند، اطالق می قرضه که ارزش مبادلهقانونی مانند برگه سهام، اوراق بهادار و اوراق 

ابزارهای نقد : شوند، که عبارتند از المللی ابزارهای مالی به دو گروه تقسیم می استانداردهای گزارشگری مالی بین

د، پیوسته شون تر می تر و متنوع همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده. و ابزارهای مشتقه

 .گیرند ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می ابزارهای مالی جدید، به

 :برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت 

به سرمایه اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل 

 .های حقیقی نیاز دارندگذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی 

 .کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضهناشی از سرمایه

افزودن و انباشت پس اندازها برای تأمین مالی . سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند

 . پذیر نیستطرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان

 ابزارهای بازار سرمایه 

 ی تأمین مالی دراز مدتابزارها –الف 

جاکه طلب و ادعای  دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن نظر از شکل آن، نشان سهام صرف: سهام

منفعت “ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان  های شرکت در مرحله آخر تمام طلب سهامداران در مورد دارایی

 .شود شناخته می” باقیمانده

گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است  وعی ابزار سرمایهسهام عادی ن: سهام عادی

 .شود نام تقسیم می و به دو دسته سهام با نام و سهام بی

های شرکت، حق یا  سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی: سهام ممتاز

 .شود که هزینه سهام عادی باالتر باشد سهام زمانی منتشر می این. ادعای محدود و معینی دارد
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اوراقی است که سود علی الحساب دارد و صادر کننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود : اوراق مشارکت 

 .قطعی را در تاریخ معین پرداخت کند

 ابزارهای ویژه مدیریت ریسک ـ ب 

گذاری و به ویژه  ی دارای کسری، مقابله با ریسک همراه با سرمایهعالوه برکارکرد تأمین مالی واحدهای اقتصاد

این کارکرد بازار سرمایه، از طریق . های قیمتی از دیگر کارکردهای مهم بازار سرمایه است ریسک ناشی از نوسان

یل است که اطالق مشتق به این ابزارها به آن دل. شود کارگیری ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتق انجام می به

های دیگر  شود و در واقع مشتق از دارایی های دیگر تعیین می ارزش این ابزارها براساس، ارزش اوراق یا دارایی

 .است

ای اندک، از ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به  گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه معامله

 :مترین ابزارهای مشتق بازار سرمایه عبارتند ازمه. گذاران منتقل کنند سایر سرمایه

 قراردادهای اختیار معامله -1

 قراردادهای آتی -2

 : گذاری پرو  صندوق سرمایه

گذاری پروژه نهاد مالی صندوق سرمایه. یکی از راهکارهای تأمین مالی داخل کشور راه اندازی صندوق پروژه است

وراق بهادار تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و ا

 .پردازدآن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در اساسنامه صندوق می

توجهی از بازارهای  سهم قابل( Investment Funds)گذاری  های سرمایه یافته، صندوق در کشورهای توسعه

مندی از  گذاری، ایجاد امکان بهره های سرمایه ترین دالیل توسعه صندوق از مهم. اند اص دادهمالی را به خود اختص

ای، افزایش نقدشوندگی و کاهش  جویی نسبت به مقیاس، مدیریت حرفه مزایای اقتصادی ناشی از صرفه

 . های غیرسیستماتیک است ریسک

 :مناب  بی  ا مللی تأمی  ما ی

مصوب )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  -2ق ماده چنانکه پیشتر ذکر شد مطاب

وری  موضوعات کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، بهره( مجلس شورای اسالمی 14/12/1325

و این قانون، جهت تأمین حداقل د 4مطابق ماده . تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور از اولویت های دولت است

وری کل عوامل تولید و  اقتصاد از محل ارتقای بهره %( 8)واحد درصد از رشد هشت درصد ( 8/2)و هشت دهم 

 فرآیند کار صندوق پروژه
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های در طول سال%( 4/21)گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد  همچنین رشد سرمایه 

که مسؤولیت اجراء بر . عمل آورند ماتی را بهاجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت باید اقدا

های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد  ها و سیاست گیری مطابق بند الف این ماده، جهت. باشد عهده دولت می

گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری  نیاز سرمایه

خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد ( فاینانس)الب تأمین مالی خارجی بانکهای خارجی در ق

دالر ( 20.000.000.000)گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد  دالر به شکل سرمایه (15.000.000.000)

اجرائی از تسهیالت  استفاده دستگاههای ومطابق تبصره این بند،. قراردادهای مشارکتی خارجی باید صورت گیرد

مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی 

 .مجاز است

روش ها و منابع تأمین مالی پروژه ها در کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته، در دو دهه اخیر  به شکل قابل 

های تجاری به دلیل بحران های استقراض ، در قرض دادن به نکه بانکاول ای. توجهی تغییر کرده است

دوم اینکه تعداد زیادی ابزار جدید برای هدایت منابع مالی به سمت . تر شده اندکشورهای در حال توسعه محتاط

اند شدهبه این سمت متمایل  هاسوم اینکه  شرکت. اندمالی از طریق انتشار سهام و استقراض ایجاد شدهتأمین

ای که استقراض را برای مدت طوالنی در ترازنامه خود نگهداری نکنند و چهارم  اینکه دولت ها به طور فزاینده

 .را از منابعی به غیر از منابع خود تأمین نمایند زیرساختیهای دهند تا منابع پروژهترجیح می
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یزان پروژه  باید منابع مالی  قابل دسترس را ربه دلیل اینکه بیشتر انرژی بزرگ هستند، برنامه: مناب  وجو  

کند که صاحب وسهام دار پروژه نهاد دولتی، یک شرکت مجری مدنظر داشته باشد و دراین خصوص فرق نمی

ترین و هزینهریزی پروژه به نوعی باشد که از مجموع این منابع کمباید برنامهپروژه و یا شرکتی معتبر باشد، می

 :این منابع تأمین مالی عبارتند از.  ه مالی به شکل بهینه طراحی شودترین بستکم ریسک

 ها و سازمان های دولتی حمایت میکه به طور سنتی از تمامیت 1ایموسسات بین المللی توسعه-

مالی بخش گذاری و تأمینکردند، در حال حاضر تسهیالت متنوعی را به منظور همکاری در سرمایه

موسسه »و  2«بانک جهانی»هایی مانند این نوع موسسات شامل سازمان .خصوصی معرفی کرده اند

باشد که اهدافشان همانند بانک و چند موسسه منطقه ای توسعه می 3«بین المللی تأمین مالی

سهم موسسات بین المللی در . اما فعالیتشان در مناطق خاصی تمرکز دارد. 4جهانی است

گذاری ساالنه سهم ی انرژی، در قیاس با مبلغ کل سرمایههاگذاری و تأمین مالی پروژه سرمایه

حضور این  ،المللی نسبت به کل نیاز مالیکوچکی است؛ به رغم سهم به نسبت اندک موسسات بین

العاده مهم تلقی می شود، چرا که حضور آنان اطمینان خاطر زیادی ای فوقموسسات در هر پروژه

 .آوردکنندگان پروژه به وجود میلیماگذاران و تأمینبرای سایر سرمایه

 واردات کشورهای صنعتی که به طور سنتی به  _مانند بانک های صادرات ) 5موسسات دوجانبه

سازمان های دولتی کشورهای در حال توسعه قرض می دادند تا از این طریق، عرضه تجهیزات 

ارند تا تحت شرایط خاصی ، در حال حاضر تمایل د(تولید شده در داخل کشور خود را تقویت کنند

موسسات دوجانبه ، تأمین مالی را در قالب . 6به سازمان های دولتی و بخش خصوصی وام اعطا کنند

در هر حال . ها ارائه می دهندهایی چون اعتبار فروشنده ، اعتبار خریدار و ضمانت نامهروش

 . ی باشدمساعدت آنان در این گونه موارد اغلب مرتبط با منافع ملی ایشان م

 منابع تجاری برای تأمین مالی آورده شرکا، . تأمین مالی تجاری شامل منابع و ابزار زیادی می باشد

منابع تأمین مالی از طریق ایجاد استقراض شامل بانک . شامل بازار سهام و وجوه خاص می باشد
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بازارهای ( شرکابه شکل استقراض و تأمین مالی آورده )کنندگان مالی نهادی های تجاری، تأمین 

 .گرددمی اوراق قرضه  و مجدداً وجوه خاص 

   های  برای مثال، دولت. منابع موردی تأمین مالی که به نوع پروژه و کشور میزبان بستگی دارد

 شوند؛ محسوب می هاکشورهای در حال توسعه هنوز هم از جمله عوامل مهم برای حمایت از پروژه

گذاری و تأمین مالی منظور برنده شدن در پروژه تمایل دارند در سرمایهپیمانکاران پروژه که گاهی به  .1

 شرکت کنند،

عوامل تأمین تدارکات و تجهیزات که معموالً شرکت های چند ملیتی بزرگ هستند و دارای منابع مالی قابل  .2

 توجهی می باشند،

 :(1IMF)صندوق بی  ا مللی پو 

ها ارتباطی ندارد، با این وجود در پروژه های با تأمین مالی پروژه اگرچه صندوق بین المللی پول به طور مستقیم

گذاری آن به ویژه موقعیت آن در تعامل نقش صندوق، تأثیر. کشورهای درحال توسعه ، به ایفای نقش می پردازد

ر چالش جلب سرمایه گذاران دها در رویارویی با با دولت کشورهای در حال توسعه ، بر توانایی این دولت

 .ها، مؤثر می باشد پروژه

IBRD )بانک بی  ا مللی ترمیم و توسعه
 2): 

 Worldو  IBRDاصطالحات . )بانک بین المللی ترمیم وتوسعه، بخش اصلی و اولیه گروه بانک جهانی است

Bank المللی ترمیم و گروه بانک جهانی به بانک بین. با مفهوم یکسان و به جای یکدیگر به کار می روند

IDA)المللی توسعه، انجمن بین(IBRD)هتوسع
MIGA)المللی تضمین سرمایه گذاری، آژانس بین(3

و مرکز ( 4

ICSID)گذاریالمللی حل اختالفات سرمایهبین
 (.اشاره دارد( 5
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های تجدیدپذیر ارجحیت قائل است و از این های کاهش مصرف سوخت فسیلی و انرژیبانک جهانی برای پروژه 

ها از نظر اقتصادی وفنی توجیه پذیر ای به عمل می آورد، مشروط به این که این پروژهایت ویژهها حمنوع پروژه

 .تأکید بر انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر افزایش یافته است. باشند

و  1دلیل این امر هم نگرانی بین المللی از تغییرات آب وهوا و همچنین دسترسی به کمکهای بالعوض هدفمند

است که بانک جهانی می تواند برای کمک به پروژه های کاهش مصرف سوخت و  2های ارزانتر از نرخ تجاریموا

 .های تجدیدپذیر ارائه نمایدانرژی

بنابراین . بانک جهانی به منظور اطمینان از بازپرداخت وام های اعطایی، به یک ضمانت نامه دولتی نیاز دارد

اما باید توجه داشت . اً به شکل تأمین مالی بخش خصوصی ارائه نمی شودمساعدت مالی بانک جهانی مستقیم

 .ها ، به اشکال مختلف حضور بخش خصوصی را تشویق می کندکه حضور بانک جهانی در پروژه

 :ابزار ضمانتی بانک جهانی

ر دهندگان بخش خصوصی صادر می شوند که ریسک عدم ایفای تعهدات دولتی دها برای قرضنامهضمانت

نامیده می شود و  4این ابزار، ضمانت نامه جزئی. دهندو شرایط پیش بینی نشده پروژه را پوشش می 3قراردادها

 .کند که سایر ریسک های پروژه را باید قرض دهندگان خصوصی متحمل شونداین مفهوم را منتقل می

ودمند است، چراکه توجیه پذیری ابزار ضمانت نامه جزئی بانک جهانی به ویژه برای پروژه های بخش خصوصی س

 .ها بر پایه ساختار انعقاد قرارداد با بعضی از مراجع دولتی استوار استاین پروژه

  :(IFC)موسسه بین المللی تأمین مالی

گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از این موسسه با هدف توسعه سرمایه

دهد،  برخالف بانک جهانی که به تمامیت های دولتی قرض می. تأسیس شد موسسات وابسته به بانک جهانی

نامه باز پرداخت و هیچگونه ضمانت. دهدهای خصوصی قرض میمالی به شرکتالمللی تأمین  موسسه بین

این موسسه همچنین در فعالیت های . نمایدگذاری مطالبه و اخذ نمیهای میزبان سرمایهاستقراض نیز از دولت

در اغلب مواقع، سهام داران پروژه، . گذاری در بخش آورده شرکا می نمایدش خصوصی اقدام به سرمایهبخ

دلیل این امر فقط . ها هستندکنندگان آنان به دنبال حضور این موسسه در پروژهمشاوران مالی یا هماهنگ
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ور این موسسه به دلیل اعتبار گذاری و تأمین مالی طرح از سوی موسسه نمی باشد،بلکه حضمشارکت در سرمایه 

آن و توجه به بخش خصوصی، می تواند منجر به تشویق دیگران به اعطای وام یا مشارکت در تأمین سرمایه 

 .پروژه شود

MIGA)آ انس بی  ا مللی تضمی  سرمایه گذاری
1): 

MIGA   رمایه به عنوان یک موسسه وابسته به بانک جهانی تأسیس شد و هدفش تشویق س 1288در سال

-های سرمایهنامهموسسه مذکور این کار را از صدور ضمانت. گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بود

های داخلی و نقض قرارداد توسط کشور میزبان گذاری در مقابل ریسک انتقال ارز، سلب مالکیت، جنگ، نا آرامی

 .گذاری انجام می دهدسرمایه

ADB)بانک توسعه آسیا 
2): 

ADB  کشور غیر آسیایی  12کشور آسیایی و 48)کشور است 67اعضای آن شامل . تأسیس شد 1266ر سال د

. صد هستنددر 12.8بزرگترین سهامداران این بانک آمریکا و ژاپن به سهم هرکدام (. که اغلب صنعتی هستند

ADB  بخش . خصیص می یابدها تمیلیارد دالر وام میدهد که بخش بزرگی به توسعه زیرساخت 6ساالنه بالغ بر

با معرفی نوعی تسهیالت  1283درسال . شودای از این مبالغ به پروژه های دولتی پرداخت میعمده

این تسهیالت به . گذاری در تأمین مالی بخش آورده شرکا، حمایت از بخش خصوصی افزایش پیدا کرد سرمایه

گذاری مستقیم وصی و موسسات مالی ، سرمایههای بخش خصداد تا در آورده شرکا  بنگاهاین بانک اجازه می

در سال . های مالی برگزیده، گسترش دهدداران را برای واسطهنموده و بدین ترتیب، خطوط اعتباری سهام

1285 ،ADB  ،حمایت خود از بخش خصوصی را افزایش داد؛ به این ترتیب که بدون دریافت ضمانت نامه دولتی

 .ام پرداخت نمودهای خصوصی ومستقیماً به شرکت

 :گروه تأمین مالی اسکاندیناوی

، صندوق توسعه 3(NIB)این گروه شامل چهار موسسه مالی بین المللی است؛ بانک سرمایه گذاری اسکاندیناوی

NDF)اسکاندیناوی 
5)، موسسه تأمین مالی محیط زیست اسکاندیناوی (4

NEFCO ) و صندوق سرمایه گذاری
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NOPEF)های اسکاندیناوی پروژه 

هریک از این موسسات اجزایی دارند که امور مربوط به فعالیت های (. 1

 .دهندسرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را انجام می

IsDB)بانک توسعه اسالمی
2): 

توسط کشورهای عضو سازمان 1274ای است که در سالجانبهبانک توسعه اسالمی، موسسه توسعه چند

 .عضو دارد 56در حال حاضر کنفرانس اسالمی تأسیس شد و

طرح  این بانک. گیری افزایش یافته استهای اخیر به طور چشمسرمایه ثبت شده بانک توسعه اسالمی در سال

ای را آغاز نموده واقدامات جدیدی رانیز با اهداف خاص به انجام رسانده است؛ نتیجه این دهی قابل مالحظهوام

 .المللی مهم تبدیل شده استبینکه بانک توسعه اسالمی به یک موسسه 

IsDB  تعهدات بانک . کندهای تأمین مالی منطبق با اصول سالم برای اجرای عملیات خود استفاده میاز روش

ازبین موسسات وابسته به گروه بانک توسعه . طوری تنظیم می شود که از معامالت دارای بهره احتراز شود

ICD)سعه بخش خصوصی اسالمی، فعالیت موسسه اسالمی برای تو
در حالی . از اهمیت زیادی برخوردار است( 3

اصول  تأسیس شده، اماقواعد و( IFC)است که این موسسه با کپی برداری از موسسه بین المللی تأمین مالی

 .تأمین مالی اسالمی را مبنای عملیات خود قرار میدهد

این صندوق به عنوان . ا تأسیس کردر( IIF)زیرساختیبانک توسعه اسالمی صندوق امور  2001درسال

، IIFهدف . در کشورهای عضو همت گماشت ساختیگذاری بخش خصوصی در توسعه امور زیرابزارسرمایه

های مرتبط در پروژه گذاریگذاری در آورده شرکا و سرمایهافزایش ارزش سرمایه در بلند مدت از طریق سرمایه

 .شدباوصنایع وابسته به آن می ساختیهای زیر

ICD)شرکت اسالمی برای توسعه بخش خصوصی 
4): 

کشور عضو به همراه نهادهای مالی عمومی از جمله شرکت سرمایه  ICD ،44 در حال حاضر سهامداران شرکت 

( عربستان)گذاری عمومی سعودی  گذاری خارجی ایران، بانک کشاورزی و بانک ملی ایران ، صنـدوق سرمـایه

 .باشدبانک ملی الجزایر می
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 : ای از محصوالت و خدمات مالی را برای مشتریان خود ارائه می کند که عبارتند از حیطه گسترده ICDشرکت  

 تأمین مالی مستقیم ( 1)

 خطوط اعتباری ( 2)

 تأمین مالی شرکتی ( 3)

 مدیریت اموال ( 4)

 خدمات مشاوره ای ( 5)

 تامین مالی ساختاری( 6)

 : ICDز تسهیالت شرکت معیار احراز شرایط جهت استفاده ا 

های خدماتی یا حمایتی که از نظر قانونی مطابق با شریعت، به لحاظ مالی سود آور، به لحاظ کلیه فعالیت  

اقتصادی بادوام و در جهت کمک به توسعه کشورهای عضو باشد واجد شرایط تسهیالت شرکت یاد شده تا زمانی 

 .باشد % ( 51)های عضو هستند که اکثریت سهام در دست بخش خصوصی کشور

گذاری در بخش گذاری شرکت اسالمی برای توسعه بخش خصوصی در صورت سرمایهخط مشی سرمایه 

سال اقدام به فروش تدریجی سهام خود به سهامداران  7تا  5خصوصی کشور عضو این است که ظرف مدت 

در   ICDحداکثر سهام شرکت  همچنین. کشور عضو یا سهامداران خارجی بر اساس توافق حاصله می نماید

میلیون دالری سهام شرکت  20خواهد بود بدین معنا که از یک پروژه % 33ها یا شرکتها سرمایه گذاری بانک

ICD  ، 6 میلیون دالر می باشد. 

 :عبارتند از   ICDانواع پروژه ها واجد شرایط تأمین مالی از سوی   

پروژه های جدید که دارای تأثیر کلی بر اقتصاد کشور در مورد ( Greenfield) پروژه های جدید  (1

 . هزینه سرمایه گذاری پروژه، مشارکت مالی دارد%  40حداکثر تا  ICDباشند ، شرکت

مربوط به تأمین مالی سرمایه گذاری در توسعه کارخانه (  Expansion Projects) توسعه پروژه ( 2

هزینه سرمایه % 50به مشارکت مالی تا حدود  حاضر ICDیا افزایش ظرفیت می باشد دراین حالت 

 گذاری پروژه است

 های موجود تحت بازسازی  پروژه (3

می تواند شرکتهای دولتی را که در حال خصوصی سازی  ICDشرکت : عملیات خصوصی سازی( 4

. نباشد% 42هستند تأمین مالی نماید بشرط آنکه میزان سرمایه گذاری دولت در آن شرکت بیشتر از 
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 ICD  همچنین به تأمین مالی پروژه اجرا شده از طریق موافقتنامه های ترجیحی یعنی به صورت

(BOT, BOOT, BOO )های خصوصی شده جهت افزایش رقابـت و تأمین مالی نوسازی شرکت

بعد ( دالر 10000هر سهم به ارزش ) سهم  2674ایران با دارا بودن . پذیری و بهره وری آنها می پردازد

به عنوان ( سهم 3728)، کویت (سهم 4032)، لیبی(سهم 7624)رهای عربستان سعودی از کشو

موسسه عمومی عضو، شرکت  5مضافاً در میان . شودچهارمین سهامدار عمده موسسه فوق محسوب می

و بانک ( سهم 300)های کشاورزی سهم رتبه اول و بانک 4000گذاری خارجی ایران با داشتن سرمایه

از نظر میزان ( سهم 3000) بعد از صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (سهم 200)ملی

 .  باشندمشارکت در سهام سرمایه موسسه فوق رتبه سوم و چهارم را دارا می

 : ICDضوابط و شرایط مالی و سرمایه گذاری 

  سال 8 "حدودا: مهلت ساخت و تنفس 

  میلیون دالر  2: حداقل میزان تأمین مالی 

 وثیقه، حواله، ضمانت شرکتی از شرکتهای مادر، تضمینهای شخصی و ضمانت : تهای مورد نیاز ضمان

 .های بانکی نامه

براساس قوانین و مقررات مؤسسه اسالمی توسعه بخش خصوصی متقاضیان دریافت تسهیالت از بخش خصوصی 

سنجی طرح به همراه گزارش امکان مندی از تسهیالت فوق را طی نامه ای بهمی توانند مستقیماً درخواست بهره

گذاری، گردد رونوشتی از مکاتبات خود را برای سازمان سرمایههمچنین پیشنهاد می. زبان انگلیسی ارسال نمایند

 .المللی ارسال نمایند تا مراتب از طریق سازمان متبوع نیز پیگیری گرددها، مجامع و موسسات بیندفتر وام

 :  ا مللیصندوق اوپک برای توسعه بی

های صندوق اوپک بیشتر همکاری. ای چند جانبه استالمللی، یک موسسه توسعهصندوق اوپک برای توسعه بین

گیرد؛ اما در کنار این همکاری، حمایت هایی نیز برای تنظیم تراز پرداخت ای صورت میهای پروژهاز طریق وام

همچنین، کمک های مستقیمی برای حمایت از . گرددها و برنامه های تعدیل ساختار اقتصادی ارائه می

های اضطراری نیز ارائه بعضی اوقات، کمک. شودهای فنی، کمک غذایی و تحقیقات پرداخت میهمکاری

گیری وام به صورت موردی تصمیمدر مورد هر . همکاری صندوق شامل وام و کمک بالعوض است. گردد می

 .ر دریافت کننده وام داردشود و این شرایط بستگی به پروژه وکشو می

 



 

74 
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 :تأمی  ما ی سبز 

جامعه جهانی به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش افزایش کارایی در زمینه محیط زیست و کاهش مصرف 

در موضوع تأمین مالی . دهدهایی با این هدف قرارمیای متعددی در اختیار پروژهانرژی، منابع مالی و سرمایه

ای در مورد محیط زیست با تأکید بیشتر بر فعل و انفعاالت بین محیط آگاهی فزاینده ،1280پروژه ها، از دهه 

های اگرچه این توجه تا حدودی تحت عنوان سیاست.  زیست طبیعی و توسعه  اقتصادی، مشاهده شده است

ورت توسعه ای معنا شده، لیکن استراتژی اصلی برای به حداقل رساندن آسیب وارده به محیط زیست، به ص

تعیین استانداردهای زیست محیطی برای ساخت و اجرای تأسیسات تجاری و به خصوص تأسیسات تولید و 

( با خوراک سوخت فسیلی)این استانداردها نه تنها درمورد ساخت تأسیسات . فرآوری انرژی، نمایان شده است

درواقع عدم . ند نیز اعمال شده اندجدید بلکه در بعضی از اوقات درمورد تأسیساتی که در حال بهره برداری هست

اعمال استانداردهای سخت و دقیق در مورد تأسیسات موجود، موجب نگرانی های زیادی شده و در بعضی از 

 .موارد، خسارت مالی بزرگی ایجاد نموده است

 :مناب  تأمی  ما ی سبز یا پایدار

رایی بهینه مجامع جهانی منابع متعدد تأمین های با مصرف انرژیی کمتر و کابه منظور مدیریت و اجرای پروژه

 .مالی با حمایت یا از طریق مؤسسات بین المللی و غیره ترتیب داده اند

هرچند ممکن است مبالغ قابل ارائه به پروژه از این نهاد ها . از جمله این منابع می توان موارد ذیل را ذکر نمود

ن خاطر الزم برای سرمایه گذاران و وام دهندگان تجاری برای ناچیز باشد اما حضور موسسات بین المللی اطمینا

 .حضور در چنین پروژه هایی را فراهم مینماید

 1: رح تأمی  ما ی کرب 

باشد ایده طرح مالی کربن در سال های اخیر مطرح و اجرایی شده است و هدف آن  استفاده از این فرصت می

OECD)و توسعهکه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
بتوانند تعهدات خود را برای کاهش ( 2

تأمین مالی کربن . هایی در کشورهای در حال توسعه ایفا نمایندانتشار گازهای گلخانه ای از طریق اجرای پروژه

های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه نیز اعطا شود مشروط بر اینکه تواند برای تأمین مالی پروژهمی

 .ارزیابی شود یعنی پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای آن به طور مشخص تعیین شده باشدپروژه مثبت 
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 :(1ESMAP)برنامه همکاری در بخش مدیریت انرژی

UNDP)، واحد برنامه توسعه سازمان ملل1270های نفتی در دههبعد از بحران
و بانک جهانی تصمیم گرفتند ( 2

های انرژی داشته با کشورهای درحال توسعه در خصوص مقابله با بحران همکاری برای تا برنامه مشترکی را

های توسعه شد، تالش خود را بر مطالعه وراهبرداین طرح که در ابتدا برنامه ارزیابی انرژی نامیده می. باشند

رزیابی برنامه ا»ها در زمینه اغلب کشورهای در حال توسعه ،بعد از تکمیل بررسی. انرژی متمرکز کرده بود

گذاری در انرژی و قیمت گذاری برای ادامه مطالعات ، موضوع های خاصی مانند برنامه های سرمایه« انرژی

انرژی را مورد تأکید قرارداد و به همراه این برنامه ، تحقیقات فرعی در حوزه های نفت، گاز و انرژی را نیز به 

نام برنامه به برنامه همکاری در مدیریت بخش انرژی به منظور ایجاد هماهنگی با این تغییر، . انجام رساند

(ESMAP )از جمله موضوعات مورد حمایت این برنامه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی است. تغییریافت .

کند، اما به کسانی که سعی مستقیماً برای آماده سازی پروژه منابع تأمین مالی را ارائه نمی ESMAPاگرچه 

 . مالی پروژه را فراهم کنند، خدمات قابل توجهی ارائه می دهدکنند بسته تأمینمی

GEF)طرح جهانی محیط زیست
3): 

ها و ود تا بتوانند پروژهایجاد شد و هدف آن کمک به کشورهای درحال توسعه ب 1221این طرح در سال 

زیستی، تغییرات  شامل تنوع GEFهای مورد تأکید زمینه. های حافظ محیط زیست را تأمین مالی کنند برنامه

از . های زیستی می باشد المللی، کاهش الیه اوزون ، فرسایش زمین و آالیندههوا کاهش منابع آبی بین آب و

حجم زیادی از منابع خود رابه طرح های تنوع زیستی و تغییرات آب وهوا اختصاص داده  GEFزمان ایجاد 

را به خود اختصاص  GEFدرصداز منابع  25وا درصدو تغییرات آب وه 35بخش تنوع زیستی در حدود . است

 .دهند می

ECAs)مؤسسات اعتباری صادرات 
4):  

اگر شرکت پروژه در یک کشور در حال توسعه تأسیس گردد و تأسیسات یا تجهیزات الزم برای ساخت و 

ای مستقیم به ه  توانند پوشش ریسک سیاسی، پوشش کامل، یا وام  ها میECAبرداری پروژه را وارد سازد،   بهره
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ها همچنین ECA. کنند، ارائه دهند  فعالیت می( محل تولیدشان)های صادراتی که در کشور خودشان   شرکت 

های مستقیم یا   با عرضه وام. های تجاری، حمایت مالی فراهم کنند  وسیله برابرسازی نرخ بهره با بانک  توانند به  می

المللی   سازند تا در فرآیند قراردادهای بینصادرکنندگان را قادر میها ECAهای بهره برخوردار از یارانه،   نرخ

ها همچنین ECA. هایی که در آن عنصر ریسک از جهات دیگر پایدار نخواهد بود  رقابتی حاضر باشند یا در پروژه

 .کنند  های سیاسی بیمه می  های سهام را در برابر ریسک  گذاری  سرمایه

دهند   اند را مورد استفاده قرار می  هایشان فراهم شده  لف تأمین مالی که توسط دولتهای مخت  این مؤسسات روش 

ای از   وسیله ارائه بیمه ریسک سیاسی و یا تجاری و آمیزه  تا صادرات کاال و خدمات را ترویج دهند و همچنین به

مأموریتشان ( شود  یایی استفاده میمدلی که بیشتر از همه توسط مؤسسات بریتان)دهی   ای و وام  های بیمه  فعالیت

 1عضو اتحادیه برن( گرهای خصوصی  و برخی بیمه MIGAهمراه با )های اصلی ECAهمه . را دنبال کنند

المللی و تبادل اطالعات در   هستند، که به هماهنگی بین( گذاری  گران اعتباری و سرمایه  المللی بیمه  اتحادیه بین)

 . کنند  این بخش کمک می

 :عا یت تأمی  ما یف 

ECA( یا غیرمستقیم)دهی با واسطه   دهی مستقیم، وام  وام: کنند  ها از سه روش مختلف تأمین مالی استفاده می

، واردکنندهشرکت پروژه : ترین ساختار است  ترین و متداول  ساده دهی مستقیم  وام. و برابر سازی نرخ بهره

 . دهنده است  وام ECAکه   درحالیباشد،   گیرنده وجوه منابع مالی می  وام

توافق گردد و به آن   امضا می OECDوسیله سندی که توسط اعضای   ها بهECAکل فعالیت تأمین مالی  

OECD های رقابتی میان کشورهای مختلف که به   این سند با پرهیز از جدال. گردد  شود، تنظیم می  گفته می

. کندای صادرات هستند، بازار اعتباری صادرات منظم را تضمین میترین شرایط مالی بر  دنبال ارائه مطلوب

مایل  ECAشود، به عبارت دیگر،   حمایت اعتباری محدود می( میزان)ها به کمیت ECAبنابراین رقابت میان 

 .است چه میزان ریسک اعتباری را بپذیرد تا پروژه خاصی در کشوری معین را تأمین مالی کند
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 :های بیمه  فعا یت  

OECDمورد توافق همگانی "ها معیارهای متداول معین شده ECAاگرچه همه 
کنند،   را قبول می " 1

( مرکزی)ها صرفاً خدماتشان را به بانک های ملی ECAبرخی . هایشان از جهات بسیاری متفاوت است  فعالیت

سازند   خدمات را فراهم می کنند  هایی که در کشور هدف فعالیت می  کنند؛ دیگران، برای همه بانک  عرضه می

موارد زیر نکات مهم . یا حتی به هر بانکی، در هرجایی که قرار دارد( های خارجی  های بانک  همچنین به شعبه)

 :باشند  های مختلف مربوط به حوزه بیمه می  سیاست

  (حداکثر پوشش و معافیت قابل پرداخت توسط طرف بیمه شده)درصد پوشش ریسک 

 رحله ساختپوشش ریسک طی م 

 تجاری   پوشش ریسک 

 پوشش ریسک سیاسی 

 ها  های مستقیم با بیشتر دولت  نامه  موافقت 

 های بیمه شده  های قابل پرداخت توسط طرف  میزان حق بیمه 

 محیطی  پوشش ریسک زیست 

 

 :فراهم نمودن بسته ضمانتی پرو  

لت می باشد که به واسطه استقرار و ایجاد های کلیدی، قراردادها و تعهدات دونامهبسته ضمانتی شامل موافقت

صرف نظر از اینکه وام . گذاران می گرددتعهدات الزم االجرا، موجب کاهش ریسک وام دهندگان و سرمایه

دهندگان و سرمایه گذاران چه کسانی هستند، این بسته شامل اسنادی می باشد که نشان دهنده اسناد 

، استفاده از زمین و مجوز بهره برداری، اجازه ساخت، اجازه واردات، اسناد استاندارد برای پروژه است؛ برای مثال

 .اند شرکت ، توافق نامه ها با موسسات امین، قرارداد حق امتیاز از آن جمله

 :های زیست محیطی ها از من ر وی گی بانک پذیر نمودن پرو  

زمانی که ارزیابی زیست . ی تبدیل شده استا ارزیابی اثرات زیست محیطی یک پروژه به کار فوق العاده پیچیده

. شدمحیطی مورد توجه قرار گرفت، ابتدا به عنوان یک جزء اضافه شده به تجزیه و تحلیل هزینه فایده تلقی می

                                                           
 
 OECD Consensus 



 

78 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
که به منظور گنجاندن محاسبه خسارات زیست محیطی در هزینه پروژه و انتخاب کم هزینه ترین اقدامات جهت  

طی مدت زمان کوتاهی ، این ضرورت به وجود آمد که چارچوب ارزیابی . گرفتار میجبران، مورد استفاده قر

طوری گسترش یابد که تمام اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر آب و هوا، کیفیت هوا، خاک زمین شناسی و غیره 

روه های چند به عالوه ، این امر مورد قبول واقع شد که ارزیابی های زیست محیطی باید توسط گ. را دربرگیرد

به موازات گسترش اشاره شده، این ضرورت . تخصصی انجام شود تا بتوانند اثرات اجتماعی را نیز بررسی نمایند

نیز پیش آمد که بین ارزیابی زیست محیطی و طراحی سیاست گذاری رابطه ای ایجاد شود و به منظور حصول 

های  تلف عالقمند و متأثر از این اثرات، در فعالیتاطمینان از ملحوظ نمودن نظرات مرتبط، تمام گروه های مخ

 . مربوط شرکت نمایند

 :ارزیابی زیست محیطی

بیشتر تأمین مالی . گرددارزیابی زیست محیطی برای اکثر پروژه ها توسط تمامی تأمین کنندگان مطالبه می

ارزیابی زیست محیطی . ایندنمکنندگان قبل از ارزیابی پروژه ، ارزیابی زیست محیطی کاملی را درخواست می

های زیست محیطی شناسایی شده باید به طور مختصر و موثر ارائه گردد و اطمینان ایجاد نماید که تمام ریسک

گروه بانک جهانی، مجموعه ای از . و یک برنامه جامع برای تعدیل و مدیریت نمودن آن ها طراحی شده است

بیشتر تأمین مالی کنندگان ازین راهنمایی ها . ی ارائه داده استراهبردها را برای تهیه ارزیابی زیست محیط

 . پیروی می کنند

 :کمی سازی ا رات زیست محیطی

سایر خسارات نیز ممکن است به کمک . های بازار سنجیده شوندتوانند بر اساس قیمتبعضی از ازین اثرات می

با تمام این اوصاف، بعضی از اثرات قابل . گیرندسایر معیارها و به وسیله سنجش های دیگری مورد ارزیابی قرار

ارزیابی های کمی و کیفی اثرات زیست . سازی نیستند و باید به طور کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندکمی

گیرد؛ اول اینکه ارزیابی شامل اثرات مثبت و منفی پروژه محیطی یک پروژه، جوانب گوناگونی را در نظر می

منفعت از دست رفته یک هزینه است و )ه منافع و هزینه ها نشان دهنده تعادلی سودمند هستندباشد، دوم اینک

پروژه « عدم اجرا»و « اجرا»، سوم اینکه ارزیابی یک پروژه به صورت فرض (هزینه اجتناب شده، منفعت است

شود و عمیم داده میآوری ها و روش های بهره برداری جایگزین تصورت می پذیرد و به طرح ها، سایت ها، فن
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از جمله اقداماتی که به طور . کننده میباشدهای اقدامات تعدیلچهارم اینکه ارزیابی در برگیرنده منافع و هزینه 

 .گرددمنطقی توسط هیئت مؤسسان مربوط پیشنهاد می

 ها و تعیین ساختار بهینه سرمایه برای معامله محاسبات مهندسی مالی طرح ـ 11

ای بعد از  های تأمین مالی پروژه های نقدی عملیاتی برای تعیین دومین جنبه کلیدی طرح نسازی جریا کمی 

های مالی بر اساس چهارچوبی  در واقع مدل. شناسایی منابع یعنی ترکیب بهینه بدهی و سهام، بسیار مهم است

های مربوط   یرد؛ جریانگ کنند که روندهای جریان نقدی عملیاتی را به عنوان ورودی در نظر می منطقی عمل می

های  در مرحله ساخت، چنین اقالمی شامل استفاده از وام. دهند به اقالم مالی ورودی دیگری را تشکیل می

برداری، شامل بازپرداخت اصل و بهره وام به   باشد، و در مرحله بهره بانکی، اوراق منتشره و سهام حامی می

 .باشد ران شرکت پروژه میدا دهندگان و پرداخت سود سهام به سهام وام

زیرساختی و راهکارهای تأمین مالی بهینه جهت اجرای پروژه های  شهرداری آتی شهرداری تهران ارائه مجموعه 

از سویی . با توجه به معضالت تامین مالی این نوع پروژه ها در شرایط فعلی کشور استتوسعه تکنولوژی شهری 

افزایش  شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، )قانون اساسی 44صل اسیاست های کلی رویکرد اجرایی جدی به 

، همچنین تنوع بخشی (های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش

 . به روش های تأمین مالی و مشارکت فعال در اصالح نظام تأمین مالی دارد

رزیابی و دسته بندی فرآیندهای تأمین مالی به منظور استفاده تالش بر شناسایی، اشهرداری آینده لذا  .1

راستای تهیه یک طرح جامع  تواند گامی در می امراین پشتیبانی . خواهد شهریهای  در پروژه

 :شامل موارد ذیل باشد تواند می هااجرای طرح طراحی ساختار مالی پروژه. باشد شهریگذاری  سرمایه

، متن 1323« ق»ه مبتنی بر تکنولوژی برای طرح های مصوب مربوط به بند سنجی و ارزیابی اولی امکان .2

 قانون رفع موانع تولید12قانون رفع موانع تولید، آیین نامه اجرایی ماده  12ماده 

 سازی اثرات زیست محیطی برای ورود به راهکارهای تأمین مالی سبز کمی .3

 تعیین تقریبی ساختار تأمین مالی و مقدار تسهیالت .4

 تن منابع تأمین مالی بالقوه مناسب با طرح های مصوبیاف .5

 پذیری حضور بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی بررسی امکان .6

 کننده منابع مالیپذیری مؤسسات دو جانبه به عنوان ارائه دهنده تضامین یا تأمینبررسی امکان .7
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 مذاکره پیمانکاران و شرکت های پروژه .8 

1تاه مدتشناسایی منابع استقراض کو .2
 

2شناسایی منابع تأمین مالی بازرگانی .10
 

 شناسایی منابع تأمین مالی اسالمی .11

PPP 3تأمین منابع از طریق ترتیبات قراردادی  .12
 

 های مقتضی در پروژه 4داریاجرای ترتیبات لیزینگ یا اجاره .13

 تضیدر پروژه های مق 5ریزی آورده سهامداران و حقوق صاحبان سهامایجاد صندوق پروژه یا طرح .14

 ایجاد اسناد توسعه ای .15

 شناسایی مسائل و موارد بحرانی و مهم .16

 پشتیبانی مذاکرات .17

 تهیه اعداد و ارقام مورد نیاز مناقصات .18

 هاهای اطالعاتی پروژهتهیه ارقام مورد نیاز بیانیه .12

 انجام تحلیل حساسیت برای سرمایه گذاران و قرض دهندگان بالقوه .20

 سنجیارائه مدل امکان .21

 های مصوب لی برای فاز توسعه پروژهطراحی مدل ما .22

 ها و اختیارها در مدل بر اساس اصول مهندسی مالی برنامه کنترل انتخاب  .23

 ایطراحی ماکرو های الزم برای مدل تأمین مالی پروژه .24

 محاسبات نقدینگی .25

 تأمین مالی محاسبات فاکتورهای پوششی .26

 ساختار بندی مدیریت ریسک و بیمه ها و تضامین .27

 سک سیاسی با تضامین موسسات چند جانبهمدیریت ری  .28

 مدیریت ریسک تأمین  .22

 مدیریت ریسک بازار .30

                                                           
 
 mezzanine players 
 
 Merchant financing 
 
 Public-private projects 
 
 Leasing 
3
 Equity 
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 های ارزیمدیریت ریسک  .31 

 برداری و تضامین فنیهای تکنیکی و فنی بهرهمدیریت ریسک  .32

 برداری و تضامین هزینههای هزینه ای بهرهمدیریت ریسک  .33

 های مدیریتی بهره برداریمدیریت ریسک .34

 یست محیطی و تضامین و بیمه های زیست محیطیهای زمدیریت ریسک .35

 های زیرساختیمدیریت ریسک  .36

 مدیریت ریسک فورس ماژور .37

 مدیریت ریسک تکمیل  .38

 مدیریت ریسک شرکا و ذینفعان  .32

 مدیریت ریسک نرخ بهره .40

 مدیریت ریسک های سندیکایی .41

 مدیریت ریسک های حقوقی .42

 ساخت وبیمه های تجهیزات   .43

 بانکی و طراحی بسته تضامین برای ریسک های متعدد پروژه شناسایی تضامین بانکی و غیر .44
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 2فصل

 فرهنگی و اجتماعی

 

 مقدمه .1

 "معاونت فرهنگی شهرداری" با  سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران"ادغام  .2

 با اهدافی از قبیل( رادیو شهروند) "رادیو شهر"ایجاد و راه اندازی  .3

 ان بستری مشترک میان شهرداری و شهروندان،بعنو "کمیته پاسخگو"ایجاد و راه اندازی  .4

 (بخصوص دانش آموزان و دانشجویان)ایجاد تورهای شهرداری برای اقشار مختلف  .5

 "مجمع فرهنگی هنری شهرداری های پایتخت های اسالمی منطقه"تاسیس  .6

 نخبگانی جوامع تشکیل و نهاد مردم و استعدادهای گروه های توان از استفاده بر تمرکز .7
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 مقدمه  1 -2

 اجتماعی توسعه آن تبع به و فرهنگی توسعه های ظرفیت نوعی به ای جامعه در هر فرهنگی های سرمایه

 فرهنگی های سرمایه ارتقای و توسعه و رشد که میزان هر به دارد و رو پیش را جامعه آن اقتصادی و

شهرداری تهران بعنوان نهادی   .شاهد خواهیم بود را و پویا بسامان ای جامعه میزان همان به مهیا گردد

مردم ساالر یکی از بزرگترین سازمانهایی است که بیشترین سطح تماس و رویارویی مستقیم با 

شهروندان را دارد و با تکیه بر امکانات گسترده و تنوع خدمات و بهره گیری از ظرفیت های فراوان بالقوه 

 .ح تعامل و اثرگذاری را در این مقوله داشته باشدو بالفعلی که در اختیار دارد میتواند بیشترین سط

 و سهم ایست العاده فوق اهمیت دارای تهران کالنشهر در فرهنگی امور و فرهنگ کارکرد و نقش بنابراین

 محور، واژه انسان شهرهای در همچنین. است کتمان غیرقابل فرهنگی های برنامه در آن اثرگذاری

 تا طلبد می که است، امروزی انسان وضعیت و جایگاه توصیف و اختشن در کلیدی مفاهیم از "شهروند"

 درخور و مناسب پاسخی آموزشی -فرهنگی های فعالیت از ای زنجیره طریق از جایگاه این نیازهای به

 محقق شهروندی فرهنگ تحول بر تأثیرگذار سازوکارهایی و ها فعالیت مجرای از پاسخ این. شود داده

 .گردد می

 توسعهِ اصلی دورنمای شهروندان، مشارکت بسط و فرهنگ سازی اصولی و صحیح مدیریت رو این از

 کالنشهر اسالمی و ملی فرهنگ  تقویت برای تالش لذا. است جدید مدیریت در شهر تهران فرهنگی

 ترین عمده آن، توسعه برای الزم مبانی تبیین و طراحی و اش شهری ویژه های خصلت به توجه با تهران

 به پاسخگویی بر تکیه با بتواند که طوری به است، فرهنگ حوزه در شهری جدید مدیریت رارویف چالش

 به مخاطبان، این با تعامل در و نماید تضمین اسالمی و انسانی شیوه را به خود توسعه و بقاء مخاطبان،

 مخاطب، های وهگر نیاز با متناسب و متنوع صورت به خدمات ارایه همچنین و دوسویه ارتباطات برقراری

 .نماید ویژه توجه

یکی از چالش های فراروی کالن شهرهای جهان، تجمیع اقوام و مردمان گوناگون از اقصی نقاط کشور با 

شهر تهران نیز از این . باشد های متفاوت در کنار یکدیگر بعنوان یک جامعه واحد می ها و گویش فرهنگ
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ای که تاکنون در حوزه فرهنگ و هنر از  های ارزنده تالشامر مستثنی نبوده و علیرغم تمام اقدامات و  

سوی شهرداری تهران صورت پذیرفته اما همچنان شاهد کمبودها و معایبی در این زمینه هستیم که 

بدون شک یکی از راه . های اجتماعی درآمده است های وخیم و آسیب بعضاً برخی از آنها بصورت عارضه

های  مانند زباله و پسماند، نوسازی بافت)مودن مشکالت شهر تهران کارهای اصلی مدیریت و مرتفع ن

جلب اعتماد و مشارکت شهروندان از طریق . . .( فرسوده، کودکان کار، ترافیک و آلودگی های صوتی و 

 .باشد های قابل اجرا با رویکرد واقع گرایانه می فرهنگ سازی صحیح در قالب برنامه

ادات در راستای بهبود و ارتفای سطح عملکرد حوزه فرهنگ و هنرِ شهرداری به اجمال برخی از رئوس پیشنه

  :گردد تهران بحضور تقدیم می

 ایرانی ـ  اسالمی زندگی سبک و هویت تعالی و صیانت .1

 هنری و فرهنگی های آفرینش تقویت و حمایت .2

 جهان و منطقه در ایران فرهنگی بخش الهام و پیشتاز نقش ارائه .3

 و ایرانی اسالمی زندگی سبک و هویت با متناسب فرهنگی خدمات و کاالها آثار، مصرف و تولید به اقبال .4

 اجتماعی های شکاف گسترش از جلوگیری

 فرهنگی خدمات و کاالها آثار، مصرف و تولید گذاری، سرمایه افزایش .5

 التمشک فصل و حل و هنر و فرهنگ اندیشه، اعتالی برای سازنده و مستمر همگانی، وگوی گفت رونق .6

 ها حوزه این

 تهران شهر فرهنگی های فعالیت و ریزی برنامه سیاستگذاری در خصوصی بخش فعال مشارکت .7

 المللی بین و ای منطقه فرهنگی بازارهای در سهم افزایش و اسالم جهان فرهنگی مبادالت در موثر حضور .8

 "یمعاونت فرهنگی شهردار" سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران با "ادغام    2-2

. با انجام بازبینی و اجرای برخی اقدامات اصالحی میتوان به توانی مضاعف در رفع نیازهای شهروندان پرداخت 

که دارای امکانات  "سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران"بعنوان نمونه با روشی هم افزا میتوان از طریق ادغام 

مایی و فرهنگسراهای مختلف میباشد و در عدیده ای از قبیل سالنهای بزرگ اجتماعات، پردیس های سین

که از بودجه ی معتنابهی  "معاونت فرهنگی شهرداری"سراسر شهر تهران دارای گستره وسیعی میباشد با  

 .برخوردار است، میزان کارایی و بهره وری را دوچندان نمود
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 :با اهدافی از قبیل( رادیو شهروند) "رادیو شهر"ایجاد و راه اندازی  2-3

  رسانی و انتشار بروز اخبار مربوط به حوزه شهر تهران، دستاوردهای شهرداری، موضوعات مربوط اطالع

ها و نهادهای وابسته با نیل افزایش  ها و مصوبات شورای شهر و شهرداری و سایر سازمان نامه به آیین

 سطح آگاهی عموم شهروندان

 د مردم بویژه قشر کم سواد و آموزش حقوق شهروندی، آموزش صحیح فرهنگ شهرنشینی و به آحا

 محروم

 های جذاب و متنوع و مسابقات  ایجاد سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت شهروندان از طریق برنامه

 رادیویی

 بسته به شهرداری از ها و نهادهای وا ارتباط مستقیم شـهروندان با شهرداران و سایـر مدیـران سازمان

 های پرسش و پاسخ طریق بـرنامه

 

  ی مشترک میان شهرداری و شهروندانبعنوان بستر "1کمیته پاسخگو"جاد و راه اندازی ای 2-4

های انجام شده در وبسایت،  جهت پیگیری مطالبات فرهنگی و حقوقی شهروندان و انتشار نتیجه پیگیری

به رادیو، و سایر رسانه های عمومی جهت آگاهی شهروندان و افزایش سطح تعامل، عالقه و اعتماد مردم 

های شهر تهران  ای و به تفکیک شهرداری توانند بصورت منطقه ها می این کمیته. مجموعه شهرداری

های پیشنهادی مردم  تشکیل گردیده و در عین پیگیری مطالبات شهروندان به جمع آوری نظریات و طرح

 .نیز اهتمام ورزند( معماری شهر تهران)در زمینه فرهنگی و هنری 

 (بخصوص دانش آموزان و دانشجویان)شهرداری برای اقشار مختلف ایجاد تورهای  2-5

های  های پرسنل شهرداری و سایر سازمان ها و مسئولیت جهت تبیین و آشنایی مردم با نوع و حجم فعالیت

 .توانند بصورت مجازی یا حضوری برگزار گردند این تورهای می. . .( آتش نشانی و  ـ از قبیل مترو )وابسته 

                                                           
 
 .تعیین گردد. . . تواند در مساجد، حسینیه ها، فرهنگسراها و  مکان این کمیته ها می 
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های متنوع که  مشتمل بر غرفه "موزه شهرداری"آسان برای تورهای شهرداری، احداث  راه کارهای نسبتاًیکی از  

باشند و برای بازدیدکنندگان  های زیرمجموعه یا وابسته شهرداری می ای از تاریخچه سازمان یک معرف گوشه هر

 .باشد حساس شهرداری نیز میعالوه بر آشنایی بیشتر با شهرداری، تبیین کننده سطح اهمیت و جایگاه 

 

  "1مجمع فرهنگی هنری شهرداری های پایتخت های اسالمی منطقه"تاسیس  2-6

های ساالنه آخرین اخبار و دستاوردهای مربوط  اسالمی مشترک که از طریق گردهمایی ـ های فرهنگی  با ریشه

گذاشته و زمینه رشد و توسعه به دستاوردهای فرهنگی و هنری در زمینه شهرنشینی و شهروندی را به اشتراک 

 .شهرهای متمدن اسالمی را فراهم سازند

 

  نخبگانی جوامع تشکیل و نهاد مردم و استعدادهای گروه های توان از استفاده بر تمرکز 2-7

حاذق و مجرب حوزه های شهرسازی،  اساتید از دعوت و فرهنگسراها، یا مراکز علمی و یا مساجد از یک هر در

 و نیاز مقتضای به تا اندیشی، آزاد های کرسی بصورت افتخاری جهت ایجاد. . . علوم انسانی و  جامعه شناسی،

 .گمارند همت اجتماعی های آسیب حل در حد توان به تهران شهر مختلف عرصه های در امکانات موجود

از  ای ارزنده هایکار تا نمود ایجاد زمینه ای موجود حتی میتوان امکانات تجمیع ساماندهی و با است بدیهی

 مانند های مطرح دانشگاه معاونت علمی بهمراه الزم های کارگروه ایجاد با)فرهنگی  رایزن سازی کادر قبیل

در دستور کار  را.(  . .و  اسالمی جمهوری صدا و سیمای خارجه، امور مشارکت و السالم  علیهم باقر و صادق امام

 .قرار داد

 :گردد بندی موضوعی اکتفا می در ادامه به سایر پیشنهادات در حد دستهجهت احتراز از تطویل کالم   هب

 :های فرهنگی و اجتماعی توسعه زیرساخت( ا ف

 ی و فرهنگی در سطح مناطق و محالتتوسعه مراکز اجتماع 

                                                           
 
 .الخصوص کشورهای فارسی زبان علی 
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  مناطق و محالت توسعه فضاها و مراکز کالبدی اجتماعی و فرهنگی در سطح 

  انو تجهیز مراکز دینی در سطح تهرتوسعه 

 ارس و مراکز آموزشی ویژه شهروندیتوسعه و تجهیز مد 

 توسعه تعاونی های شهروندی 

 :های اجتماعی شب ه سازی و جلب مشارکت( ب

  مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگیحمایت از توسعه و سازماندهی سمن ها جهت 

 جتماعی جهت حمایت از نیازمندانهای ا جلب مشارکت 

 فرهنگی در سطح محالت ی اجتماعی وها گسترش کانون 

 حمایت و گسترش شبکه کارآفرینان 

 :آموزش و توانمندسازی( ج

 مینه امور شهروندی، سالمت و ورزشآموزش و توانمندسازی شهروندان در ز 

 ی بانوان و بانوان سرپرست خانوارتوانمندساز 

 ن اجتماعی و قشرهای در معرض آسیبتوانمندسازی آسیب دیدگا 

 انتوانمندسازی کارآفرین 

 :توسعه و توزی  محصوالت و خدمات فرهنگی و اجتماعی( د

 توسعه خدمات سالمت اجتماعی 

 مات پیشگیری از آسیب های اجتماعیتوسعه خد 

 محصوالت و خدمات آموزشی شهروندی توسعه و توزیع 

 گی ویژه بانوانتوسعه خدمات اجتماعی و فرهن 

 توسعه خدمات ورزشی و فراغتی 

 ی اجتماعی، فرهنگی و مذهبیامه هاتوسعه خدمات و برن 
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 3 فصل

 محیط زیست

 

  سبز فضای سرانه افزایش و شهری پیرا و شهری سبز فضای توسعه -1

  شهری منظر و سیما بخشی هویت و سازی زیبا -2

 شهروندان برای خدمات مناسب تامین -3

 شهروندان مدیریت سطح ارتقا -4

 صدا و هوا آلودگی کاهش -5

 سطحی های آب آوری جمع و پسماند مدیریت بهبود -6

 شهری خدمات تجهیزات و تاسیسات افزایش -7
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 توسعه فضای سبز شهری و پیرا شهری و افزایش سرانه فضای سبز   3-1 

 تخریـب  ،یطبیعـ  محیط از دوری آن نتیجه که متاسفانه است شهری جهان کنیم می زندگی ما در آن که جهانی

 و هـا  انسـان  نـاموزون  روابـط  از کـه  است هایی عدم تعادل تهناخواس پذیرش و عمدی غیر یا آگاهانه به صورت آن

 که پایـداری  هستند فضاهایی دنبال به ناخواه خواه توسعه روی دنبال چه یافته توسعه چه کشورها شهری فضای

در  نـوینی  واره الگـو  عنـوان  به که پایدار توسعه .باشد ثمر مثمر به و مستمر آنجا در شهری فضای و بشری زندگی

 و اداره بـه  شـد  مطـرح  مـا  مشـترک  آینـده  در گـزارش  1287 سـال  در لند برانت توسط بار اولین علمی، تادبیا

 که مطلوب، مصرف الگوی به برای دستیابی انسانی نیروی و مالی طبیعی، پایه، منابع از کارا و برداری صحیح بهره

 و مسـتمر  طـور  بـه  و آینـده  امـروز  نسل نیاز رفع برای مناسب تشکیالت و ساختار و امکانات فنی کارگیری به با

 آمده کالنشهرها پدید عرصه در ویژه به پایدار توسعه مفهوم در امروزه اشاره که ود،ش می پذیر بخش امکان رضایت

 .است

 های اجتماعی، واقعیت از صحیح درک همراه به تفرجگاهی یک مجموعه در آن های ویژگی با سبز فضای نقش بر

 ای، ناحیـه  و شـهری  پایـدار  توسـعه  اصلی مبانی از که حالی است در این. دارد تأکید طقمنا فرهنگی و اقتصادی

تصـور   غیرقابـل  سـبز  فضـای  بدون شهرها ساخت امروزی دنیای در باشد می شهری های پارک و سبز ایجاد فضای

 و طبیعـی  ی،فیزیکـ  تاثیرات و حیات در شهری فضای سبز اهمیت .بود خواهد زندگی قابل غیر شهرها و باشد می

 توزیـع  و شـهرها  در سـبز  فضای و ها وجود پارک علت همین به .است ناپذیر انکار شهری سیستم آن بر اجتماعی

 در اساسـی  مباحـث  از یکـی  جمعیتـی،  نیـاز  اساس بر شهروندان به یافته اختصاص همچنین سرانه و آن مناسب

 و اجتمـاعی، اقتصـادی   نقـش  دارای شـهری  های پارک. باشد می پایدار شهری توسعه ءارتقا و شهری ریزی برنامه

 کودکـان، یکپـارچگی   پروش برای مطلوب محیطی روحی، های درمان بیماری چون مزایایی با هستند، اکولوژیکی

 و زنـدگی  فضـای  کیفیت ارتقای برای معیاری حال عین ها در محیط این. ها این نظایر و آسایش حفظ اجتماعی،

 کیفیـت زنـدگی   بـر  کـه  تـأثیری  جهت به سو یک از شهری های پارک  شوند یم محسوب جامعه توسعه استقرار

بـرای   کـه  سـود  و سـرمایه  بازگشـت  بـدون  مـالی  بار به جهت دیگر سوی از و دارند پایدار توسعه به نیل و شهری

 .دارند را گسترده بررسی ارزش نهند، می جای به ها شهرداری

های  ها بدون ارتباط با زیبایی های بسیاری دارد و این توانایی اناییای آفریده شده است که تو گونه فطرت انسان به

گراید و بالطبع در پرتو  طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمودی می
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 . دپیمای گردد و انسان راه تکامل را در زندگی خود می های انسان شکوفه می مندی از فضای سبز خالقیت بهره 

اگرچه بیشتر شهروندان مقیم شهر از مزایا و تاثیرات غیر مستقیم فضاهای سبز بر زندگی خود آگاه نیستند اما 

 ها توسط این تاثیر و کنش متقابل میان برخورداری از فضای سبز و عدم بر خورداری از آن بر زندگی آن

های علما و احادیث و قرآن کریم نیز به  نوشتهچنین در میان  هم .باشد های گوناگونی به اثبات رسیده می پژوهش

 : آید که این موضوع اشاره شده است از مجموعه آیات و احادیث چنین به دست می

 .کند خوشحال می را شاد و به او آرامش بخشیده و او . زداید های انسان را می نگاه به فضای سبز غم (1

 .کند ده و شور و امیدی در او ایجاد میاز انسان دور کرمندی از فضای سبز حالت یاس و نومیدی را  بهره (2

طوری که ایـن مشـکالت بـا نگـاه      های روحی و روانی دارد به فضای سبز تاثیری قابل توجه در درمان بیماری (3

 .رود کردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس کشیدن در فضای سبز از میان می

 .و موجد انگیزه برای حرکت به سوی تعالی و تکامل است ارتباط با فضای سبز موجب نشاط (4

های اخیر، توجه به پایداری  های شهری در پی رشد جمعیت شهری شروع شده و در سال از طرفی عالقه به پارک

چنـین عـالوه بـر ارائـه ارزش      هـم . ها در رابطه با مسائل اجتمـاعی و زیسـت محیطـی مطـرح شـده اسـت       پارک

ها نقش اساسی در توسـعه اقتصـادی، بهبـود سـالمت عمـومی، ایجـاد        ها، این پارک ارکزیباشناسی و تفریحی پ

 . های شغلی و ایجاد خودکفایی در استفاده از منابع طبیعی را دارند فرصت

هـای اساسـی توسـعه پایـدار و عـدالت       دسترسی عادالنه به فضاهای سبز شهری و حفظ و نگهداری آن از مولفـه 

که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیازهای نسل آینده، برآورده سـاخته و  ای  توسعه. اجتماعی است

شود در نتیجه طبق ایـن تعریـف    های فردا نیز توجه شود توسعه پایدار نامیده می در آن به محیط زیست و نسل

 .کنند فضاهای سبز شهری با ارکان توسعه پایدار ارتباط پیدا می

 :توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد انواع فضاهای سبز را می

این فضـاها   .ها هستند که عملکردهای اجتماعی دارند شامل فضاهای سبز شهری و پارک :فضای سبز عمومی (1

 .گیرد های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت، تفریح، گردهمایی

هـای بـاز    ماننـد محوطـه  . فضـاها نسـبت بـه فضـاهای عمـومی محدودترنـد       ایـن  :فضای سبز نیمـه عمـومی   (2

 .باشند ها، ادارات دولت و نظایر آن می بیمارستان

طور معمول درخت کاری حاشیه بـاریکی   اند که به از جمله فضاهای سبز شهری :ها فضای سبز معابر و خیابان (3

 .دهد از حد فاصل پیاده رو و سواره را تشکیل می
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های موجـود در شـهر اسـت کـه اسـتفاده آن       ها و باغ شامل کلیه فضاها از جمله باغچه :سبز خصوصی فضای (4 

 .باشد محدود به مالکان آن می

توان آثار اجتماعی ناشی از ایجاد و گسترش فضای سبز شهر را به صورت زیر ارائـه   در یک تقسیم بندی کلی می

 :کرد

 آثار جامعه شناختی (1

 آثار فرهنگی (2

 )روانی روحی) آثار روانشناختی (3

ریزی شهری و توسعه پایدار تامین رفاه و آسایش مردم بـه ویـژه آسـایش روحـی و      از آنجا که هدف اصلی برنامه

باشد توجه به فضای سبز شهری به عنوان یکی از عوامل آسایش و رفاه سـهم زیـادی در مطلوبیـت و     معنوی می

براین مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها شامل کاهش آلـودگی هـوا،   مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد بنا

 .کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا و جذب گرد و غبار است

سایر اثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند ولی مجموعه اثرات فضای سبز حضور آنها را در شـهرها اجتنـاب   

بنابراین اگر فضای سبز بـه عنـوان    .ری که بدون وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار بمانندطو به ،کند ناپذیر می

تواند جدا از نیازهای جامعه شـهری   جزیی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد نمی

ها با توجه به شرایط  انرو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر، ساختم باشد از این

گذران اوقات فراقت، نیازهای بهداشتی و اکولـوژیکی شـهر   . ها و نیاز های جامعه از لحاظ روانی ها و جاده خیابان

 .ساخته شود تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد

 

 زیبا سازی و هویت بخشی سیما و منظر شهری   3-2

 فضاهای معابر، نورپردازی اتوبوس، های ایستگاه ها، باجه ها، ساختمان نمای را شهری سیمای توان می کلی ورط به

 در رنگ کاربرد و ها مغازه تابلوی و ویترین عمومی، نقلیه وسایل متحرک، و ثابت تبلیغات نماها، آب و سبز

 .هستند اثرگذار شهر زیبایی در که کرد عنوان شهری فضاهای

 بیشتر ارتباط و شهری محیط کیفیت ارتقاء به که شود می گفته ای آگاهانه اقدامات تمام به شهری ازیزیباس

 دلبستگی و هویت شهر، کالبد و فضا سازماندهی جمله از اصولی مفاهیم باید بنابراین بینجامد؛ شهروند و شهر

 .دید شهری زیباسازی کلیات در را آسایش و رفاه و وی سالمت و شهروند و شهر ایمنی فرهنگی،
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 ارکان از یکی عنوان به ها شهرداری اما گیرد قرار نظر مد ادارات و ها سازمان همه توسط باید زیباسازی گرچه

 این به توجه عدم زیرا باشد داشته زمینه این در بسزایی نقش تواند می شهری، مدیریت در تأثیرگذار و مهم

 .کند ایجاد انشهروند برای روحی مشکالت تواند می مسأله

 و بوده محیط، نوازی چشم و بصری آرامش در مهم موضوعات از یکی شهری سیمای و منظر به توجه امروزه

 چگونه دید باید حال است، محیطی اغتشاش گونه هر از عاری و زیبا فضایی در حضور جامعه هر مردم خوشایند

 برخوردار بسیاری اهمیت زیباسازی حوزه چراکه یافت دست مهم این به توان می مالی منابع محدودیت وجود با

 .است

 تشخص ناظر ذهنیت با ارتباط در پیوسته بلکه شود، نمی خالصه ما اطراف جهان محسوس هایی داده به منظر

 است عینی امری آغاز در شهری منظر ترتیب بدین است، معمولی بصری نگاه یک از بیش که ذهنیتی یابد؛ می

 شرایط در حضور واسطه به و تدریج به اما یابد، می موجودیت محیط فیزیکی عوامل رظهو کیفیت واسطه به که

 گشته خود مخاطب در ذهنی وجود از برخوردار آن، کننده درک های انسان گروه مقابل در شدن تکرار و تاریخی

 .شود می بدل جامعه افراد پیونددهنده مشترک عنصر به و

 محسوس های مؤلفه به سو یک از رود، می شمار به بعدی دو قدامیا شهری منظر موضوع بررسی رو این از

 و هویتی ای خاطره تاریخی، ابعاد شامل ذهنی شرایط به دیگر سوی از و پردازد می فضا سازنده( بصری عمدتاً و)

 شناسی، زیبایی جداگانه و مستقل هدف سه بر مشتمل را شهری منظر اقدامات این که کند می نظر آنها امثال

 .کند می عملکردی و ویتیه

 و احجام نوع فضا، کالبدی جنبه به توجه کند، می ایجاد بخش لذت و مطبوع واکنشی افراد در شناسی زیبایی

 عناصر حضور گیاهی، پوشش شاخص، و عطف نقاط تضادها، جواری، هم مصالح، رنگ، ها، آن بندی ترکیب نحوه

 .گیرد می قرار رده این در دهد، می لشک را ملموس ابعاد که هایی مشخصه سایر و طبیعی

 …و فرهنگی سنتی، دینی، هنری، تاریخی، اقلیمی، های مؤلفه از تابعی نظر، مورد زیباشناسی که است روشن

 که هویتی اهداف آن، سازی آرام و محیط کردن خوانا همانند شهری منظر عملکردی اهداف دیگر طرف از. است

جمله  از محیطی، زیست مسائل به توجه یا و است امنیت و مشآرا آسایش، خوشبختی، احساس ایجاد

 .گیرد قرار توجه مورد باید شهری منظر و سیما بهبود در که است کارکردهایی
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 گذاری سرمایه باید اهداف، این تحقق و مطلوب فضایی به رسیدن برای که شود می مطرح سوال این اکنون 

 های هویت یا شود می محسوب محالت به دهنده هویت شهر آیا و شهر؟ در یا پذیرد صورت محالت در ابتدایی

 است؟ شهری جامع هویت یک دهنده شکل محلی

 آن پایدار محله ویژگی ترین مهم باشد، شهری مدیران دهنده یاری تواند می محالت پایداری به توجه راستا این در

 ساختن مستقر در هماهنگ طور به «ستماکوسی» و «تصورات»  ،«فعالیت»  ،«کالبد» عنصر چهار آن در که است

 تک تک تاریخ و هویت از جدای مسئله شهر هویت کنیم فکر اینکه است، سهیم شهری منظر به بخشیدن شکل و

 و رفتارها تعامالت، با که است جامعه افراد تک تک این چراکه. آید می نظر به نادرست موضوعی است، آن افراد

 .دهد می شکل را جامعه یک جمعی تهوی ارتباط، این گیری شکل فضای

 شهرها در فردی بین تعامالت و پویایی برای ای شاخصه عنوان به تواند می خود محلی رسوم و آداب و تنوع

 عنوان به تواند می بلکه آورد می فراهم را شهر ساکنان سرزندگی و رشد موجبات تنها نه که شود محسوب

 با ارتباط در شهری مدیریت های سیاست مجموعه بودن مکمل تهالب شود مطرح فراملی یا و ملی ای شاخصه

 .شد خواهد اشاره آن به که است زمینه این در اصلی مسائل از یکی شهری فضاهای طراحی و شهری منظر

 را شهری فضاهای طراحی سطح در و زیباشناسی بعد در پایداری به رسیدن های سیاست از برخی ادامه در

 :ردبرشم اینگونه توان می

 های مشخصه و معنادار روابطی ایجاد با تواند می متفاوت های ساختمان در ساختمانی های سبک سازگاری :او 

 محله یک سیمای به بتواند تا دهد سوق کارکردی و بصری پایدار های ارزش سمت به را محله آنها در مشترک

 .بخشد خاص تشخص

 فضایی های مطلوبیت از مراتبی به دستیابی و ادراک در اننقشش و ها آن روانی تأثیرات و ها رنگ خواص :دوم

 فضایی وحدت بر شأن منفی تأثیر و ها رنگ انتظام ریختگی بهم از ناشی بصری اغتشاش است، تأمل قابل بسیار

 .نیست کالبدی عناصر مشابه تأثیر از کمتر مواردی در محیط،

 و شود منتهی ای یگانه کلیت به باید محله فضای دهنده تشکیل عناصر که صورتی به فضایی، وحدت :سوم

 و هماهنگی از برآمده شناسی زیبایی موارد و متنوع ترکیب از ناشی متفاوت های ویژگی باید محله معماری

 .برساند وحدت به معنادار کلیتی در را تضادها
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 ضوابط قالب رد ها بدنه اتصال. کند می کمک فضایی وحدت ایجاد به که بیرونی جداره پیوستگی :چهارم 

 فضایی غنای به تواند می و دارد آن بصری های مطلوبیت و محیط منظر بهبود در مهمی نقش شهری شده شناخته

 .شود منجر

 شعاع در و محوریت با محله کالبدی فضای سازی متناسب و محالت در فرهنگی و هویتی عناصر به توجه :پن م

 .شد خواهد شهر در محالت به بخشی هویت موجب آن

 شود محسوب محلی پتانسیل یک عنوان به تواند می گنبد مسجد وجود ان رته تجریش ی محله در مثالعنوان  به

 آمیزی، رنگ از اعم) مناسب رنگی طیف انتخاب با همچنین آن، بنای تشخص و قراردادن محور با توان می که

 فضا، این همسایگی در محلی پاتوق و دیدار های مکان ایجاد یا و آن به منتهی گذرهای در( … و نورپردازی

 گردشگری قابلیت و محلی مستقل هویت بصری، جذابیت آمدن وجود به باعث …و محلی های بازارچه ایجاد

 .کرد مهندسی آن حول را کالبدی فضاهای و شده محله برای

 انجام و شهر اصلی برمعا بر تمرکز سیاست انتخاب شد، بیان تاکنون آنچه مقابل در است، ذکر به الزم نهایت در

 در شهر، اصلی فضاهای زیبایی و توسعه جمله از فوایدی دارای نیز شهر سطح در مقیاس بزرگ اقدامات

 بودن رؤیت قابل فراگیرتر، و بیشتر مخاطب اصلی، محورهای در شده زیباسازی فضاهای بودن تر دسترس

 خود که است شهر بازاریابی قدرت افزایش نتیجه در و بیرونی گردشگران توسط نواز چشم مناظر و تغییرات

 .آید می حساب به مهمی مزایای

 و آن به تعلقی احساس هیچ بدون انفعالی و گذرا نگاه شهری، بزرگ های المان نبودن پذیر تعامل همچنین

 بافت زیباسازی به توجه دیگر طرف از برشمرد، سیاست این سوء نتایج از توان می را محیطی تزاحم و ازدحام

 تعامالت، دوام و آرامش اجتماعی، و محلی تعامالت افزایش مکث، فضای ایجاد همچون نتایجی محالت درونی

 شدن پذیر تعامل و زا آسیب و دفاع بی نقاط حذف روی، پیاده قابلیت افزایش تعلق، حس القای و سازی خاطره

 .داشت خواهد بر در را ها المان و فضا

 هویت، در تأثیرگذار های هویت خرده دهنده شکل توان می را محالت به توجه جدید، نگاهی اساس بر واقع در

 آید می شمار به شهری منظر سازی بهینه در گلوگاهی نقاط شهر، محالت تفکر این در. دانست شهر منظر و کالبد

 در گردشگری رونق و گیری شکل موجبات طرفی از و داشته بسزایی تأثیر شهر سرزندگی و پویایی در که

 .آورد خواهد فراهم نیز را شهر های محله
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 میزان چه به بدانیم و کرده مشخص ها سیاست این از کدام هر انتخاب در را خود موقعیت است الزم ترتیب بدین 

 از استفاده و کرده حاصل بازنگری محالت، به ذیربط های ارگان بودجه اختصاص و مدیریتی نگاه در باید

 و شهرسازی معاونت مخصوصاً ها شهرداری دستورکار در را محالت پایداری و شهری منظر نوین های آموزه

 به تازه بویی و رنگ محالت، شهرسازی و معماری با مرتبط های گیری تصمیم تا دهیم قرار زیباسازی سازمان

 .شود فراهم شهروندان برای آسایش و آرامش با همراه نواز چشم مکانی و گرفته خود

 

 خدمات برای شهروندانتامین مناسب   3-3

به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران، آبادانی، توسعه و تامین امکانات و تهسیالت  تهرانشهرداری 

ها و پروژه های خدماتی و رفاهی، وظیفه  نیز بعنوان مجری طرح  رفاهی و حوزه معاونت خدمات ـخدماتی 

مسئولیت شهرداری  و رفاهی را در راستای وظایف وریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری  برنامه

برعهده دارد که در این ارتباط، تالش نموده است با افزایش اعتبارات، جلب مشارکت عمومی، تقویت 

های زندگی شهرنشینی و پارامترهای  گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از ضرورت بهره ها و سازمان

زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به اصل پژوهشی در جهت بهبود محیط 

 .سنجش رفاه عمومی شناخته می شود، اقدامات موثری انجام دهد

ریزی، هماهنگی، هدایت و نظارت بر  گذاری، برنامه توان به سیاست های حوزه در این زمینه می از دیگر فعالیت

ها  مل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، آرامستان، پارکهای زیر مجموعه که شا عملکرد مناطق و سازمان

فرهنگی و ورزشی و  تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند، میادین میوه و

های  ایجاد تاسیسات حفاظتی و ایمنی، بهبود محیط شهری، هدایت و دفع آب و همچنینخدمات موتوری 

سازی، آموزش و  گرایی، خصوصی های معینی چون تخصص ت شهری با استراتژیسطحی و ایجاد تسهیال

ساماندهی مشاغل شهری، جذب   که برآیند آن ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز، اشاره نمودپرورش و نوآوری 

آسایش  نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و در نهایت، بهبود خدمات شهری، تامین رفاه و

 ..عمومی و حرکت به سوی ایجاد شهری سالم، زیبا و ایمن بوده است

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود یف شهرداری تهران در رابطه با خدمات شهری میااز جمله وظ
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 افزایش سالمت و رفاه شهروندانـ  از وظایف مهم حوزه معاونت خدمات شهری، ارتقاء سالمت شهر : پاکسازی 

 ایجاد نمای زیبای شهر که در این راستا پاکسازی مواد زائد جامد شهری،ـ  ای محیط زیسته کاهش آالیندهـ 

 ها و پوسترهای تبلیغاتی، امحاء آگهی ها و آبروها، کشی از کانال لجن رفت و روب، های ساختمانی رها شده، نخاله

با  .باشند پاکسازی شهری می ها جزء موارد اصلی در ها و کانال نصب و نظافت سطل های زباله و الیروبی جوی

توجه به اینکه بهداشت شهروندی در سطح شهر از وظایف اصلی مدیریت شهری می باشد پاکسازی و تنظیف 

معابر شهری در راستای ایجاد سالمت شهروندان و آسایش و رفاه حال آنها مهمترین هدف حوزه معاونت 

  .این مهم دریغ نخواهد نمودخدمات شهری که این معاونت از هیچ تالشی برای ایجاد 

ریزی و نظارت بر اجراء از وظایف معاونت خدمات شهری و اجرائی آن از طریق  برنامه: ن افت معابر و میادی  

ای  های اصلی شهر وظیفه که پاکسازی و تنظیف این معابر به همراه میادین و مبادی ورودی. باشد پیمانکاران می

باشدکه این امر با تالش و همکاری مظاعف شهروندان عزیز  ت شهری میدشوار و حساس حوزه معاونت خدما

 ..شهر تهران و مسئولین خدوم شهرداری ممکن خواهد بود

با . باشد نگهداری، توسعه و احداث فضای سبز نیز یکی از وظایف حوزه معاونت خدمات شهری می: ضای سبزف

عداد کثیری از هموطنان عزیز به این خطه ایران سفر توجه به آب و هوای معتدل و مطلوب شهر تهران ساالنه ت

 . ها جهت رفاه حال مسافرین اهمیت زیادی دارد کنند که توجه به پاکسازی فضای سبز و پارک می

های  ها و پسماندهای شهری از آبروها و کانال با توجه به انتقال قسمت اعظم فاضالب: ها ن افت آبروها و کانا 

گزینی آنها  نماید و تجمع حیوانات موذی و النه اکسازی و تنظیف آنها را دو چندان میمختلف شهری توجه به پ

شود که در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری با  سالمت شهروندان تهدید می ها شدیداً ها و جوی در کانال

اونت خدمات شهری ها اقدام و پاکسازی آنها از طریق حوزه مع راهکارهای مناسب عالوه بر تنظیف این مسیل

 :گیرد می  صورت

 اجرای طرح ضربتی مبارزه جوندگان موذی شامل موش (1

 های ولگرد سگ طرح مبارزه با (2
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
   :توان موارد ذیل را بر شمرد از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری می 

 کرد آنها  نظارت بر عمل  ها ، واحدهای ستادی و ن سازمانمیاهماهنگی *. 

 لسات هیئت مدیره سازمان های تابعه شرکت در ج*. 

 ها و جلسات حوزه  ها، کمیسیون شرکت در سمینارها، همایش *.

 های تابعه برابر سازمان تفضیلی و اساسنامه  نظارت بر عملکرد خدماتی مناطق و سازمان *.

 دیهای اداری و ستا نظارت و انجام بازدیدهای میدانی و عملیاتی از عملکرد و فعالیت حوزه *.

 های تابعه  انجام گردهمایی و تشکیل جلسات با سازمان *.

 بررسی و تائید مکاتبات اداری و ارجاع از سوی حوزه معاونت  *.

 اهتمام کامل به امر نظارت و هماهنگی در امور پیمانکاران  *.

 فات شهرینظارت و مدیریت عالیه بر امور پسماندها، زیباسازی، تاسیسات، کنترل و اجرائیات و تخل *.

 آوری، بازیافت، تبدیل و دفع پسماندها نظارت و هماهنگی، رفت و روب، جمع *. 

 گاهی ها و انواع فضای سبز شهری، جنگلی و تفرج مدیریت، حفظ و توسعه بوستان*. 

 مدیریت پیشگیری و آمادگی در مقابل حوادث شهری، امداد، نجات و پیشگیری از بحران و پدافند غیر عامل*. 

های کسب و کار شهری و پیشگیری و رفع تخلفات شهری مرتبط با شهرداری و  اماندهی مشاغل و محیطس*. 

 حفظ و توسعه آرامش با اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی

ها، تجهیزات و المان، رنگ و نور، ارتباطات تصویری و هنری   سازی، حفظ و توسعه زیبایی  مدیریت، بهینه*. 

 .شهری

 ها و نظارت بر آن توسعه و حفظ و نگهداری آرامستان ایجاد، *. 

های الزم در راستای ایجاد شهری سبز بدون  های زیست محیطی و اتخاذ سیاست  تالش در جهت رفع آلودگی*. 

 آلودگی صوتی، بصری، و غیر ارگانیک

 های سطحی رفع معایب آنها به صورت مستمر های آب هماهنگی و نظارت بر زیرساخت*. 

ریزی کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده صحیح از منابع مالی و جذب حداکثری  گذاری و برنامه یاستس*. 

 .آن از منابع استانی و کشوری با حداکثر توان فنی

ها، در  سمن (NGO) ارتقاء آموزش کیفی و به کارگیری نیروهای داخلی معاونت و در نهایت شهروندان و*. 

 پیشبرد
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 دیریت شهروندانسطح م ءارتقا  3-4 

توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان  قوانین و مقررات شهری را می

به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف . قلمداد نمود

ر اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق توانند شهروندان را د نقش برای خود و سایر اعضا می

 .سازند

ضوابط و مقررات شهر یا به . طور کلی، بحث در خصوص حقوق شهروندی، خود یک بحث مستقل و جامع است به

گردد،  تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خالصه می

نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای  .شوند زیابی میبسیار کارآمد ار

حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه  عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون،

یا کشور  ایالت یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، .ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است

شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده  هایی را به شهروند یاد آور می حقوق و مسوولیت این دیدگاه، .است

سیاسی و  از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی،. است

ین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط از ا. حتی مسایل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد

در واقع . ها و وظایف و روش انجام آن است مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف

شهر و دولت یا قوای حاکم  های شهروندان در قبال یکدیگر، حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسوولیت

، دولت یا به (شهرداری)وق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری و مملکت و همچنین حق

 .شود اطالق می "حقوق شهروندی"ها،  به مجموعه این حقوق و مسوولیت .طور کلی قوای حاکم می باشد

باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است، حال آنکه کیفیت 

توجه به این که یکی از دالیل با  .گیرد های مختلفی را در برمی دگی مفهومی چندبعدی است و جنبهزن

ریزی شده و مطلوب برای ساکنان آن بوده،  های برنامه گیری شهرهای جدید در ایران، طراحی محیط شکل

دی شهروندان را پیگیری این موضوع که شرکت عمران شهرهای جدید تا چه اندازه توانسته است رضایت من

شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری عملکرد  بنابراین، تالش می. تواند مورد توجه قرار گیرد فراهم نماید، می

هایی  تجربی و در بخش اتمطالع. مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد

ناداری بین عملکرد مدیریت شهری با کیفیت ذهنی و عینی دهد رابطه مع تحلیلی نتایج نشان می ـ توصیفی
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
فراهم نمودن خدمات شهری توسط شرکت . وجود دارد 0.802زندگی از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی  

با توجه به . درصد بیشترین تاثیر مسقیم را بر کیفیت زندگی شهروندان بر جای گذاشته است 42.3عمران با 

ها و تجهیزات شهری، ارائه خدمات شهری  ، راهکارهایی از قبیل ایجاد زیرساختی مختلفها های پژوهش یافته

گوناگون، بسط و گسترش روحیه شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تالش در جهت زیباسازی سیما و منظر 

 .پیشنهاد شده است تهرانشهری با هدف افزایش سطح رضایت مندی ساکنین و غیره در شهر 

ه گسترش ارتباطات در سطح جامعه جهانی توانسته است فواصل زمانی و مکانی را تا حد زیادی از بین ببرد امروز

بنابراین به دلیل وجود برخی . های مختلف ممکن سازد ها و سازمان و برقراری ارتباط متقابل را برای افراد، گروه

ها و عوامل  سانی، لزوم وجود اعتماد و بررسی ریشههای ان ناپذیری کنش بینی ها، نظیر ناشناختگی و پیش از مؤلفه

در رویکردهای جدید . شود بسترساز در پیدایش فرهنگ اعتماد در جامعه بیش از پیش احساس می

شناختی، متغیرهای نرم به جای متغیرهای سخت و مبتنی بر سود و زیان، عقالنیت و معادله قرار  جامعه

سه مؤلفه اساسی برای اجتماع . برند وزی به عنوان اجتماعات اخالقی نام میکه از اجتماعات امر اند، چنان گرفته

مؤلفه اول اعتماد، مؤلفه دوم وفاداری و مؤلفه سوم عبارت است از اتحاد و اتفاق نظر؛ هر سه : اخالقی وجود دارد

ای  زیان و مبادلهای عاطفی، احساسی و ارزشی دارند و واجد بار عقالنی، مبتنی بر سود و  ها جنبه این مؤلفه

ها و نهادهای اجتماعی است و با  های مهم روابط انسانی و اجتماعی در میان افراد، گروه جنبه از اعتماد   نیستند

های اجتماعی، نقش مهمی را در ایجاد نظم و  های متقابل بین افراد و گروه تسهیل تعامالت اجتماعی و کنش

ساز همکاری  های مهم روابط انسانی و زمینه اعتماد از جنبه. دارد همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آنها بر عهده

  .میان افراد است

جامعه ما در حال گذار از جوامع مبتنی بر تقدیر و سرنوشت به سوی جوامع مبتنی بر عاملین انسانی است و به 

تحوالت فرهنگی و اجتماعی  شرایط به توجه با ، با آینده نیازمند به اعتماد استزنده منظور رویارویی فعال و سا

ای در حال گذار و با عنایت به اهمیت اعتماد اجتماعی در تعامالت اجتماعی  جامعه ایران به عنوان جامعه

ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  شهروندان در چند سال اخیر، موضوع بررسی اعتماد به افراد، اقشار و سازمان

ها و  های مردم از ارزش ی آماری مربوط به اعتماد اجتماعی و ارزیابیها این از آن روست که یافته. است

 .سازد هنجارهای حاکم در جامعه ما را تا حدودی در شناخت این موضوع به عنوان یک دارایی جمعی آگاه می
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به  شاوندی و خانوادگی و به عبارتی دیگرخوی قلمرو ورای به را اجتماعی روابط اجتماعی، نوین نظم که آنجا از 

کند، فقدان یا کاهش اعتماد نهادی به عنوان شالوده روابط گیری می گیری و هدفها جهتسوی نهادها و سازمان

ها از یکسو و عدم تأمین انتظارات و ها و نهادها، موجب ناکارآمدی این گونه سازمانبین شهروندان با سازمان

 با( شخصیت نظام خرده یک مثابه به)  ان رابطه شهرونددر این می. شودتمایالت نیازی شهروندان از دیگر سو می

 ای رابطه  ،(اجتماعی نظام خرده یک مثابه به)  خاص معنای در شهرداری و عام معنای در شهری مدیریت

ایی نیاز است که شالوده هرویه به و هنجارها مبادله این اثربخشی و استمرار سالمت، حفظ برای است؛ ایمبادله

های  لذا برای تنظیم روابط شهروندان با نهادها و سازمان. دهدط مبتنی بر اعتماد نهادی شکل میآنها را رواب

ها، رفتارها و مناسبات بین ویژه شهرداری به اعتماد نهادی نیازمندیم تا بتوان کنش متولی مدیریت شهری به

از سوی دیگر با عنایت به تغییر و . ساخت مندپذیر، الگومند و قاعده بینیها را پیششهروندان با این گونه سازمان

تحوالت صورت گرفته در ساختار مدیریتی شهرداری و نیز گستره عملکرد و اقدامات شهرداری تهران در چند 

ها، خدمات و  سال اخیر، موضوع بررسی اعتماد به عملکرد شهرداری از اهمیت بسیاری برخوردار است تا فعالیت

های تعامالت  رسد هزینه به نظر می. یث میزان اعتماد شهروندان تهرانی مطالعه کندعملکرد این سازمان را از ح

همچنین این امر . ای ندارند، باالست هایی که اعتماد اجتماعی بهینه ها و سازمان اجتماعی و اقتصادی در گروه

 .سازد اهمیت کارکرد و عملکرد شهرداری را در ارتباط با تعامل شهروندان عیان می

 های عرصه ایجاد شهرنشینی، رویه بی گسترش یعنی تهران شهر کالن امروزین شرایط که داشت اذعان دبای 

ـ   اقتصادی تغییرات نیز و طبقاتی ساختار دگرگونی شدید، جمعیتی تغییرات تکنولوژی، و اشتغال جدید

عامل با افرادی خارج از ی از ترافیک و آلودگی هوا و افزایش فزاینده تناش اجتماعی معضالت وسیع، اجتماعی

محورهای خویشاوندی و نظایر آن نیاز به گسترش اعتماد اجتماعی را در همه سطوح و ابعاد زندگی شهری 

تر ساخته است و از سوی دیگر فقدان پیوندهای سنتی و ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید، کاهش اعتماد جدی

وین اجتماعی روابط اجتماعی را به ورای قلمرو خویشاوندی و از آنجا که نظم ن. اجتماعی را به دنبال داشته است

کند، فقدان یا گیری می گیری و هدفها جهتدهد، به عبارتی دیگر به سوی نهادها و سازمانخانوادگی سوق می

ها و نهادهای متولی مدیریت شهری، کاهش اعتماد نهادی به عنوان شالوده روابط بین شهروندان با سازمان

ها از یکسو و تامین نشدن انتظارات و تمایالت نیازی شهروندان از دیگر سو گونه سازمان کارآمدی اینموجب نا

تر نیازمند فضای اعتماد و  بنابراین مدیریت شهری تهران برای اِعمال مدیریتی کاراتر و منسجم. شودمی
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از میزان اعتماد شهروندان نسبت باشد و برای همین منظور آگاهی  پیوندهای قوی بین شهروندان و شهرداری می 

 .ناپذیر است به مدیریت شهری تهران اجتناب

 با تحقیقات این اتفاق به قریب که است آن از حاکی اعتماد های پژوهش زمینه در آمده عمل به های بررسی 

کور درصدد های مذ شده است، بنابراین در این مقاله بر خالف پژوهش انجام اعتماد بر تأثیرگذار عوامل محوریت

در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به . ایم سنجش و تعیین میزان اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری نیز برآمده

این سؤال است که اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری تهران به چه میزان است؟ همچنین میزان 

شهری تهران با نیازهای شهروندان چقدر  پاسخگویی، میزان اثربخشی عملکرد و میزان همسویی اهداف مدیریت

های شهرداری  دهی به فعالیت گیری مدیران و جهت ریزی و تصمیم است؟ امید است نتایج این تحقیق در برنامه

در مسیر رفع نیازها، تعامالت و نیز نحوه رفتار و اقدامات کارکنان و سطوح مدیریتی شهرداری نقش بسزایی ایفا 

 .نماید

بارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با مدیریت شهری ع

مدیریت شهری عبارت است از . های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاست

مختلف اجتماعی، یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد 

 منظور)  اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه

است متشکل از متولیان اداره امور شهر که در رأس آنها شهرداری تهران قرار دارد که  نظامی شهری مدیریت از

   .انجام بهینه وظایف بر آنها نظارت دارددهد و به منظور  های شهر را سازمان می فعالیت

مهم مدیریت  مسائل جمله از شهر، توسعه با مرتبط های سازمان و نهادها جایگاه تعیین و سازماندهی شناخت،

های آنها در راستای اهداف و  برقراری ارتباط بین این نهادها و هماهنگ نمودن فعالیت. رود شهری به شمار می

از مجموعه . دار شهری از عوامل دیگری است که در مدیریت شهری اهمیت بسزایی داردهای توسعه پای سیاست

  شود این مشخصات به عنوان ساختار مدیریت شهری نام برده می

 شهر نفعان ذی تمام که است هایی سیاست و اهداف تعیین مستلزم شهری های فعالیت و اقدامات همه هماهنگی

 این. بپذیرند کننده هماهنگ عنوان به را آن سازمانی جایگاه همچنین و باشند داشته توافق هم با آن انجام در

  .شود هرها و حکومت مرکزی انگاشته میش بین رابط مدیریت نظام
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 آن در که است پویا روندی شود، می یاد آن از «دار هدف مدیریت» عنوان با که شهری مدیریت جدید رویکردهای 

اداره امور همه  در که آنهایی تمام نظام این در. گیرد می قرار نظر مد مدیریت وظایف عنوان به و تعیین اهداف

هایی از پیش  شوند و با روش قدم می های شهر مسئولیت دارند، برای ایجاد تغییرات اساسی در محیط پیش بخش

ریت توسعه ترین برنامه سازمان ملل متحد در زمینه مدی پردازند مهم شده به حل مشکالت شهری می اندیشیده

گردد که تحت نظر سازمان ملل و بانک جهانی تدوین و به اجرا  را شامل می« برنامه مدیریت شهری»شهری، 

توجه به توسعه پایدار، مدیریت : کند این برنامه وظایف دهگانه مدیریت شهری را به شرح زیر بیان می. آید می در

بهبود اقتصاد شهری، مدیریت زمین شهری، محیط زیست، کاهش فقر شهری، مدیریت حمل و نقل شهری، 

های بالقوه محلی توسعه و تأمین منابع  های شهری، مدیریت کالبد شهری، حمایت از ظرفیت مدیریت زیرساخت

  .ها مالی شهرداری

این مدیریت جامع را به  رهبری و کند می تأکید شهری تخصصی و جامع مدیریت بر جدید راهکارهای و ها نظریه

تواند ارتباط بین  ها و اقدامات شهری به دست شهرداری می نماید زیرا هماهنگی فعالیت ا محول میه شهرداری

های دولتی را برقرار سازد و موجبات توسعه موزون شهری را فراهم آورد در واقع  شهروندان با سایر دستگاه

حکومت مرکزی هستند،  آیند و واسطه بین شهروندان و های محلی شهری نهادی مستقل به حساب می حکومت

جایگاه ضعیف شهرداری در ساختار مدیریت . ها و اختیارات وسیعی برخوردار گردند از این رو الزم است از توانایی

شود حکومت مرکزی در اقدامات این نهاد دخالت کند و مشکالتی را در اداره امور شهر به وجود  شهری، سبب می

  .سازد رو می به کت شهروندان را با مشکل روآورد و تأمین حقوق شهروندی و مشار می

 اصل رعایت و مرکزی دولت های حمایت دریافت ضمن که شود می واقع مؤثر زمانی شهری محلی مدیریت

ها و نهادهای  گاه پراکندگی و گسست میان سازمان در این گونه مدیریت هیچ. تنوع محلی استوار باشد بر وحدت،

در واقع رهبران محلی با قدرتی برخاسته از . های دولت مرکزی وجود ندارد انمرتبط با توسعه شهری با سازم

های درگیر با  ها و اقدامات سازمان نمایند و هماهنگی فعالیت اراده شهروندان به درون نظام مرکزی نفوذ می

 .کنند توسعه شهری را فراهم می

شناسی، با  ناسی، اقتصادی، علوم سیاسی و روانش اعتماد از مفاهیم اساسی در علوم انسانی است که علمای جامعه

شناختی در مورد  رهیافت روان. اند ای به بررسی اعتماد پرداخته توجه به اهمیت و گستره آن، به صورت بین رشته

شود و  های فردی تأکید دارد و اعتماد به عنوان متغیری فردی و شخصیتی تلقی می اعتماد بر احساسات و ارزش
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در رویکرد . اعتماد ارتباط نزدیکی با مفاهیمی مانند وفاداری، دگرخواهی، صداقت و دوستی دارددر این زمینه  

به . شود شود که در کالبد نهادی جامعه مطالعه می شناسی، اعتماد به عنوان یک ویژگی اجتماعی تلقی می جامعه

اند و در باب آن به بحث  عالوه آثار و پیامدهای اعتماد اجتماعی را صاحب نظران متعددی بررسی کرده

 .اند پرداخته

باطی بین مردم، ایجاد حس تعلق جمعی، ارت شبکه های زمینه گسترش زندگی، اولیه امکانات و منابع تأمین

از  ایجاد عدالت توزیعی در جامعه، ارزیابی مثبت از وضعیت اجتماعی و اخالق جامعه و ضمانت اجرایی قانون

ها  عنوان شد این برنامهتر  بر مبنای مطالبی که پیش .اد اعتماد اجتماعی هستندالزامات بسترساز در راستای ایج

 :گیرد مد نظر قرار می

ی ارتباطی میان مردم و مدیریت شهری، تسهیل برقراری ارتباطات مردمی و افزایش ها راه گسترش و توسعه (1

 .ر تعامل با شهروندانگویی مدیریت شهری د پذیری به منظور ارتقای فرآیند پاسخ روحیه انتقاد

تی عملیا و مبانی سطوح در اطالعات بر مبتنی گیری تصمیم فضای ایجاد مشارکتی، مدیریت ارتقای و حفظ( 2

ها و اطالعات مردمی به منظور حفظ و ارتقای اثربخشی  مدیریت شهری و استفاده بهینه و مدبرانه از گزارش

 .عملکرد مدیریت شهری

 کارشناسانه تحلیل و تجزیه و شهروندان و شهر وضعیت گوناگون ابعاد از اصولی و علمی نیازسنجی و بررسی( 3

های مدون و  ها و سیاست گیری بر مبنای واقعیات و تدوین برنامه میمتص آن تبع به و شهری معضالت و مسائل

 .هروندانمنظور همگرایی حداکثری اهداف مدیریت شهری با نیازهای ش عقالیی مطابق با واقعیات جامعه به

نی به سازما و گروهی فردی، ابعاد در شهری مدیریت سرمایه ترین اصلی عنوان به انسانی نیروی توانمندسازی( 4

 .وری مدیریت شهری در تعامل با شهروندان و نهادهای اجتماعی منظور ارتقاء کارایی، اثربخشی و بهره

 پایدار و جانبه همه توسعه فرهنگ سازی نهادینه راستای در شهروندان آموزش  و سازی فرهنگ رسانی، طالعا( 5

 شهری

 



 

114 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 کاهش آلودگی هوا و صدا  3-5 

درجوامع امروزی با رشد جمعیت و شهرنشینی مشکالت زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و بحران آّب و خاک 

ندگی مردم ولی در این میان آلودگی صوتی هم بعنوان یک معضل اساسی در ز. هرساله بیشتر و بیشتر می شود

 .تاثیرات منفی خواهد گذاشت

صداهای بلند در طول زمان می تواند باعث کاهش شنوایی انسان گردد ولی آلودگی های صوتی حتی با شدت 

 .کم می تواند در دراز مدت بر روی انسان اثرات منفی داشته باشد

سر و صدا اثرات زیان باری بر آلودگی های صوتی ، ترافیک، صداهای مزاحم، زندگی در مکان های شلوغ و پر 

 :سالمت جسم و جان انسان ها می گذارد که اهم آن عبارتند از

 ایجاد استرس  •

 سکته و مشکالت مغزی  •

 اختالل در خواب  •

 عدم تمرکز  •

 اختالل در خواب  •

 اختالل در بارداری زنان و اثر سوء بر نرخ زاد و ولد  •

 نیهای جنی افزایش احتمال ناهنجاری  •

های شلوغ و پر سرو صدا قرار دارند دانش آموزان از  طبق نظر محققان در بحث آموزش، مدارسی که در مکان

 .تری برخوردارند نمرات درسی پایین

کودکانی که مدارس آنها در . همچنین آلودگی صوتی اثرات منفی بر روی رشد زبانی و شناختی کودک دارد

 .برخوردارند( به ویژه در بحث خواندن)تری  دارد از نمرات درسی پایینهای شلوغ و پر سر و صدا قرار  مکان

 چه می توان کرد؟

و ساختار  های صوتی به ساختمان های محیطی از جمله آلودگی توان از ورود آلودگی با انجام برخی اقدامات می

 : اقداماتی همچون. کاسته و محیطی آرام را ایجاد نمود شهری

 بیرونی بنا طراحی اصول ساختار  •

 استفاده از مصالح پیش ساخته آکوستیک در دیوارها و سقف  •
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 های نوین با شیشه های دو یا چند جداره استفاده از در و پنجره  • 

 به منظور جذب انرژی صوتیمنظر شهری کاشت درخت و گل و گیاه در   •

 ها د راهها و آز استفاده از موانع اکوستیک جلوگیری از پخش صدار در اتوبان • 

 .است” کاهش شدت صوت“کنند و آن هم  تمامی این موارد یک مزیت را دنبال می

 .خواهیم بررسی نماییم که شدت صوت چگونه اندازه گیری می شود حال می

است و افزایش یا کاهش آن ” دسی بل“گیری شدت صوت که یک واحد لگاریتمی به حساب می آید  واحد اندازه

دسی بل افزایش یابد شدت صدایی که قابل شنیدن  10طور مثال اگر صدا تا  به. است با دیگر واحدها متفاوت

دسی بل کاهش یابد شدت صدایی که در این حالت  10برابر افزایش می یابد و بالعکس اگر  2باشد حدود 

ا ت 0دامنه ی شدت صوتی که برای انسان مجاز می باشد بین . شنیده می شود نصف صدای اولیه خواهد بود

 .دسی بل است 120

برای جلوگیری از تاثیرات منفی آلودگی های صوتی توصیه شده که شدت صوت مناسب در داخل محل سکونت 

 .دسی بل باشد 45حدود 

این بدان معناست که برای کاهش آلودگی های صوتی ابتدا منابع انتشار صوت در محدوده ی محل سکونت 

 .یری شودشناسایی و میزان شدت صوت آنها اندازه گ

های  لودگیآزیست محیطی درشهرهای معاصرنظیر مصرف باالی انرژی  وجود مشکالت متعدددر همین راستا 

شهرها بوجود  عرصه پایداری در تهدیدات جدی را . ...پراکنده شهرها و  زیست محیطی صوتی و بصری رشد

شود فضاهای  مربوط می زا لودگیآ های این مسائل به حمل و نقل سواره وکاربری ای از اند بخش عمده وردهآ

 های هوا و صدا درجه ارتقای کیفیات زیست محیطی و کاهش الودگی تواند می زیرزمینی درشهرسازی معاصر

کارگرفته شود فضاهای زیرزمینی باجدانمودن منابع تولید هوا و صدای نامطلوب کیفیت فضاهای زیست  هب

ن مسئله و نیز قابلیت فضاهای زیرزمینی دراین حوزه هدف این تحقیق طرح ای بهبود بخشد بنابراین با ها را انسان

 شهر با های فضاهای زیرزمینی و بطور کلی توسعه زیرسطحی شهر بر ها و ویژگی تبیین تاثیرات قابلیت

دهد که توسعه فضاهای زیرزمینی باعث افزایش  باشد نتایج این تحقیق نشان می کردزیست محیطی می روی

های هوای صوتی و بصری خواهد شد این نوع توسعه به فشردگی  بازشهری و کاهش الودگی فضاهای سبز و

 ءدرخود باعث ارتقا.. شهرها کمک نموده و باجایدهی انواع عناصروفضاهای خدماتی تاسیساتی حمل و نقلی و 

یفیت توان ک کیفیات زیست محیطی خواهد شد با انتقال هوا و صدای نامطلوب به فضاهای زیرسطحی می
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فضاهای زیست انسان را بهبود بخشید شهرهای بزرگی همچون تهران بویژه مراکز پرازدحام آنها بارویکرد توسعه  

ر امروزی برای کاهش شه. تواند به پایداری هرچه بیشتر دست یابد زیرسطحی نگرش جامع زیست محیطی می

ها، از  مانند ریزگردهای آتشفشان هاست و برخی آلودگی های طبیعی هایی که خود عامل تولید آن آلودگی

استفاده از گیاهان در کاهش آلودگی های هوا و صدا بسیار کارامد و پرکاربرد  . ردگی راهکارهای مختلفی بهره می

این مساله در شهرهایی که دارای جمعیت زیادی هستند و از لحاظ آلودگی های هوا و صدا بیشترین . است

تواند بیانگر  ها و فضای سبز در سطح شهر می ها، بوستان وجود پارک. خورد درصد را دارند بیشتر به چشم می

نحوه طراحی منظر و گونه . این مساله باشد که درختان تا حد زیادی بر کاهش این آلودگی ها تاثیر دارند

بررسی چگونگی هم هدف اصلی از این م. درختان در کاهش آلودگی های هوا و صدا بسیار حائز اهمیت است

منظرسازی . های هوا و صدا تا حد امکان در سطح شهرها می باشد اثیر منظرسازی درختان برای کاهش آلودگیت

ترن و زیباترین راه حل برای ایجاد یک شهر با هوای تمیز و پاک  ترین، پاک ترین، ارزان توسط درختان آسان

صنایع عمده االینده هوا محسوب  یکی از میان صنایع مختلف صنایع تولیدی و فراورش نفت و گاز در. است

های  ها االینده شود که به دلیل فرایندهای احتراق به خصوص سوزاندن حجم زیادی ازگازهای زاید درمشعل می

 نظر مطابقت با کند لذا الزم است وضعیت و میزان الودگی بالقوه دراین واحدها از وارد هوا می گازی زیادی را

واحدها و مناطق اطراف  ها در درمورد وضعیت استاندارد االینده. پایش گردند هوای پاک بطور مرتب استاندارد

 تواند ناشی از نیاز به بررسی بیشتر دارد دلیل این امرتغییرات فراوان مقادیر االینده ها درواحدها است که می

 .پخش االینده ها درجهات مختلف باشد جهت باد و متغییر مداو

شوند بنابراین جهت کنترل  ای دریافت می ای پخش، توسط گیرنده اها از تولیدکنندهباتوجه به اینکه معموالً صد

تواند  می( سیستم شنوایی)این آلودگی، کاهش شدت صدا جلوگیری از انتشار و نفوذ صدا و محافظت از گیرنده 

  .مؤثر باشد

استفاده از . است گیاهان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش سرو صدای ناخواسته و آلودگی صوتی استفاده از

سازی امواج صوتی توسط  خاصیت پراکنده. باشد های باال مؤثر می گیاهان تنها برای کاهش تراز صدا در فرکانس

در نتیجه درختان بلند با کاهش دادن سرعت . ها است کردن آن پوشش گیاهی به مراتب بیشتر از خاصیت جذب

توانند به عنوان عایق صوتی در مقابل  شوند و می باد و موجب عدم هدایت امواج صوتی به طرف شنونده می

  .آلودگی صوتی مورد استفاده قرار گیرند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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ایت مسایل اکولوژیکی و روانی نیز باشد بلکه به منظور رع کاشت گیاهان تنها به منظور کاهش آلودگی صوتی نمی 

  .گیرد صورت می

ها،  همانند لبه. تر را تشکیل دهد های کوچک تواند در داخل فضای اصلی، محصورکننده پوشش گیاهی می

اندازها را که مشوق حضور و ماندگاری مردم در  ها و چشم توانند ترکیبی از جان پناه های گیاهی نیز می پوشش

  .دفضا هستند پدیدآورن

صلب مسئولیت از این مهم موجب بروز عدم تمرکز، . یکی از حقوق یک شهروند، آرامش صوتی وی است

به  منشور حقوق شهروندی 6این امر در قانون بند . شود پرخاشگری و در نهایت اختالالت روحی شهروندان می

انونی و تأمین منابع مالی های ق شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت: است این صورت آمده

های  مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی

  .محیطی برخوردار باشند صوتی و زیست

های صوتی شهری شامل کارخانجات، کارهای ساختمانی، صداهای ناشی از سیستم تهویه  منابع اصلی آلودگی

سر و صدای داخل منازل مثل . هستند( صدای موتور هواپیما، بوق اتومبیل)ل و صدای ناشی از حمل و نقل مناز

 .اند صدای تلویزیون و جاروبرقی و نیز حایز اهمیت

 

 آوری آب های سطحی بهبود مدیریت پسماند و جمع  3-6

اصول اساسی در بقای زندگی و  توجه به محیط زیست و حفظ سالمتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از

های محیط ازجمله مواد زاید  کنترل آلودگی. استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد

دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه  جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می

بدین لحاظ در این مجموعه سعی خواهد شد تا در . به خود اختصاص داده است ای را در علوم و فنون جدید ویژه

های جمع آوری و حمل و نقل و  حد امکان مواردی همچون اهمیت مسئله، شناخت و طبقه بندی مواد، سیستم

ت های دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه کارهای اساسی در جه روش

بهبود شرایط و بهینه سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد کشور نماید که در صورت اعمال، 

 .بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سالمت محیط زیست جامعه ما خواهد داشت
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امد تولید می شود تن مواد زاید ج 50000گرم زباله سرانه ، هر روزه بالغ بر  800در کشور ما ایران با محاسبه  

کیلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است،  222که در مقایسه با سایر کشورهای هان یا 

لکن ازدیاد جمعیت نو توسعه صنعت به گونه ای که در برنامه سوم جمهوری اسالمی ایران مطرح است موجبات 

آورد به طوریکه برنامه های جمع  ها را بوجود می ـ شیمیایی آنازدیاد مواد زاید جامد و بالطبع تغییرات فیزیکی 

امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصوال . آوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواهد بود

 مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای

. جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست

درصد رطوبت در زباله های خانگی از یک سو و تفاوت  40درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از  70وجود 

حصر خود از سوی دیگر خود فاحش آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ من

دلیلی بر عدم استفاده بی رویه از تکنولوژی های وابسته به خارج است، تجربه سال ها رکود در عمل آوردن 

کمپوست و پرداخت هزینه های گزاف جمع آوری و دفع زباله که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود 

 .گر اهمیت این مسئله در برنامه های محیط زیست کشور استبودجه شهرداری ها را تشکیل می دهد نشان% 20

های  گیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم توجه به امر بهداشت و سالمت جامعه و رعایت جنبه های پیشبا 

. جمع آوری و دفع مواد زاید که مسبب اصلی آلودگی در شهرها و روستاهای کشور است، امکان پذیر نیست

زا و  های سرطان لسله بیماریهای پوستی و س وبا، انواع بیماری نادرکیست هیداتیک، بروز اشاعه بیماری 

های شیمیایی محیط زیست  به مواد فساد پذیر و پس مانده های نابهنگام در جوامع کنونی که معموالً سکته

ها در آب،  نتشار آنزا با زباله های شهری و ا شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونت نسبت داده می

 .خاک و هوای زندگی روزمره ماست

اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر شهر ایجاب  :خطرات ناشی از دف  زبا ه به  ریق  یر بهداشتی

پیدایش . ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند کند که زباله می

در قرن نوزدهم میالدی به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی، ( شتی زباله در محیط زیستدفع بهدا)این ایده 

 .ساخت شهروندان را به رعایت آن ملزوم می

اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطرات ناشی از آن ها بخوبی شناخته شود 

ی مناظر می گردند، بلکه می تواند به وسیله آلوده کردن زباله ها نه فقط باعث تولید بیماری، تعفن و زشت.
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به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است، خطرات ناشی ار . خاک،آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورند 

جمع آوری ،حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد .مواد تشکیل دهنده آن ها نیز می تواند متفاوت باشد

 .طریقی باشد که خطرات ناشی از آن ها در سالمتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد بایستی به

راجع به خطرات حاصل از زباله های شهری و صنعتی باید گفت که در کلیه منابع علمی و کتب مربوطه همواره 

ی مختلف موجود در کتب علمی تعداد باکتری ها. اشاره با ابتالی انسان ها نبه بیماری های گوناگون شده است

میلیون بطور عموم در هر گرم  10تا  50000میلیون به صورت خاص و از  40تا  2در خاکروبه خیابان خا از 

مخصوصا . این تعداد باکتری می تواند به سادگی موجب بروز بیماری های گوناگونی گردند.برآورده شده است

. وس و کزاز بطور مسلّم و صریح تشخیص داده شده استهای مولد وبا، تیف اینکه در این مواد انواعی از باکتری

قسمت عمده ای از خاکروبه های خیابانی را ( پهن گاو و اسب)شایان ذکر است که سابقا فضوالت حیوانی 

 .شود این حالت هم اکنون نیز در پاره ای از روستاها و شهرهای کوچک مشاهده می. تشکیل می داد

برای انسان  حشرات موذی خطرات ناشی از وجود : سب زبا ه های شهریحشرات مو ی ناشی از دف  نا منا

مخصوصا از نظر انتشار بسیاری از باکتری های بیماریزا  و عموم حیوانات اهلی بر همه روشن است، مگس خانگی

ناسایی شده ولی نام گذاری همه هزار نوع مگس در این زمان ش 50-40اصوال بیش از .قابل اهمیت می باشد

بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمایشگاه انتشار بسیاری از امراض همچون . ا به اتمام نرسیده استه آن

های آمیبی و باسیلی، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا، سِل، جذام، طاعون و سیاه زخم به وسیله مگس  اسهال

وان بدن خود با نشستن بر روی مدفوع های فرا این حشره به وسیله پُرزهای چسبنده و مژک. امکان پذیر است

های مختلف را از طریق تماس مستقیم بدن انسان و یا  انسان و حیوان و بسیاری از کثافات و زباله ها میکروب

ها به موجود زنده دیگری  اغذیه مورد نیاز او به محیط زندگی وارد نموده و به طور مکانیکی باعث انتقال بیماری

 .گردد می

های بهداشتی در شهر و روستا و حفظ محیط زیست از پِهِن و دیگر فضوالت فساد پذیر انسانی و  حساختن مسترا

مواد زاید صنعتی . حیوانی نیز از جمله عواملی است که باعث جلوگیری از تولید و رشد الرو مگس خواهد شد

و چه در مراکز تولید و مصرف اعم از فرآورده های گیاهی، میوه ها، فضوالت کشتارگاه ها و غیره چه در شهرها 

در صورتی که روش دفع زباله به صورت تلنبار کردن در . مگس قرار گیرد( کرمینه)تواند محل پرورش الرو  می

فضای آزاد باشد کرمینه مگس در داخل زباله که از نشر حرارت، رطوبت و مواد غذایی مناسب ترین محیط به 
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قدرت پرواز . نماید یدن زمان بلوغ به منازل و اماکن مجاور پرواز میرود رشد و نمو کرده و پس از رس شمار می 

 کیلومتر مشخص شده است 20مگس تا حدود 

ها  سازی محیط بخصوص کنترل زباله ها چه در امر جمع آوری و چه در دفع بهداشتی آن سالم :جوندگان

کترین مضرات عدم توجه به دفع زباله باشد و بدیهی است که یکی از خطرنا مفیدترین راه مبارزه با جوندگان می

توان به سادگی با هیچ بودجه ای  خطر ازدیاد موش در شهرها را نمی. نشو و نما و انتشار موش در شهرها است

ها  های خانگی و جوندگان دیگر به طرز وسیع و دامنه داری در جهان پراکنده و در جوار انسان موش. جبران نمود

های  ناراحتی. های انسانی هستند ظر اینگونه موجودات بالقوه ناقل بسیاری از بیماریاز این ن. کنند زندگی می

بیماری لپتوسپیروز در نتیجه . ها از یک گاز گرفتگی ساده تا تب تیفوس و طاعون متفاوت است حاصل از موش

تقیم با موش آلوده، به تغذیه مواد غذایی آلوده به مدفوع موش بیمار و با استحمام در آب آلوده و یا در تماس مس

هایی چون اسهال آمیبی و انتقال کرم کدو و تریشین نیز به طور  تواند در انتقال بیماری موش می. آید وجود می

موش و سایر جوندگان برای تولید مثل و ازدیاد جمعیت خویش به سه چیز . غیرمستقیم، نقش مهمی ایفاء کند

 .سه در اغلب موارد در زباله های شهری وجود دارداحتیاج دارند، غذا، آب و پناهگاه که هر 

آب شرط اصلی ادامه حیات در جهان است، کلمه آبادانی در زبان فارسی از آب گرفته شده که : های آب آ ودگی

سرعت افزایش جمعیت، بهبود سطح . رود خود عامل مهمی در جهت عمران و بهسازی مناطق کشور به شمار می

نعتی در سطح جهان بیش از پیش باعث محدود شدن منابع آب شده است، اما باید های ص بهداشت و پیشرفت

 .قبول کرد که دنیا تشنه است و این تشنگی یک تصور شاعرانه و خیال نیست بلکه یک حقیقت مسلم است

رده در کشور ما مسئله کمبود آب مخصوصاً چه در امر صنعت و چه در امر کشاورزی مشکالت فراوانی را به بار آو

. های بی رویه در هر زمینه نیز تشدید کننده این مشکل است مصرف زیاد از حدّ آب در شهرها و اسراف. است

گرمسیر بودن مناطق مختلف کشور و عدم وجود منابع آب کافی از یک سو و عدم کنترل آلودگی آب به وسیله 

. نبخشی در اقتصاد و بهداشت جامعه ما داردها و زباله های شهری و صنعتی از سوی دیگر تاثیر زیا تخلیه فاضالب

های سطحی اعم  در محیط به وسیله جاری شدن آب( ها زباله و فاضالب)همچنین تخلیه مواد زاید جامد و مایع 

گردند و این  های حاصل از بارندگی به نقاط مختلف موجب انتشار آلودگی می از جویبارها، رودخانه ها و دیگر آب

فانه در بعضی از شهرهای ما دفع بی رویه زباله اکثرا به وسیله تخلیه مواد به جویبارها در حالیست که متاس

های  ها و دیگر اماکن که مخالف ضوابط حفاظت آب گیرد و یا دفن غیر بهداشتی آن در سراشیبی صورت می
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حل تخلیه و یا مخصوصاً اینکه م .شود که از نظر بهداشت محیط کامالً خطرناک است زیرزمینی است انجام می 

 .های سبک شنی و یا در حوالی رودخانه ها و چشمه سارها باشد دفن در خاک

زباله های شهری که خود ترکیبی از فضوالت انسانی و حیوانی و بسیاری دیگر از مواد زائد  :آ ودگی خاك

الهای مصنوعی کا. صنعتی و کشاورزی است، متاسفانه در آخرین مرحله دفع به خاک و یا آب منتقل می شوند

که از مواد پالستیکی ساخته شده اند پس از استعمال به صورت مواد زائد تجزیه نشدنی در زباله انباشته و در 

برعکس پلیمرهای طبیعی موجود در پشم و پنبه به علت ( نایلون)مانند زیرا پلیمرهای مصنوعی خاک باقی می

این مواد خود . ماند ورت خام و بدون تغییر باقی مینبودن آنزیم ویژه، سال ها جهت تجزیه در طبیعت به ص

مجاورت و یا احاطه . آورند های فیزیکی و شیمیایی خاک بوجود می العمل خللی در تبادل آب و هوا و دیگر عکس

شدن ریشه گیاهان بوسیله مواد پالستیکی در خاک سبب نرسیدن آب و غذا به ریشه گیاه شده و در طی زمان 

آورند که موجب ضعف رشد و یا  رارت، رطوبت و خواص شیمیایی کامالً غیرمتعادلی بوجود میدر اطراف ریشه ح

های مستعمل، الشه های اتومبیل،  های کنسرو، الستیک وجود انواع مختلف قوطی. شوند خشکی گیاه می

له های شهری ها و مواد شیمیایی کارخانه ها که هم اکنون در اغلب شهرها جزو الینفک زبا فضوالت بیمارستان

نتیجه این عمل، تجزیه هایی است که طی . شوند هستند به خارج از شهر در دامان طبیعت پراکنده و یا دفن می

های گوناگونی در انسان و  سالیان دراز خطرات مهیبی را در آب و خاک منطقه بوجود آورده و موجب بیماری

  .شود میکنند  حیوان و کلیه موجوداتی که در آن منطقه زندگی می

ازجمله امور متداول در استفاده مجدد از زباله های شهری، تهیه کمپوست است که هم اکنون در بسیاری از 

در ایران متاسفانه بدون مطالعه در سیستم تهیه کمپوست، نوع کمپوست و . شهرهای پیشرفته دنیا معمول است

های محیط  یج حاصل، مطلوب نبوده و آلودگیامکانات مصرف، اقدام به تاسیس کارخانه هایی شده است که نتا

امروزه به علت پیشرفت صنایع سنگین و مصرف زیاده از حد . نماید جامعه شهری و روستایی ما را تشدید می

ماده  60امروزه بیش از  .فلزات سنگین که از راه هوا و زمین و آب وارد و خسارات زیادی را به بار می آورند

استفاده قرار می گیرند که نقش آنها در سیستم های حیاتی گیاه و حیوان،ناشناخته شیمیایی در صنایع،مورد 

ازدیاد فلزات سنگین مثل جیوه ،سرب، کادمیوم و آرسنیک در کمپوست و در نتیجه در خاک، باعث .است

 .شود های گوناگونی در انسان می های زیاد و بیماری مسمومیت



 

112 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
ها  احتراق مواد پالستیکی که متاسفانه امروزه به میزان فراوانی در زباله شود در این زمینه گفته می: آلودگی هوا 

ها گازهایی همچون گاز کربنیک، انیدرید سولفوره، گازهای سمّی کلره و  وجود دارند صرفنظر از تولید دیوکسین

 .گردند العاده خطرناک بوده و موجب آلودگی شدید هوا می نماید که فوق غیره می

های طویل و فیلترهای ویژه  شود تعبیه هواکش که در مناطقی که مبادرت به ایجاد زباله سوز می شایان ذکر است

 .های هوا باشند از ضروریات امر است ای که طبق ضوابط محیط زیست قادر به جلوگیری از آلودگی

خاک نفوذ کرده و گازهای حاصل از تخمیرهای هوازی و غیر هوازی در مراکز دفن زباله قادرند به طبقات زیرین 

طبق مطالعات انجام شده در نواحی نزدیک به جایگاه های دفن . های زراعی به وجود آورند اختالالتی در خاک

درصد تایید شده است  30حداکثر تا  (CO2)درصد و گاز کربنیک 60تا حدود  (CH4)زباله میزان گاز متان 

 . بی تاثیر نیستکه قطعا در جلوگیری از رشد و نمو صحیح گیاهان منطقه 

به مجموعه مواد ناشی از فعالیت های  (solid wastes)عبارت مواد زاید جامد  :  بقه بندی مواد زاید جامد

شوند اطالق  انسان و حیوان که معموال جامد بوده و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته می

ها، ترکیب و خصوصیات مواد زاید  مه منابع، انواع طبقه بندیاین تعریف به صورت کلی در برگیرنده ه. گردد می

 .دگردن زباله های خطرناک تقسیم می بوده و به سه دسته کلی زباله های شهری، زباله های صنعتی و

های مختلفی برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد  بندی در نشریات و کتب از تعاریف و طبقه :های شهری زبا ه

تواند به عنوان یک راهنما برای شناسایی اجزاء مواد زاید  تعاریف ارائه شده در زیر می. ده استشهری استفاده ش

  .شهری مورد استفاده قرار گیرد

از زایدات گیاهی، تهیه و طبخ و یا انبار کردن مواد غذایی  به قسمت فسادپذیر زباله که معموالً :زایدات  ذایی

پس مانده های غذایی در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان،  کمّیت. شود آید، اطالق می به دست می

پس مانده های غذایی مهمترین قسمت زباله است، . رسد که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می

چرا که از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر 

حائز اهمیت ( کمپوست)س و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کود از آن مگ



 

113 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
درصد گزارش  76تا 35های شهری ایران بین  های فسادپذیر در زباله قابل ذکر است که میزان پس مانده. است 

 .شده است

شامل کاغذ، پالستیک،  آشغال در زباله معموالً .شود به قسمت فساد ناپذیر زباله به جز خاکستر گفته می :آشغا 

توان به دو بخش قابل اشتعال و غیرقابل  آشغال را می .شود قطعات فلزی، شیشه، چوب و موادی از این قبیل می

 .اشتعال تقسیم کرد

یا باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی که برای مقاصد صنعتی، پخت و پز و : خاکستر

 .شود رود گفته می گرم کردن منازل بکار می

به زایدات حاصل از تخریب ساختمان، تعمیر اماکن مسکونی، : زایدات ناشی از ت ریب و ساختمان سازی

 .شود های ساختمان سازی اطالق می تجاری، صنعتی، و یا سایر فعالیت

ها و معابر، برگ درختان، اجساد  دن خیاباناین قسمت از زباله ها شامل مواد حاصل از جاروب کر : زایدات وی  

 .شود حیوانات مرده و موادی که از وسایل نقلیه به جای مانده است می

معموال شامل فلزات، مواد  های صنعتی هستند و زباله های صنعتی، مواد زاید ناشی از فعالیت :های صنعتی زبا ه

که عمل جمع آوری، حمل و . باله های خطرناک هستندپالستیکی، مواد شیمیایی و باالخره زباله های ویژه و ز

 .ها ضوابط خاص و مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده است نقل و دفع آن

مواد زاید خطرناک، مواد زاید جامد یا مایعی هستند که به علت کمّیت، غلظت و یا کیفیت  :های خطرناك زبا ه

. های بسیار جدی شوند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریتوانند  فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی می

های  زباله (Environmental Protection Agency : EPA) براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست

خطرناک به مواد زاید جامدی اطالق می شود که بالقون خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت زمانی 

زباله های خطرناک معموال یکی از مشخصات قابلیت . حیط زیست، فراهم می کنندموجبات خطر را برای م

مواد زاید رادیواکتیو،  انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری و سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان

 : شوند های شیمیایی، زایدات قابل اشتعال، زایدات بیولوژیکی و مواد منفجره دسته بندی می مانده پس
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های  زباله. ها، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند از منابع عمده زایدات بیولوژیکی، بیمارستان 

بیمارستانی به دلیل آنکه حاوی زایدات پاتولوژیکی، مواد زاید رادیواکتیو، زایدات دارویی، مواد زاید عفونی، مواد 

منابع عمده، زباله های خطرناک در شهرها محسوب  زاید شیمیایی و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از

تکنولوژی جمع آوری، دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با زباله های شهری و خانگی تفاوت بسیار . شوند می

 .دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد

به نوع کار و وظیفه در هر بخش  های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه زباله :های بیمارستانی زبا ه

مثال زباله بخش عفونی یا اطاق عمل، با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی، . باشند بیمارستانی، متفاوت می

 .شوند ها به هفت گروه تقسیم می های مختلف بیمارستان تفاوت محسوسی دارد و طبق یک بررسی، زباله بخش

های  بندی مواد و دیگر زباله عموماً شامل زباله های مربوط به بسته :ستانا ف ـ زبا ه های معمو ی بیمار

 .هاست های آن پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه

های مختلف بدن، پنبه های آغشته به خون و چرک  ها، قسمت ها، ارگان شامل بافت: های پاتو و ی ی ب ـ زبا ه

 .شوند رار و غیره جزو این گروه از مواد زاید، محسوب میو مواد دفعی بدن همچون نمونه های مدفوع و اد

های  ها و آزمایشگاه شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و در برخی از بخش :ج ـ مواد زاید رادیواکتیو

 .ای است ها دارای خصوصیات ویژه ها وجود دارند که جمع آوری و دفع آن بیمارستان

ها وجود  باشد که به وفور در بیمارستان ت، مایعات و گازهای زاید میشامل جامدا: د ـ مواد زاید شیمیایی

های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و  دارد، در بخش

. دهند ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دور ریختنی اطاق عمل بخش دیگری از این فضوالت را تشکیل می

فضوالت شیمیایی خطرناک در سه بخش زیر، طبقه بندی . زاید شیمیایی ممکن است خطرناک باشند مواد

 : شوند می

در زباله ( به حالت قلیایی) 12و باالتر از( به شکل اسیدی) 2کمتر از  PH فضوالت با این :سمیفضوالت  -

 .آیند و اینگونه فضوالت به حساب میبخشی از داروهای اضافی و یا فاسد شده، جز. های بیمارستانی وجود دارند
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 شامل ترکیبات جامد، مایع و گازی شکل :مواد قابل احتراق - 

 .های بیمارستانی، قابل تشخیص هستند در سایر فضوالت که تا حدودی در زباله :دهند  و مو ر مواد واکنش -

. ی آلی و معدنی را نام بردها توان قندها، اسیدهای آمینه و برخی از نمک خطر می از فضوالت شیمیایی بی

های سدیم، منیزیم، کلسیم، اسید الکتیک، انواع اکسیدها،  های شیمیایی نظیر نمک اسیدهای آمینه و نمک

 .ها قسمتی از مواد زاید شیمیایی هستند ها و فسفات ها، سولفات کربنات

توانند به سادگی  ند که میهای مختلف هست های پاتوژن در غلظت این مواد، شامل جِرم : مواد زاید عفونی

مانده های آزمایشگاهی، جراحی و اتوپسی بیماران عفونی  ها ممکن است پس منشاء آن. منجربه بیماری شوند

های بلند  های عفونی در بیمارستان، شامل دستکش، وسایل جراحی، روپوش، لباس وسایل آغشته به جرم. باشد

از وسایل . دهند کل زباله های بیمارستانی را تشکیل می% 10یباً این زباله ها تقر. جراحی، ملحفه و غیره است

توان در یک  ها، اره های جراحی، شیشه های شکسته، کاردهای کوچک جراحی و غیره را می جراحی سرنگ

 .دسته بندی خاص منظور کرد

ه یا مواد شامل داروهای پس مانده، محصوالت جانبی درمان و داروهای فاسد شد: و ـ مواد زاید دارویی

 .شیمیایی هستند که تا حدود زیادی در زباله های بیمارستانی وجود دارد

، گازهای کپسوله شده و غیره که (آئروسُل)های افشانه  ظروفی مثل قوطی: ز ـ ظروف مستعمل تحت فشار

ای از  ا در پارهشود زیر ها از دستگاه های زباله سوز، استفاده گردد موجب بروز خطر می اگر برای از بین بردن آن

 .موارد دارای قابلیت انفجار هستند

توجه به منابع تولید همراه با آگاهی از ترکیب و نرخ تولید زباله، اساس  : منب  تو ید زبا ه های شهری

شود  گیری می های انجام شده در این زمینه چنین نتیجه از بررسی. دهد مدیریت مواد زاید جامد را تشکیل می

تولید شده در هر شهر و منطقه در ارتباط مستقیم سیستم فعالیت، اماکن تولید و نحوه زندگی که نوع زباله 

های صنعتی، ساخت و سازها و دیگر عوامل تولید زباله تاثیر اساسی مدفوع و ترکیبات  وجود قطب. مردم است

 .های مدیریتی آن دارد مختلف مواد زاید جامد و در نتیجه سیستم
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جمع آوری و حمل و نقل زباله یکی از مهمترین عملیات مدیریت : نقل زباله های شهریجمع آوری و حمل و  

درصد کل مخارج مدیریت مواد زاید جامد مربوط به  80طبق محاسبات انجام شده حدود  .مواد زاید جامد است

به عبارت . ستکه درصد باالیی از این مقدار مربوط به حقوق کارگران و نیروی انسانی ا.جمع آوری زباله است

به همین جهت . شود دیگر اکثریت مخارج سیستم مدیریت مواد زاید جامد فقط صرف حقوق و دستمزد می

اصالح، بهینه سازی و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و حمل زباله، ضمن تسریع در عملیات، هزینه و نیروی 

مختلف جمع آوری و حمل و نقل زباله که  های ذیال چند مورد از سیستم. انسانی کمتری را نیاز خواهد داشت

 .شود هم اکنون در کشور ما رایج بوده و به عبارتی مناسب تشخیص داده شده است، به اختصار، بیان می

الف ـ جمع آوری زباله از کیسه های پالستیکی و یا بشکه های مستعمل که به عنوان ظروف نگهداری زباله مورد 

این روش که در حال حاضر در . گردد های زباله کش می ها در کامیون به تخلیه آناستفاده قرار گرفته و مبادرت 

های  در صورتیکه در خطوط جمع آوری مناسب قرار گیرد یکی از روش. گیرد اغلب شهرهای کشور انجام می

 .آید متناسب و مفید به حساب می

در این روش . های سرپوشیده ها به کامیون های دستی و انتقال مستقیم آن ب ـ حمل زباله از منازل بوسیله گاری

زباله های خانگی طبق برنامه های پیش بینی شده توسط کارگران تنظیف شهری از منازل جمع آوری و بوسیله 

های  های زباله با حجم کافی به ایستگاه های مشخص شده در سیستم منتقل گردیده و مستقیماً در کامیون چرخ

 .شوند زباله کش، بارگیری می

استفاده از این روش عموماً . ج ـ جمع آوری زباله از منازل و مراکز تولید و انتقال آن به جایگاه های موقت شهری

در شهرهای قدیمی به علت وجود کوچه های تنگ و باریک، عدم دسترسی به ماشین آالت ویژه حمل و نقل و یا 

گی بوسیله مامورین شهرداری با استفاده از در این روش زباله های خان. کمبود پرسنل تنظیف، معمول است

شوند تا  های زباله که عموماً غیربهداشتی است به جایگاه های موقت حمل گردیده و بر روی هم تلنبار می چرخ

 .های زباله و یا محل دفع حمل شوند های زباله کش و یا هر وسیله دیگر به ترمینال بوسیله کامیون

های حمل زباله که طی چند سال اخیر در بسیاری از  استفاده از وانت: نقل زباله ها در حمل و د ـ کاربرد وانت

های باریک برداشته شده و به  شهرهای کشور معمول گردیده روشی است که زباله مستقیماً از کوچه و خیابان
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ه هایی از شهر ها منحصر به نواحی و محل توصیه صریح در استفاده از وانت. گردد ایستگاه های انتقال، حمل می 

 .های بزرگتر نباشد است که امکان تردد برای کامیون

در این روش : (Stationary Container System:S.C.S) های جمع آوری زباله یا کانتینرهای ثابت سیستم -.هـ

سپس . شوند کانتینرهای مستقر در اماکن تولید زباله بوسیله مردم و یا مامورین شهرداری بارگیری می

های ویژه حمل زباله، طبق برنامه از پیش تعیین شده به محل استقرار کانتینر حرکت نموده و پس از  نکامیو

زباله های تخلیه شده از کانتینرها به . نمایند تخلیه زباله در مخزن خود، کانتینر را در محل اصلی مستقر می

 .دشون های دفع منتقل می های زباله و یا محل ایستگاه انتقال، ترمینال

های زباله که عموماً در شهرهای  ایستگاههای انتقال یا ترمینال :های زبا ه های انتقا  یا ترمینا  ایستگا 

بارگیری زباله از ای هستند که در اصل برای  شوند فضاهای مسطح و حصارکشی شده بزرگ احداث می

 .رندگی های بزرگ زباله کش مورد استفاده قرار می آالت کوچک به کامیون ماشین

. شوند که محل دفع نهایی از محل جمع آوری زباله فاصله زیادی داشته باشد این تاسیسات زمانی بکار گرفته می

در چنین شرایطی حمل مستقیم زباله با ماشین آالت کوچک و کم حجم از اماکن تولید به محل اصلی دفع غیر 

ل کامل ایستگاه های انتقال زباله از نظر آلودگی، اقتصادی بوده و هزینه های گزافی را در بر خواهد داشت، کنتر

 .های پیشرفته و نیز ترتیب فضای سبز و گل کاری الزامی خواهد بود انتقال سریع زباله از محل به کمک روش

های شهری برای طراحی سیستم مدیریت مواد زاید جامد  آگاهی از کمیت زباله : های شهری کمیت زبا ه

توان پرسنل، ظرفیت و تعداد ماشین آالت مورد  برخوردار است و بدون اطالع از آن نمیشهری از اهمیت ویژه ای 

مثال برای . تاکنون برآوردهای مختلفی برای میزان تولید زباله های شهری ارائه شده است. نیاز را محاسبه نمود

 .ف متفاوت استگرم برآورد شده که مسلّما در شهرهای مختل 800ایران نرخ تولید سرانه زباله حدود 

باید توجه داشت که نرخ زباله به عوامل متعددی از قبیل موقعیت جغرافیایی محل، شرایط آب و هوایی، فصول 

سال، وجود یا عدم وجود سیستم بازیافت، آداب و رسوم، فرهنگ مردم، وضعیت اقتصادی، سطح آموزش و سطح 

نکته مهم اینکه . جداگانه و اختصاصی محاسبه شودبهداشت جامعه بستگی دارد که باید برای هر شهر به صورت 
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از اعداد و ارقام به دست آمده در نقاط دیگر مستقیماً در طراحی سیستم مدیریت مواد زاید شهر مورد نظر  

 .توان استفاده نمود می

 های معمول که تاکنون برای دفع زباله بکار گرفته شده است شامل بازیافت، روش: های دف  زبا ه روش

های پیشرفته  مدل. های سنتی، نیمه صنعتی دفن بهداشتی و تهیه کمپوست با استفاده از سیستم زاندن،سو

با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی شهرهای کشور و وجود زمین های بایر . هوازی و غیر هوازی است

آن ها را مواد % 70که بیش از  فراوان در اطراف شهرها و همچنین ویژگی های خاص زباله های شهری در ایران

های  کمپوست و دفن بهداشتی به صورتی که در ابتدا با اجرای سیستم های سوزاندن، آلی تشکیل می دهد، روش

  .بازیافت از مبدأ تولید همراه باشد از اهمیت خاصّی برخوردار است

و جداسازی ترکیبات با ارزش از  یکی از مهمترین اهداف در پردازش مواد زاید جامد، بازیافت :بازیافت مواد

های مختلفی در جهان برای تفکیک و جداسازی  امروزه تکنیک. باشد داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می

توان به دو روش عمده تفکیک  ها می اجزای ترکیبی مواد زاید جامد توسعه یافته اند که از مهمترین این تکنیک

 .داز مبدأ تولید و تفکیک در مقص

در این زمینه انجام مدیریت  : کارهای اساسی وی   بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد شهری را  

صحیح مواد زاید جامد و از آن جمله توجه به تولید زباله کمتر در محور بازیافت از مبدأ تولید، جمع آوری ودفع 

. دهد از ضروریات امر است را تشکیل می صحیح اینگونه مواد که در واقع ارکان اصلی بهینه سازی این مدیریت

در جمله  ها، وابستگی به خارج از توجه به رفاه پرسنلی، تهیه قانون صحیح و عاری از نقص مدیریت پس مانده

  :شود اشاره میسازی مدیریت زایدات شهری  مواردی چند از راهکارهای اساسی در بهینهاین زمینه به 

ی وضعیت جمع آوری و دفع زباله در شهرهای مختلف کشور با توجه خاص بر انجام مطالعات الزم جهت بررس*. 

 اصول تولید زباله کمتر

تهیه مقدمات تدوین، ارائه و تصویب قوانین و استانداردهای الزم در این زمینه با توجه خاص بر مواد زاید *. 

 سمی و خطرناک بویژه زباله مراکز بهداشتی درمانی کشور

 های کشور های الزم جهت کادر خدمات شهری در شهرداری ها و آموزشبرگزاری سمینار*. 
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تامین اعتبارات الزم جهت بهبود بهداشت محیط شهرها از طریق وزارت کشور بویژه توسعه صنایع *.  

 بیوکمپوست 

های جدید جمع  انجام اقدامات اساسی در جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز به منظور مکانیزه نمودن روش*. 

 آوری و دفع مواد زاید

های الزم جهت تامین اعتبارات مورد نیاز جهت احداث کارخانه های بیوکمپوست و بازیافت از  انجام هماهنگی*. 

 مبدأ تولید از طریق سیستم بانکی کشور

ها و بخشنامه های الزم جهت بهبود مدیریت مواد زاید جامد و جلوگیری و ممانعت از  تهیه دستورالعمل*. 

 افت غیر بهداشتی مواد زاید در شهرهابازی

های شهری بیش از پیش مورد توجه قرار  امروزه با توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها موضوع مدیریت حوزه

شهرسازی باعث بهم زدن تعادل اکولوژیک حوزه ها، روند پایدار هیدرولوژیکی و افزایش نفوذ . گرفته است

. یرات افزایش رواناب سطحی و خطر بروز سیل زدگی در شهر ها استپیامد این تغی. ناپذیری آنان شده است

سیل زدگی شهرها، خسارات و زیان های فیزیکی، صرف هزینه های اضطراری و خسارات وارد بر بهداشت و 

رشد سریع جمعیت توسعه شهری و صنعتی شدن جوامع نیز این مشکالت را تشدید می . تندرستی را دربر دارد 

اثیرات نامطلوبی بر هیدرولوژی حوزه آبخیز داشته و سبب تشدید سیالبها و افزایش آلودگی در زیرا ت. نماید

با طراحی صحیح و تامین  0قسمتهای پایاب جریان پایه می گردندکاهش پیامدهای تبعات زیانبار مذکور معموال

ها و جهات متنوع  جنبهلذا آگاهی از . ظرفیت کافی شبکه های جمع آوری و دفع آبهای سطحی قابل تحقق است

ها به طور اعم و  زدگی یکی از نخستین گامهای اساسی برای مقابله منطقی با طغیان گیری و سیل مشکالت سیل

 .سیالبهای شهری به طور اخص است

درصد  25شوند که از این روش مدیریتی مواد زائد جامد، حدود  درصد مواد زائد دفن می 22در کشور حدود 

در اغلب زمینهای دفن، . ریبا بهداشتی است و مابقی بشکل غیربهداشتی دفن و تلنبار می باشنددفن اصولی و تق

شیرابه از تجزیه مواد آلی و یا از منابع خارجی مثل زهکش آبهای سطحی، آب باران، آبهای زیرزمینی که وارد 

یم به رابطه موازنه آب در سلول میزان تولید شیرابه در محل دفن بستگی مستق. مواد زائد میشوند، بوجود می آید

طراحی سیتم جمع آوری . محاسبه میشود HELP و مدل (WBM) دفن دارد که توسط روش موازنه آب

شیرابه بستگی به نوع بستر مورد نیاز، کانال جمع آوری و زهکشی شیرابه، جانمایی و طراحی امکانات هدایت، 

برای  (SLS) ع مواد زائد از سیستم بستر تک مرحله ایبسته به نو. جمع آوری و تصفیه مناسب شیرابه دارد
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ولوژیکی و از سیستم بستر مرکب دفن پسماندهای غیر خطرناک و غیرواکنش دهنده و غیر قابل تجزیه بی 

برای دفن  (DCLS) ای برای دفن زباله های شهری و از سیستم مرکب دو مرحله (SCLS) ای مرحله تک

بستر ممکن است خاک رس متراکم، الیه ژئو . تانی استفاده میشودپسماندهی خطرناک صنعتی و بیمارس

. کنند و الیه زهکش با ضخامت مشخص باشد که هر یک از الیه ها نقش ویژه ای را ایفا می  HDPEتکستایل، 

های  درصد و کانال 5تا  1های شیب دار با شیب  از طرفی برای هدایت شیرابه در ته محل دفن از یک سری تراس

ترکیب شیرابه بستگی به عمر محل دفن و زمان نمونه . شود درصد استفاده می 1.5تا  0.5با شیب زهکش 

شیرابه دارای انواع مواد آلی و معدنی بشکل معلق و محلول می باشد و همچنین دارای انواع عوامل  .برداری دارد

ختلفی همچون تبخیر شیرابه، از روشهای م. است (فلزات سنگین و مواد آلی سمی)بیماریزا و ترکیبات سمی 

تخلیه به شبکه جمع آوری فاضالب، تصفیه شیرابه به ( تصفیه در جا)گردش مجدد شیرابه به سلول دفن 

 .شود های مختلف فیزیک و شیمیایی و بیولوژیکی جهت سامان دهی و مدیریت شیرابه استفاده می روش

 

 تجهیزات خدمات شهری افزایش تاسیسات و  3-7

تاسیسات و تجهیزات شهری  .ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند ی شهری بخش اصلی و پایهها زیرساخت

تاسیسات و  .کنند عوامل عناصر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می

 .دندگر تجهیزات تبلور فیزیکی موسسات و نهادهای عمومی در شهرها و آبادی ها نیز محسوب می

هر مجموعه و یا هریک از موسسات و نهادهای خدمات عمومی در سازگاری با  ریزی شهری برنامهدر اندیشه  

تصادی، نیازهای استفاده کنندگان شکل خاصی از فعالیت ها را درخود دارند که بر مبنای آن می توان هویت اق

 .اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کالبدی ـ فضایی و سامانه ای یک آبادی را تشخیص داد

با نگاهی دیگر می توان تاسیسات و تجهیزات شهری را زیر سامانه ای دانست که همراه زیرسامانه های راه و  

نسان ساخت یکپارچه اگر شهر و یا آبادی به عنوان یک واحد کالبدی ا. مسکن سامانه واحد شهر را می سازند

مورد بازشناسی قرار گیرد، از سه زیرسامانه کلی، که هرکدام درون خود از عناصر ریزتری برخوردارند، تشکلیل 

تند، بلکه سه کارکرد هستند که در عین استقالل این ها سه قالب جدا از هم نیس نگاه سیستمیدر . می گردد

 .کالبدی با سایر عناصر درآمیخته و با آن گره خورده اند

http://fekrebozorg.ir/urban-planning/
http://fekrebozorg.ir/سیستم-شهری-کیمیا-فکر-بزرگ-شهرسازی-2
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. میده می شودو راه خارج باشد تاسیسات و تجهیزات نا مسکندر شهر همه آنچه که از دایره کالبدی ـ فضایی   

ماتی و برخی نیز تسهیالت شهری برخی به این عضو و قالب زیر سامانه ای شهر خدمات شهری و اماکن خد

 .ویندگ می

که با کالبد آبادی ها برقرار  به تناسب نحوه عملکرد و فرم عناصر تشکلیل دهنده، و همین طور رابطه ای 

 .ای شهری را به دو گروه زیربنایی و روبنایی تقسیم نمودتوان تجهیزات و تاسیسات و زیرساخت ه کنند، می می

تاسیسات و تجهیزات زیربنایی به طور متداول با یکی از عناوین تاسیسات، تسهیالت، تاسیسات زیربنایی و 

 .زیرساخت های شهری نامیده می شوند

. نامند تاسیسات روبنایی می ت، تسهیالت وتاسیسات و تجهیزات روبنایی را نیز با یکی از عناوین تجهیزات، خدما

مده عناصری، که معموال در ع .توان، تسهیالت شهری یا همگانی نیز اطالق نمود به هر کدام از این عناصر می

 :دهند عبارتند از را تشکیل می( زیرساخت های شهری)قالب شبکه، تاسیسات و تجهیزات زیربنای 

 شب ه آبرسانی 

 های سطحی شبکه دفع فاضالب و آب 

 ه برق رسانیشبک 

  (نینظیر گازرسا)شبکه سوخت رسانی و توزیع برخی از انرژی ها 

 شبکه ارتباطات از راه دور 

 شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع پسماندها 

 شبکه توزیع و نگهداری مواد غذایی 

 شبکه تاسیسات حفظ و نگهداری محیط زیست 

 

را تشکیل ( خدماتی)ات روبنایی ات و تجهیزدر قالب مکان، فضا و مرکز، تاسیس عمده عناصری، که معموالً 

 :دهند عبارتند از می

 اماکن آموزشی 

 فضاهای ورزشی 

 فضاهای سبز و باز 

 اماکن بهداشتی و درمانی 

http://fekrebozorg.ir/مسکن-تعاریف-ابعاد-مفهوم
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  اماکن فرهنگی و مذهبی و تامین روابط اجتماعی 

 مراکز تجاری و خدمات بخش خصوصی 

 مراکز فعالیت های صنعتی و تولیدی 

 مراکز اداری و دولتی 

  نظامی و انتظامیاماکن 

  ( ...گورستان، غسالخانه و)اماکن ویژه 

 ها متفرقه نظیر مراکز پرورش دام و طیور در محدوده شهرها یا آبادی 

 سایر اماکن در محدوده آبادی ها 

ها و صفات ممیزه عامی است که آن را از سایر تاسیسات و  های شهری اداری ویژگی سامانه و شبکه زیرساخت

صفات نسبتاً مشترک بر ارزش زیر بنایی این شبکه . کند انسانی جدا می ـجتمع های زیستی تجهیزات عمومی م

 .گذارند شهرها صحه می برای حیات کالبدی ـ فضایی و اقتصاد

 :برخی از صفات زیرساخت های شهری را می توان به ترتیب زیر توضیح داد 

جسم طبیعی شهر رسوخ کرده و در بسیاری موارد  ها عمدتاً به داخل اجزاء عناصر تشکیل دهنده زیر ساخت(. 1

ها یا همتراز ارتفاعی آن، بدون  از راه تر به صورت شبکه های پیوست های در زیر زمین، پائین تر از سطح عمومی

 .گیرند انقطاع فیزیکی، قرار می

ی فیزیکی شبکه ها دهی به استفاده کنندگان که جدا از شبکه قراردارند، بدون قطع پیوستگ غالباً سرویس(. 2

 .گیرد صورت می

دهی  های مکانی خاص سرویس های نفوذ جغرافیایی و محدودیت ها فراتر از حوزه برخی از زیر ساخت(. 3

 .کنند می

ها نه تنها برای رفع احتیاجات همگانی روزمره مورد نیاز می باشند بلکه عامل رفع احتیاجات دیگر  زیر ساخت(. 4

بنابراین، از یک طرف . گذاری خیلی بیشتری احتیاج دارند به سایر تاسیسات به سرمایهاینها نسبت . نیز هستند

از طرف دیگر مبدا، ملزوم و موجد . توسعه آن ها رافع نیازهایی گسترده تر از نیازهای همگانی روزمره است

 .فعالیت های اقتصادی و صنعتی می باشند

 .خورده است عمدتا با حیات کالبدی جوامع گره ها آنها عناصری هستند که حیات کالبدی  زیر ساخت(. 5
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های شهری، به ویژه در مقایسه با تاسیسات و تجهیزات روبنایی، عناصری هستند که برای  زیرساخت(. 6 

 .موجودیت، ماندگاری و پایداری زندگی جمعی شهرها الزامی هستند

گیری آبادی،  بدون آب نه تنها شکل. شهر است تیترین مولفه زیرساخ ترین و حیاتی شبکه آبرسانی با اهمیت(. 7

شبکه . آورد گردد بلکه زندگی فردی نیز دوام نمی دار نمی به مشابه تبلور حیات جمعی جوامع انسانی، معنی

 .پوشاند ای از قلمروهای بیرونی و درونی واحدهای شهری را فرا می آبرسانی سطح گسترده

جمعیت . گیرد ه و انواع مصرف مورد بحث قرار میت مصرف کنندمصرف آب با توجه به نوع مصرف، جمعی(. 8

 .ریزی تامین آب شهرها دارد اجتماعی مصرف نقش مهمی در برنامهمصرف کننده و عادت رفتارهای 

مکان ای پیرامون خود و شرایط طبیعی نقش مهمی در  گونه که جایگاه توپو گرافیک شهر حوزه منطقه همان(. 2

مخازن، محل تصفیه خانه ها و تاسیسات باالدست بافت و ساخت پیوسته شهر دارد، فرم شبکه نیز نقش  یابی

 .کند عناصر و عوامل درون شهر ایفا می مهمی در سامانه جزئیات

باشد،  ان یک اصل و یک هدف غایی مطرح مینورایط کنونی ایران و جهان که پایداری توسعه به عش(. 10

در بخش آب، جز با جامع  توسعه پایدار .گردد مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار یک الزام راهبردی محسوب می

مدیریت جامع آب نیز به نوبه خود، وظیفه تنظیم ارتباط بخش آب با . تنگری در مدیریت آب امکان پذیر نیس

توان  مدیریت تقاضا و مدیریت تامین و توسعه منابع آب را می. توسعه اجتماعی و اقتصادی را بر عهده دارد

 .محورهای اساسی مدیریت جامع آب به شمار آورد

، مورفولوژیآوری و نحوه تصفیه، در ترکیب با  عنحوه تصمیم سازی در مواجه با شبکه ها، تاسیسات جم(. 11

تواند بر الگوهای  های طبیعی و بافت و ساخت شهر نه تنها بر نظام اجرائی توسعه شهر تاثیر دارد بلکه می ویژگی

متقابالً، . است تاثیر گذار باشد طراحی شهری ساماندهی کیفیات محیطی شهر که از موضوعات اساس

های تصفیه فاضالب و ساز و کارهای  خاب نوع شبکه، محلتواند بر چگونگی انت می های طراحی شهری سیاست

 .بازیابی آب از فاضالب شهری موثر باشد

  :ساختار اساسی ت هیزات شهری شهرداری تهران

 :آبرسانی شهری: بخش اول

 زندگی جمعی و تاسیسات آبرسانی 

  آبرسانی 

http://fekrebozorg.ir/مکان-یابی-کاربری-زمین
http://fekrebozorg.ir/مکان-یابی-کاربری-زمین
http://fekrebozorg.ir/مکان-یابی-کاربری-زمین
http://fekrebozorg.ir/مکان-یابی-کاربری-زمین
http://fekrebozorg.ir/آزمون-تحلیلی-تشریحی-توسعه-پایدار-شهری
http://fekrebozorg.ir/آزمون-تحلیلی-تشریحی-توسعه-پایدار-شهری
http://fekrebozorg.ir/مورفولوژی-شهری
http://fekrebozorg.ir/طراحی-شهری-اصطلاحات-و-مفاهیم-پایه
http://fekrebozorg.ir/طراحی-شهری-برنامه-ریزی-مواضع-تعاملی
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  کاربرد منابع آب در شهرسازی 

 مولفه های اصلی سامانه آبرسانی 

 العه منابع آبفرآیند مط 

 مصرف آب 

 الگوی مصرف 

 تقاضای آب 

 میزان مصرف بر مبنای سرانه جمعیتی 

 تصفیه آب 

 ذخیره آب 

 شبکه آبرسانی 

 مدیریت تقاضای آب 

 حریم منابع و خطوط انتقال آب 

 فاضالب شهری: بخش دوم

 فاضالب و پسآب 

 اهمیت جمع آوری فاضالب 

 انواع فاضالب 

 عوامل موثر در مقدار فاضالب خانگی 

 های جمع آوری فاضالب شهری وشر 

 های جمع آوری فاضالب سامانه 

 الگوهای شبکه فاضالب 

 هدف از تصفیه فاضالب 

 تصفیه خانه فاضالب 

 گازرسانی شهری: بخش سوم

 الزام اصالح الگوی مصرف گاز در ایران 

 اصالح الگوی مصرف در فرایندهای باالدستی 
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  اصالح الگوی مصرف در فرایند توزیع 

 ی مصرف توسط مشترکین خانگیاصالالح الگو 

 اصالح الگوی مصرف در بخش صنعت 

 صالح مصرف در بخش عمومی 

 اصالح الگوی مصرف در بخش حمل و نقل 

 حریم خطوط انتقال گاز طبیعی و تأسیسات مربوطه 

 اصول طراحی برای سیستم گازرسانی 

 برق رسانی شهری: بخش چهارم

  نیروی برق 

 راه های تولید برق 

 رقانتقال نیروی ب 

 دستورالعمل فنی و اجرایی مسیریابی خطوط انتقال نیرو 

 سازه های خطوط انتقال نیرو 

 حریم خطوط انتقال نیروی برق 

 های شهری پایانه: بخش پنجم

 های مسافربری قانون پایانه 

 ظرفیت و اندازه پایانه ها 

 های بار و کاال پایانه 

 ریزی پایانه معیارهای برنامه 

 ریزی پایانه اصول برنامه 

 اصول مدیریت پایانه 

 ها کشتارگاه: بخش ششم

 معیارهای مکانیابی کشتارگاه 

 ریزی و ساماندهی فضایی کشتارگاه معیارهای برنامه 

 مساحت موردنیاز برای تاسیس کشتارگاه 
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 های شهری تأسیسات و زیرساخت: بخش هفتم 

 تأسیسات خدمات شهری: بخش هشتم

 :گردد این بخش شامل مباحث زیر می

 اری در زمینه مدیریت و برنامه ریزی تأسیسات خدماتینقش شهرد 

  (ترمینال)پایانه 

 کشتارگاه 

 میدان میوه و تره بار 

 گورستان 

 

 

 

 



 

127 
 

 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 

 

 

 

 4فصل 

 آوری ایمنی و مدیریت بحران و افزایش تاب

 مقدمه -1

 زمینه بروز بحران و مدیریت بحرانهای شهر تهران در  وی گی -2

 سوانح و ب یا د ایران -3

 یت سوانح و ب یا در ایرانر مدیرساختا-4

 ری و مدیریت بحران شهرداری تهرانسازمان پیشگی -5

 ری و مدیریت بحران شهرداری تهراناهداف سازمان پیشگی -6

 ری و مدیریت بحران شهرداری تهرانوظایف سازمان پشگی -7

 ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران های حوز  درآمدی بر چا ش-8

 مه پنج سا ه سوم توسعه شهر تهرانل چهارم برنادرآمدی بر فص -9

 آوری مدیریت بحران و افزایش تاب اهداف و راهبردهای پیشنهادی در زمینه ایمنی، -11

 آوری در دور  جدید مدیریت شهری انداز حوز  ایمنی، مدیریت بحران و افزایش تاب چشم -11
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 مقدمه  4-1

صادی، فرهنگی و سیاسی تهران؛ حاصل یک فرآیند تاریخی دویست های اجتماعی، اقت نبود تعادل و همگونی

های اخیر، ظهور و بروز بیشتری داشته و  این مشکالت با توجه به تراکم باالی جمعیت در دهه. باشد ساله می

امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق . های شهری بخود اختصاص داده است نقش مهمی در بحران

تر نمودن شهرها به یک چالش قدیمی ولی دست یافتنی تبدیل  کنند و به همین خاطر ایمن میشهری زندگی 

های توسعه  های انسانی یکی از بندهای آرمان گاه سازی شهرها و سکونت شده است و با توجه به اهمیت ایمن

 .پایدار نیز به این موضوع اختصاص داده شده است

. اند ساز باعث بروز اختالل در زندگی شهری شده دد طبیعی و یا انساندر طول تاریخ، حوادث و رخدادهای متع

ای بر زندگی و  تغییرات شدید آب و هوایی، بروز سیل و زلزله و سایر موارد اضطراری ناشی از مخاطرات فزاینده

 .زیست ساکنان شهرها تأثیر گذاشته و حیات و رونق شهرهای زیادی را دستخوش تهدید کرده است

های دور به صورت تنگاتنگ با مخاطرات متعددی همچون زلزله، سیل، رانش،  هری است که از گذشتهتهران ش

ساکنان این شهر . ها را تجربه کرده است های واگیردار، آفات و مشکالت ناشی از اپیدمی فرونشست، بیماری

های پر خطر رنج  تریزی در خصوص ایمنی شهری و رها شدن در این موقعی همیشه از نبود نگرش و برنامه

 .اند برده

 :اندرکاران قرار گیرد با توجه به موارد فوق چند سوال اصلی باید مورد نظر و توجه مسئوالن و دست

 آوری و مواجه با سوانح را دارد؟ آیا در شرایط فعلی شهر تهران توان تاب. -

 ساز نجات داد؟ عی و یا انسانها و ساکنان را در صورت بروز سوانح طبی توان شهر، زیرساخت چگونه می. -

 رفت  از این مشکالت چیست؟ راهکار برون. -
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با توجه به جایگاه حساس شهر تهران به عنوان پایتخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی  

ریزی و ایجاد شرایط و اقدامات  و بزرگترین محل تجمع ایرانیان، الزم است مدیریت شهری نسبت به برنامه

ادگی و پیشگیری و تقویت توان پاسخگویی در جهت کاهش مشکالت ایمنی و تقویت توان مدیریت شرایط آم

 .اضطراری اهتمام الزم را معمول کند

های خود را در این خصوص مشخص کند و تعهد خود را به این امر نشان  همچنین الزم است دولت نیز سیاست

 .بایست در این خصوص مشارکت نمایند د و شهروندان نیز میهای غیردولتی، مردم نها همچنین سازمان. دهد

های کلی نظام در حوزه ایمنی و مدیریت شرایط  یکی از مهمترین اسناد و قوانین مصوب در این خصوص سیاست

متأسفانه  های مربوطه ابالغ گردیده ولی توسط مقام معظم رهبری به دستگاه 1384اضطراری است که در سال 

ها و اقدامات  بدیهی است تمامی برنامه. زمینه اقدامات مؤثر و مناسبی صورت نپذیرفته است تاکنون در این

های ابالغی توسط مقام معظم رهبری و  شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید شهری بر اساس سیاست

 . همچنین سایر اسناد باالدستی از قبیل برنامه سوم توسعه شهر تهران خواهد بود

های مشخص و نقشه راه شفاف به مدیریت جدید شهری و شورای اسالمی شهر تهران این  د سیاستطبیعتاً وجو

آنچه در . آور در برابر سوانح بردارند های محکمی را در ساختن شهر و جامعه ایمن و تاب دهد تا قدم امکان را می

آوری و کاهش  ع تابرویکرد جهادی با محوریت شهروندان بسیار مهم است توجه الزم و عملی به موضو

 .ساز و طبیعی است خطرپذیری سوانح و مخاطرات انسان

های  بندی چالش قطعا یکی از اولین اهداف و اقدامات مدیریت جدید شهری بازنگری در شناسایی و اولویت

یی های شهر تهران خواهد بود که این امر در ابتدا مستلزم شناسا ها و ابربحران اساسی مدیریت شهری در بحران

الزم است در این زمینه به تجربیات موفق . باشد های بالقوه شهر تهران می های موجود بالفعل و بحران بحران

های شهری موجود اصالح گردد  سازی الگوهای موفق لحاظ و زیرساخت کشورهای دیگر نیز توجه کافی را با بومی

برای تحقق . تمامی شهروندان نیز بهره گرفت گذاری صحیح از مشارکت ریزی و سیاست و در این مسیر با برنامه

 .بایست دخیل باشند این امر تک تک اعضای جامعه با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود می
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 های شهر تهران در زمینه بروز و مدیریت بحران ویژگی 2 -4 

رکز ثقل کیلومتر مربع، م 700میلیون نفر و وسعت بیش از  8شهر تهران با جمعیت بیش از  کالن

های گذشته با معادالت  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به علت رشد سریع در دهه فعالیت

های اقتصادی،  هایی در قالب چالش بر همگان واضح است که شهر تهران با ابر چالش. باشد ای مواجه می پیچیده

باشد  ساز روبرو می به عنوان مخاطرات انسان ...اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، حمل و نقل شهری، خدمات شهری و

توانند در شرایط خاص یک بحران و ابربحران برای شهر تهران ایجاد نمایند که به هیچ  ها می که هرکدام از آن

شایان توجه است بر اساس نتایج تحقیقاتی که در . ها غافل شد ریزی و مدیریت شهری از آن وجه نباید در برنامه

های حوزه  های موجود در شهر تهران مربوط به چالش م شده است، بیشترین تأثیر از میان چالشانجا 1325سال 

های  این امر در کنار ویژگی .باشد های حوزه اجتماعی می حمل و نقل شهری و کمترین آن مربوط به چالش

خیزی و توان  لرزهگسل فعال و غیرفعال که از این میان با توجه به سابقه  20طبیعی همانند وجود بیش از 

هایی همانند پارچین، شمال البرز، مشاء، طالقان، شمال تهران، جنوب ری، کهریزک و گسل پیشوا  زایی گسل لرزه

حائز اهمیت است و بر اساس برآوردهای انجام شده، وقوع زلزله در تهران خسارات شدیدی را بر جای خواهد 

هاست و در  کنند که زلزله مذکور مهمترین آن را تهدید میتهدیدات و مخاطرات طبیعی بسیاری تهران . گذارد

 .ای روبرو خواهد کرد صورت وقوع، شهر تهران و حتی کشور را با ابربحران بسیار پیچیده

جمعیت زیاد و متراکم در کنار سرمایه و تولید در این شهر نسبت به شهرهای دیگر از دالیل پیچیدگی این 

البته . ای بر کل کشور تأثیر خواهد گذاشت شت شهر تهران پس از هر سانحهبنابراین سرنو. باشد بحران می

کند و همه ساله در  همواره زندگی بشر را در کره زمین تهدید می( مخاطرات طبیعی)حوادث و سوانح طبیعی 

و  های اداری، تجاری های اقتصادی، ابنیه و ساختمان ای از تأسیسات شهری، زیرساخت جهان حجم قابل مالحظه

متأسفانه بیشتر این سوانح و حوادث با . روند مسکونی در اثر حوادث و بالیای طبیعی آسیب دیده و از بین می

 .تلفات انسانی نیز همراه است

های فرسوده، معابر غیر استاندارد، شبکه گسترده و غالباً فرسوده تأسیسات شهری، خطوط  همچنین وجود بافت

های حیاتی توامان موجب گردیده تا عالوه  تأسیساتی، خطوط و تأسیسات شریانهای شهری و  ها، تونل مترو، پل

شهر  بر فراهم آوردن زمینه بروز مخاطرات محتمل، کار امداد رسانی و کمک به حادثه دیدگان را  در این کالن

پیشگیری و  های تعریف شده در حوزه بسیار دشوار سازد؛ از این رو عالوه بر اهتمام به اجرایی ساختن برنامه
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ها از طریق ساماندهی و بهم  های الزم در راستای مقابله با بحران کاهش خطرپذیری، توجه جدی به ایجاد آمادگی 

مدخل در امر مدیریت بحران، سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب در  پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل ذی

سازی تجهیزات و اقالم ضروری و نیازهای اولیه  خیرهشبکه مدیریت بحران، ارتقای سطح آمادگی شهروندان، ذ

زندگی خانوار جهت ارائه سریع و بهینه خدمات نجات و توزیع اقالم امدادی و مایحتاج عمومی به مردم در زمان 

 .ناپذیر است بحران اجتناب

تر بحران،  قشناخت هرچه دقی. دهد شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران را تشکیل می از سویی بحران

توانند با  همچون هر حوزه مدیریت دیگری، به کنترل و هدایت هرچه مؤثر آن کمک کرده و مدیران بحران می

 .پذیر نمایند رو، آن را مدیریت تفکیک تفصیلی مسئله پیش

؛ با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به جزء چهارم از بند الف ذیل ماده دوم برنامه پنج ساله سوم تهران

ها و مسائل کلیدی شهر تهران  لرزه و حوادث غیر مترقبه از اولویت آوری شهر در برابر زمین ایمنی و تاب"

ای به این امر خواهد  از این رو شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید شهری توجه خاص و ویژه "باشد می

 .داشت

سوانح و بالیا در ایران  4-3  

روند توسعه کشورها را تحت تأثیر قرار داده و ... عی مثل زلزله، طوفان، سیل وحوادث غیر مترقبه و بالیای طبی

کشور ایران یکی از نواحی . انجامد های گزاف می های اقتصادی و صرف هزینه به نابودی منابع انسانی و زیرساخت

و کنار آن به وقوع رود و همه ساله حوادث متعددی از جمله زلزله و سیل در گوشه  خیز جهان به شمار می حادثه

هجری شمسی  1300به عنوان مثال از سال . پیوندد که متأسفانه با خسارات مالی و جانی زیادی همراه است می

 .های مختلف ایران را لرزانده است ریشتر و بیشتر، بخش 7زلزله با بزرگای  12حداقل  1326تا سال 

بالیای . ساز و حوادث طبیعی حوادث انسان. شوند بندی می حوادث و سوانح از نظر تخصصی به دو دسته تقسیم

ترین نگرانی در زندگی  طبیعی مانند سیل و زلزله که امروزه بروز بالیای طبیعی در کنار روند رو به رشد، گسترده

بر اساس متون تخصصی و محتوای علمی تهیه شده در موضوع مدیریت بالیا و مطابق . گردد مردم تلقی می

ساز به  مورد از سوانح طبیعی و انسان 41سی صورت گرفته تا کنون در کشور ایران تعداد های کارشنا بررسی

ریزی هرچه بیشتر مسئولین امر در این خصوص را یادآوری  وقوع پیوسته است و این موضوع لزوم توجه و برنامه

 .نماید می
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 ساختار مدیریت سوانح و بالیای طبیعی در ایران 4-4 

در برخی از کشورها مدیر . ، مدیریت ملی بحران به طور معمول بر عهده حاکمیت استدر تمام کشورهای دنیا

ارشد بحران، رئیس قوه مجریه است؛ ولی در اکثر کشورها مدیر بحران عضوی از قوه مجریه است مثال وزیر 

ها نیز  یهمچنین شهردار. کنند ای دولت مثل استاندار زیر نظر وزیر کشور عمل می نمایندگان منطقه. کشور

مدیریت بحران در ایران نیز از این . آورند رغم استقالل نسبی خود، با وزارت کشور هماهنگی به عمل می علی

قاعده مستثنی نیست و  در مسیر تحولی خود به طور متناوب تحت نظر ریاست جمهوری، معاون اول رئیس 

های خود عمل نموده  شور به مسئولیتجمهور، نخست وزیر، معاون اجرایی رئیس جمهور و در نهایت وزیر ک

هجری  1302البته سابقه کار تشکیالتی و سازمان یافته درخصوص مدیریت بحران در کشور به سال . است

پس از انقالب اسالمی نیز موضوع . گردد شمسی و تشکیل جمعیت امدادی شیر و خورشید سرخ ایران باز می

بر این . شود قانون اساسی امری حاکمیتی محسوب می 22ر اصل مدیریت امور بالیای طبیعی در کشور به اعتبا

های غیردولتی اعم از  باشد و سایر بخش اساس متولی و مسئول اصلی موضوع مدیریت بحران در کشور دولت می

اند که سازمان  های دولتی و حاکمیتی تعریف شده انتفاعی و غیرانتفاعی به صورت همکار و پشتیبان برای سازمان

 .ی و مدیریت بحران شهر تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از قاعده مستثنی نیستیشگیر

 

 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران 4-5

خیز جهان به شمار  شناسی از جمله ده کشور سانحه سرزمین ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین

سوانحی چون سیل، زلزله و خشکسالی، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به کشور آید و همواره بر اثر بروز  می

های کاهش اثرات سوانح طبیعی در کشور مورد توجه قرار گرفته  هاست که راه از همین رو سال. وارد آمده است

سوانح  های جهانی در این حوزه، شاخص ایمنی و آمادگی در برابر شود تا همگام با تجربه است و تالش می

ریزی برای پیشگیری و افزایش آمادگی در برابر سوانح در شهر تهران به  در این میان، برنامه. طبیعی ارتقا یابد

 .های سیاسی و اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است عنوان مرکز فعالیت

رداری تهران و در ششمین اجالس کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی، مقرر شد شه 1387در سال 

ها و  خانه گیری از همکاری وزارت با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزرات کشور و همچنین با بهره
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
ربط، طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران بزرگ را تهیه و برای تصویب به کمیته ملی کاهش  های ذی سازمان 

های حدوداً هفت ساله، شورای اسالمی شهر  و با پیگیریدر ادامه این پیشنهاد . اثرات بالیای طبیعی ارائه نماید

 .تهران مجوز ایجاد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را صادر کرد

 

 اهداف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران  4-6

لعات، ها، مطا ها، بررسی افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر تهران، با انجام هماهنگی*.

 یشگیری و آمادگی مقابله با بحرانمنظور پ ها و اقدامات اجرایی ذیربط قبل از وقوع به ها، آموزش پژوهش

های الزم جهت افزایش کارایی سیستم مدیریت بحران شهر تهران و  انجام اقدامات و هماهنگی*.

سارات و تلفات جانی و منظور امدادرسانی و کاهش خ های اجرایی ذیربط؛ هنگام وقوع بحران به دستگاه

 مالی

 های دولتی و مردمی نظارت و مدیریت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات کشوری و کمک*.

 وظایف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران  4-7

شهر های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران  نامه ها و آیین تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل -1

 تهران و پیگیری تا تصویب موارد فوق؛

ها،  ها، پل سازی ساختمان های مربوط به ایمن نامه ها و آیین تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل -2

دیدگی در زمان وقوع بحران و پیگیری تا تصویب موارد  تأسیسات و بطور کلی محیط شهری جهت کاهش آسیب

 مذکور؛

 های مصوب؛ نین و مقررات و دستورالعملنظارت بر اجرای دقیق قوا -3

ها، معابر، مراکز گاز، برق، آب و  ها، تأسیسات، پل روز از ساختمان هایجاد بانک اطالعاتی مکانیزه و ب -4

کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیر شیمیایی خطرناک و یا جابجایی اینگونه موارد از سطح شهر و اعمال 

ی نسبت به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را های کنترل، نظارت و بازرس روش

 دهند؛ در شهر تهران انجام می
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 های پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازی؛ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه -5 

سی مهندسی و شهری، شنا شناسی مهندسی، زمین های مهندسی زلزله، زلزله انجام مطالعات و پژوهش -6

 ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ؛

ای تهران بزرگ، برآورد خطر و تحلیل خطرپذیری زلزله و  بندی لرزه تداوم مطالعات مربوط به ریزپهنه -7

 ها به منظور دستیابی به باالترین وضعیت آمادگی مقابله با رویدادهای احتمالی؛ بهنگام ساختن آن

 ها؛ های بهسازی و تقویت آن ترین روش های مختلف و ارائه مناسب پذیری سازه مطالعه و برآورد آسیب -8

های حیاتی در هنگام و پس از رویداد  نظارت بر مطالعات چگونگی کارآیی و استمرار در عملکرد شریان -2

 بحران؛

 های کاهش اثرات ناشی از بحران؛ هماهنگ نمودن برنامه -10

سازی و افزایش  های بهینه عه و بررسی مستمر در ارتباط با شناخت وضعیت موجود جامعه، راهمطال -11

 پذیری جامعه در برابر خطرات احتمالی؛ آمادگی و کاهش آسیب

های گروهی شهر تهران برای آموزش و  رسانی عمومی از طریق رسانه هماهنگی و نظارت بر آگاهی -12

 ه با مواقع بروز بحران؛آماده نگهداشتن مردم برای مقابل

 گانه با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛24های مسئول امور  هماهنگ نمودن سازمان -13

صالح در امور پیشگیری و  های داخلی و خارجی ذی جانبه با سازمان ایجاد ارتباط و همکاری همه -14

 مدیریت بحران؛

های تخصصی در برابر  آمادگی و عملیاتی توسط کمیته های هماهنگی و نظارت در تدوین برنامه -15

 سوانح و بالیای طبیعی؛

نظارت بر امور آموزش همگانی و تخصصی و همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه مانور با  -16

 کیفیت باال؛
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
هینه هماهنگ نمودن و نظارت بر تعیین تقویم ساالنه مانورهای مردمی و هچنین نظارت بر اجرای ب -17 

 مانور با کیفیت باال؛

 هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بالفاصله پس از وقوع بحران؛ -18

 هماهنگی در بازگرداندن جامعه به حالت عادی و ارائه خدمات شهری مناسب پس از وقوع بحران؛ -12

نگی در بینی و هماه تهیه طرح جامع تخلیه مناطق شهر، جابجایی و ساماندهی شهروندان و پیش -20

 .ارائه خدمات اضطراری بالفاصله پس از وقوع بحران

 

 های حوزه مدیریت بحران شهر تهران درآمدی بر چالش 4-8

 هکتار از مساحت شهر تهران؛ 3268فرسودگی کالبدی  -1

ها، مدارس، مراکز  نشانی ها، آتش های خصوصی و عمومی به خصوص بیمارستان پذیری ساختمان آسیب -2

 ...پلیس و

 ها؛ الخصوص پل پذیری شبکه معابر علی آسیب -3

 پذیری تأسیسات شهری نظیر شبکه آب، گاز و مخابرات؛ آسیب -4

 ضعف، ناتوانی و عدم پاسخگویی شبکه معابر در زمان وقوع بحران و خطر انسداد معابر؛ -5

 وضعیت نامطلوب محالت شهر باالخص در بافت فرسوده؛ -6

 ها؛ ی شهروندان برای مخاطرات احتمالی و مقابله و مواجه با آنعدم آمادگی روانی و اجتماع -7

 عدم تحقق مدیریت یکپارچه و جامع در حوزه ایمنی و مدیریت آن؛ -8

 عدم هماهنگی و همکاری مؤثر نهادی داخلی و خارجی شهرداری تهران؛ -2

 ان ؛گیر ها و اطالعات منسجم و قابل اعتماد مورد نیاز برای تصمیم کمبود داده -10

 های مختلف؛ های موجود در بخش گذاری داده عدم به اشتراک -11
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 فقدان مرکز نظارت کننده و هماهنگ کننده؛ -12 

 گردش اندک اطالعات و عدم بروزرسانی اطالعات موجود؛ -13

 عدم آگاهی دقیق از منابع و امکانات موجود؛ -14

 ها در امداد رسانی؛ پایین آنبینی مشارکت  عدم مشارکت شهروندان در پیشگیری و پیش -15

 ها و نهادهای خدمات اضطراری؛ انتظارات غیرواقعی شهروندان از سازمان -16

های زیر  رویه از منابع آب متری زمین به دلیل استفاده و برداشت بی سانتی 36فرونشست ساالنه  -17

 زمینی دست تهران؛

 .مه روند فرونشستاحتمال تخریب مناطق مسکونی و تأسیسات شهری با ادا -18

 

 درآمدی بر فصل چهارم برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران 4-9

بطور کامل به مقوله ایمنی و ( 21الی  82مواد )از آنجاییکه فصل چهارم از برنامه پنج ساله سوم تهران 

ی به آوری شهر اختصاص دارد، شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید شهری به منظور دستیاب افزایش تاب

های  هوشمندسازی مدیریت شهری و ایجاد و توسعه سامانه"بینی شده وفق برنامه مذکور با محوریت  اهداف پیش

 .های الزم را انجام خواهد داد ریزی برنامه "اطالعاتی، پردازش و ارتباطی امن و پایدار

نج ساله سوم توسعه شهر آوری شهری که منطبق با برنامه پ محورهای برنامه در حوزه افزایش ایمنی و تاب

 :باشد باشند به شرح ذیل می تهران نیز می

های  پیگیری استقرار سیستم هوشمند اعالم حریق با اولویت مراکز حساس شهری و ساختمان -1

 حساس، مهم و پرخطر؛

سازی و افزایش سرعت عمل امداد رسانی در محدوده شهر به کمک  ارتقا توان پاسخگویی، چابک -2

یابی  های جدید با مکان زی کمی و کیفی ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی و استقرار ایستگاهسا متناسب

 مناسب؛
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 مش  و آرا   کالن شهر رافه
های سطحی در کنار بهبود عملکرد شبکه اصلی و فرعی به منظور  پیگیری طرح جامع مدیریت آب -3 

 مقابله با خطر سیالب؛

بینی  ریزی و انجام اقدامات پیش برنامه آوری شهری در مقابل مخاطرات زمین با افزایش ایمنی و تاب -4

 برنامه؛ 85شده در ماده 

 اهتمام ویژه در اجرای برنامه عملیاتی کاهش اثرات فرونشست با توجه به اهمیت موضوع؛ -5

های موجود شهر و کاهش نرخ وقوع حوادث حریق در بافت شهری با  ارتقای ایمنی ساختمان -6

 برنامه؛ 87بینی شده در ماده  ت پیشریزی به منظور تحقق اقداما برنامه

 های شهری؛ آوری زیرساخت ریزی با هدف حفظ کیفیت، کارآیی و افزایش ایمنی و تاب برنامه -7

های  سازی سیستم شهرداری و یکپارچه HSEبازنگری در ساختار مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و -8

 ؛ HSEیمانکاران شهرداری تهران در اجرای الزامات مدیریتی شهرداری تهران و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه پ

رسان از قبیل اورژانس، هالل احمر، هوانیروز،  های خدمات افزایش و تقویت تعامل با سایر دستگاه -2

 های آب، برق، گاز و نهادهای انتظامی و امنیتی؛ شرکت

ا محوریت افزایش ایمنی آمیز ب انجام اقدامات الزم در خصوص شناسایی فضاهای زیرسطحی مخاطره -10

پذیری در شبکه حمل و نقل متروی تهران در برابر حوادث و بالیای طبیعی و پیگیری ارائه برنامه  و کاهش آسیب

 .عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن مترو با توجه به اهمیت موضوع

 

 آوری تاباهداف و راهبردهای پیشنهادی در زمینه ایمنی، مدیریت بحران و افزایش  4-11

گفته و با در نظر گرفتن محورهای مندرج در اسناد باالدستی، اهداف کلی و  های پیش با توجه به چالش

 :گردد آوری شهر تهران بشرح ذیل پیشنهاد می راهبردهای اساسی حوزه ایمنی، مدیریت بحران و تاب

 :اهداف

 ارتقای سطح ایمنی سیستم کالبدی تهران؛ -1
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 آوری شهر در هنگام وقوع بحران؛ ارتقای ظرفیت تاب پذیری و کاهش آسیب -2 

ارتقای آمادگی اضطراری در مقابل شرایط بحرانی و افزایش توان پاسخگویی و امداد رسانی در مواقع  -3

 بروز بحران؛

 .تر از پیش شهر بازسازی بهینه -4

 :آوری و ایمنی شهر تهران نیز عبارتند از راهبردهای تاب

 های حیاتی شهر؛ ها و شریان سازی زیرساختسازی و به مقاوم -1

اندازی اورژانس هوایی  توسعه و ارتقای سیستم حمل و نقل امدادی و اضطراری شهر تهران مانند راه -2

 شهرداری تهران؛

 ها در برابر حوادث؛ های مهم عمومی و ارتقای ایمنی آن پذیری ساختمان شناسایی و ارزیابی آسیب -3

 ریز شهر تهران باالخص در حوزه قنوات؛ های آب هارتقای تعادل حوز -4

 ها و تجهیزات سامانه هشدار سریع در تهران؛ توسعه توانمندی -5

 ؛(چند منظوره)افزایش سطح سرانه فضای منعطف و چند عملکردی  -6

 اصالح ساختار مرکز فرماندهی بحران و ایجاد مدیریت سیستم یکپارچه اطالعات؛ -7

 نشانی؛ ی و کیفیت تجهیزات در مراکز عملیاتی باالخص آتشارتقای سطح فناور -8

 سازی نهادی در سطوح ملی برای مشارکت مردم در مدیریت بحران؛ ظرفیت -2

 ارائه برنامه مدیریت و کاهش ریسک و بازتوانی جامعه پس از بحران؛ -10

بحران در سطح  های مردمی مدیریت های خودامدادی و سازماندهی گروه توسعه و ترویج ظرفیت -11

 محالت؛

 افزایش توانمندی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ -12

 ؛(اتاق بحران)اندازی مرکز فرماندهی و عملیات مقابله در شهر تهران  احداث و راه -13
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 رسانی و مخابرات در زمان وقوع بحران؛ سازی و توسعه ظرفیت عملیاتی شبکه اطالع آماده -14 

 سازی تأسیسات و شبکه انتقال آب، گاز؛ مقاوم -15

نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای انجام واکنش  توانمندسازی بیش از پیش سازمان آتش -16

 اضطراری؛

 توانمندسازی سیستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت و درمان؛ -17

 شناسایی، ایجاد و تجهیز فضاهای تخلیه امن؛ -18

 ر شبکه اصلی حمل و نقل؛ها د سازی پل مقاوم -12

های تشویقی و حمایتی از قبیل  های خصوصی با اعمال سیاست سازی ساختمان ترویج موضوع مقاوم -20

 های ارزان و ارائه خدمات مهندسی ارزان قیمت در این حوزه؛ پرداخت وام

 ارتقا و استانداردسازی کیفیت ساخت و ساز؛ -21

 .ای ه کاهش خطرپذیری لرزههای فرسوده با دیدگا نوسازی بافت -22

 

 آوری  انداز شهر تهران در حوزه مدیریت بحران، ایمنی و افزایش تاب چشم  4-11

در صورت تحقق اهداف فوق شبکه ایمنی و شرایط اضطرار در شهر تهران سیستمی سریع، دقیق، کارآمد و پویا 

مجهز به نیروی انسانی متعهد و  ها و خواهد بود که با تکیه بر ارزش حفظ جان، سالمت و کرامت انسان

متخصص، امکانات مکفی و مدیریت هماهنگ، استاندارد و فرابخشی، خدمات اضطراری ایمنی را به 

شهر تهران به جایگاه  و رساندن کالن ءانداز ما ارتقا بنابراین چشم. دیدگان حوادث و سوانح ارائه خواهد نمود آسیب

ر میان کشورهای در حال توسعه با محوریت مشارکت در حفظ و شهرهای مقاوم د یک الگو در میان کالن

 .استمرار توسعه پایدار شهر تهران است
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 5فصل 

 شهرسازی و معماری

 

 نظم بخشی به کالبد فضای شهری و رفع موانع اجرایی طرح جامع وتفصیلی -1   

 ضرورت توسعه میان افزا در مدیریت پایدار حریم شهر تهران -2   

 های فرسوده  فضاهای شهری بافت هسازی و بازسازی و نوسازیب -3   

 احیا و بازنمایی مدیریت ایرانی اسالمی -4   

 های عمومی و فضای فرهنگی و هنری شهر در ابعاد ایرانی اسالمی توسعه عرصه -5    

 نگهداری ساختمان شهری نظارت و ساخت و کیفیت طراحی و ءارتقا -6    

 امنیت زنان جامعه در آن ءو ارتقا طراحی فضاهای عمومی شهری افزایش کیفیت -7    
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 نظم بخشی به کالبد فضای شهری و رفع موانع اجرایی طرح جامع وتفصیلی 5-1

 خوبی مورد به که شهروندان بهینه دسترسی جهت ای مختلفهعملکرد با مناسب فضای خلق و ساماندهی

 طرح تفصیلی هدف، این مبنای بر .است شهری عمران و توسعه های طرح اغلب مشترک هدف گیرند قرار استفاده

 واقع در شهری توسعه های طرح .ذیردپ می صورت طرح، این شده تصویب اجرایی های برنامه انجام منظور به شهری

 کاربری ریزی برنامه محدوده، کنترل لزوم گذاشتن بر صحه ها، طرح این وجود است، شده ریزی فضایی برنامه تبلور

کردن  هماهنگ و بخشیدن انتظام و شهرها ساماندهی فضایی ها آن کارکرد و است شهر توسعه تعیین جهات و

ای شهری اعم از  های توسعه با توجه به سبقه اجرای طرح .کالبدی شهرهاست و اجتماعی اقتصادی، ی توسعه

اجرای صحیح آنها، متاسفانه در های جامع و تفصیلی در کشورهای توسعه یافته و نیز پیشی گرفتن آنها در  طرح

کشور ایران به برخی از پارمترهای متعارف و تعیین کننده اجرائی آن توجه کافی نبوده است،  به این معنا که 

 های جامع و تفصیلی بصورت بومی و میدانی نبوده، ضمن اینکه اساساً مطالعات صورت گرفته در اغلب طرح

 .ره با چالش روبرو بوده استاجرای آنها نیز در ابعاد مختلف هموا

های توسعه آتی شهرها است، همواره در کشور ایران آنگونه که باید   های جامع و تفصیلی که به عبارتی، طرح طرح

ترین قدم، بحث مطالعات جامع و  موفق نبوده، چرا که با توجه به اهمیت موضوعی هر یک از آنها، در ابتدائی

توان گفت، طرحهای جامع و  طور واضح می به .ع نگاه آمایشی به آنها نشده استبررسی کلیه پارامترها و در واق

تفصیلی موجود، با اصل مناطق مختلف و فضاهای جغرافیائی شهرها و دیگر پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و 

، کمتر ها فرهنگی، بسیار فاصله دارد، چرا که از مهندسین و مشاوران  و متخصصین بومی جهت همکاری در طرح

های مرتبط  ها به لحاظ تامین بودجه شهرداری در بعد اجرائی نیز علیرغم حساسیت موضوع،  .استفاده شده است

 .شده است (ها ناکارامدی طرح)با اجرای آنها، همواره با مشکل مواجه هستند که این موضوع نیز مزید بر علت 

بندی است، زیرا هر طرح جامع و  جداول زمانعدم رعایت  های تفصیلی و جامع، یکی دیگر از مشکالت طرح

ها با تاخیر ده ساله تهیه و ابالغ  گردد، که در برخی از شهرها، این طرح تفصیلی برای یک دوره ده ساله تهیه می

 . رود و عمال آثار مثبت طرح، به علت تاخیر زیاد در تهیه آن، از بین می شوند می
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، به زندگی افراد و همچنین به تبع آن ای تراکم انسانی و به عنوان محلشهرها به عنوان یکی از بزرگترین فضاه  

های مختلف، در اعصار گذشته بسیار مهم و جایگاهی رفیع داشته  گیری فرهنگ و تمدن عنوان ایجاد و شکل

علمی و  های مدون کامالً ریزی گزینی آن، تا برنامه یابی و مکان به نحوی که از بدو آغاز شهرنشینی، به مکان. است

این در  .منطقی در طراحی شهرها و نگاه به توسعه آتی آن،  مورد توجه خاص حاکمان و مهندسین بوده است

های مدرن در مباحث متعدد و علوم مختلف، متاسفانه در اغلب  ست که با رشد صنعت و ورود تکنولوژیا حالی

ری در ابعاد خرد و کالن شهرسازی و کشورهای کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته، شاهد نوعی ناهنجا

گیری در پیدایش هر فضای  در این میان ساکنین شهرها که که به واقع عنصر اصلی شکل .ای آن هستیم توسعه

های  های خرد و کالن و طراحی ریزی انسانی هستند، باید متحمل خیل کثیری از مشکالت مرتبط با برنامه

تهران به تبع از جغرافیای آن و تجانس با فرهنگ  ی و بنیادی شهرشاکله اصل قطعاً. نامتعارف شهری شوند

تواند به  در تقسیمات سیاسی کشورها، می (شهر) چرا که این فضای اجتماعی کالن. ساکنین شهر باید باشد

ریزی  ضرورت دارد که جهت بررسی این مهم، برای برنامه. تنهائی، معرف تمدن و فرهنگ آن سرزمین باشد

شود، با خرد جمعی و کامال  یاد می "طرح جامع و طرح تفصیلی"ای آتی که از آنها به عنوان  سعههای تو طرح

 .کارشناسانه و جدای از هرگونه صلیقه شخصی سیاستگزاران و تصمیصم گیران و مدیران اجرائی صورت گیرد

کسب تجارب فراوان تهیه گذرد اما با وجود  حدود  چهار دهه می ایران در شهری توسعة های طرح تهیه شروع از

ریزی شده به رغم  اند در مسیر توسعه برنامه در عمل طرحهای شهری نتوانسته مور شهری،اکنندگان و مجریان 

 های جامع و تفصیلی در شهر تهران موانع اجرائی طرحبا مطالعه و شناخت  .موفق باشند برخی جنبه های مثبت،

 .خواهد آمد ها موفقیت بیشتری به دست در اجرای برنامه

بندی مربوط به  طرح جامع شهری عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه

و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری و  کشاورزیهای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و  حوزه

ها و بنادر و  و فرودگاه( ترمینال)نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط 

های مربوط به  و اولویت بهسازی، نوسازیسطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق 

ربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای شود و ضوابط و مقررات م آنها تعیین می

 .طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. گردد تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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نحوه استفاده از  ، طرح جامع شهرطرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی  

های شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع  زمین

های  در واحدهای شهری و اولویت تراکم ساختمانیو  تراکم جمعیتدقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان 

و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن  نوسازیو  بهسازیمربوط به مناطق 

  .گردد ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود و نقشه تعیین می

   :و عناصر اصلی آنCDS  وسعه شهریراهبرد تتوجه به  رح 

 (وضع موجود)یند و ارزیابی و ضعیت شهر آتشکیالت سازمانی برای فر) طراحی و ارزیابی  .1

 (ها تنظیم چشم انداز بلند مدت و تعیین استراتژی)چشم انداز و استراتژی  .2

 (ها بر استراتژی و نظارت بر آن، مرور CDS اجراء برنامه عمل، نهادینه کردن فرایند)و نظارت  اجراء .3

های شهری باال برده و در نیل به اهداف تعیین شده یاری  تواند درصد موفقیت ما را در اجرای برنامه می

 .نماید

قابل زندگی : داند که بانک جهانی شهرهای پایدار بر اساس راهبرد توسعه شهری را شهرهائی می

را تشکیل  CDS چهار رکن اساسیاینها . شوند ه میخوب مدیریت و ادارو  بانکی هستند، رقابتی هستند، هستند

 .دهند می

طرحی است که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی با محدودیت همراه ، طرح موضعی : رح تفصیلی موضعی 

قبلی و یا بهسازی مناطقی از شهر و یا  توسعههای  تجدید نظر در طرح با شهربوده و شامل طراحی توسعه جدید 

حداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت  از نظر مشخصات عمومی این طرح برای. ها خواهد بود ترکیبی از این

ها توسط بخش  اجرای آن .باشد تر تهیه شده و قابل تغییر و اصالح می عمیق در محدوده نسبتاً کوچک تغییرات

ها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مختلف به ویژه بخشهای  عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوی آن

کز شهری ساماندهی وظایف خاص چنین طرح ساماندهی مرا. مرکزی یا نواحی بزرگ جدید انجام خواهد شد

نواحی مسکونی قدیم و یا جدید و ساماندهی نواحی صنعتی تجاری تفریحی گردشگری و غیره بوده اسناد آن نیز 

های اجرایی و سایر مطالب توضیحی و تشریحی همراه با  شامل نقشه پیشنهادها سند پیشنهادها و سیاست

 .باشد برآوردهای مالی می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه  ،ریطرح هادی شه:  رح هادی شهری 

های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوری شهر و ارایه  استفاده از زمین

 .شود باشند، تهیه می های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی حل راه

هایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق  عبارت است از طرح، جدیدطرح شهرهای :  رح شهرهای جدید

های کالبدی ملی و  در قالب طرح 25/6/1371هـ مورخ 276ت/2340نامه شماره  تصویب( 1)تعریف ماده 

شورای ها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معین به تصویب  ای ضرورت و مکان ایجاد آن ای و جامع ناحیه منطقه

ها طرح جامع و  آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آن ایران خواهد رسید و متعاقب عالی شهرسازی و معماری

 .تفصیلی تهیه شود

های شهری  های جدید موجود در طرح یکی از ایده: های شهری مد  سازی ا  عات ساختمان و  رح

 العاده ابزار مدل سازی اطالعات ساختمان ی همچون تجسم سه بعدی و فضا سازی فوقئها باتوجه به ویژگی

(BIM) آن جهت بررسی اتالف انرژی در  های شهری و بخصوص استفاده از آناللیز انرژی اده از آن در طرحاستف

های استفاده  از سوی دیگر یکی ازجذابیت. گیرد های شهری است که به تازگی مورد استفاده قرارم می زیر ساخت

برداری و  که شامل عملیات بهرهاست « از مرحله گهواره تا گور»، مفهوم قابلیت پاسخگویی آن به پروژه BIMاز

گردد،  در حین ساخت، بطور مداوم به روز می BIM از آنجایی که مدل. باشد نگهداری، پس از پایان پروژه می

 As Built های برداری و نگهداری تجهیزات، همان نقشه بنابراین مدل تحویل داده شده به مهندس مسئول بهره

های نصب شده در پروژه،  ام اطالعات مربوط به محصوالت، مصالح و سیستمعالوه بر آن، تم. نهایی خواهند بود

 . گردد گیرد، مرتبط می بطور مستقیم به دفترچه راهنمای استفاده از آنها، که مورد استفاده مسئول آن قرار می

زمین اجتماعی در پهنه سرـ  های اقتصادی وزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتت: آمایش سرزمی 

از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش . گویند ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می نسبت به قابلیت

، پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت. کیفیت و سازماندهی فضایی آن است سرزمین جامع نگری

  .شود رنامه آمایش سرزمین نامیده میب شود منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می، سرمایه

قرارداد تهیه  1354تأسیس شد و در سال  زمان برنامه و بودجهسادفتر آمایش سرزمین توسط  1353در سال 

 .منتشر شد 1355طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران بسته شد که نتایج اولیه مطالعات در سال 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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در تعریف . شودپایداری شهری مفهوم موازی دیگری است که در این زمینه توسط برخی از مولفان مطرح می 

ریزی شده باشد که جامعه شهری ساکن در  ی باید گفت شهر پایدار شهری است که به نحوی برنامهپایداری شهر

بدین ترتیب . های آتی، نیازهای جامعه شهری کنونی را برطرف نماید آن قادر باشد بدون تهدید نیازهای نسل

ن تحقق شهر پایدار را شود که بایستی برای جامعه شهری امکا سازمان فضایی شهر به عنوان فضایی مطرح می

 .فراهم آورد

اما  اصل قضیه قابل قبول و قابل پذیرش است، باشد، در حال حاضر شهر تهران دارای طرح جامع و تفصیلی می

و عدم تطابق با واقعیات جامعه، آنطور که شایسته  سازی، های نوپا، به علت عدم بومی این شیوه، مانند سایر پدیده

ها  عدم ناتوانی مالی شهرداری. داردوانع دیگری نیز بر سر راه اجرای آنها وجود داشته و است نبوده، ضمن اینکه م

 برایو در نتیجه این ضعف مالی شهرداری است های جامع و تفصیلی از موانع مهم و اساسی  جهت اجرای طرح

ه و ادر کاربری دهای خدماتی را صاحبان امالک تغیی های تهیه شده، قسمتی از کاربری اجرای بخشی از طرح

ها  ؛ مفهوم این مکانیزم این است که شهرداریشدهها رایج  توافقات پنجاه درصدی مالک و پنجاه درصد شهرداری

یکی دیگر از مشکالت  .صرف نظر نمایند (های خدماتی کاربری) به ناچار از اجرای پنجاه درصد طرح تهیه شده

شده است، زیرا هر طرح جامع و تفصیلی، برای یک دوره ده  بینی این طرحها ، عدم رعایت جدول زمانبندی پیش

 شوند و عمالً متاسفانه در برخی از شهرها، این طرحها با تاخیر ده ساله تهیه و ابالغ می. گردد ساله، تهیه می

یص و مرتفع نمودن این نقابرای  .رود حد در تهیه آن از بین می آثارمثبت طرح، به علت تاخیر بیش از

های  و اختیار تهیه طرحتقویت شهرداری های جامع و تفصیلی، الزم است  کادر شهرسازی  دن طرحش اجرائی

هائی باشند که خود، چندان نقشی  توانند مجری طرح ها  نمی شهرداری. ها واگذار شود مذکور، به خود شهرداری

پیچیده شهری نخواهند بود؛  های جامع و تفصیلی، پاسخگوی مشکالت طرح ؛ واند در تهیه و تدوین آنها نداشته

طرحی اجرائی و کاربردی خواهد بود که منطبق با فرهنگ و عرف و سبک زندگی مردم همان منطقه  در نهایت،

های جامع و  ها، مربوط به ناهماهنگی ضوابط طرح کرد شهرداری از دالیل نارضایتی ساکنین شهرها از عمل .باشد

  .ن منطقه استهای موجود و فرهنگ آ تفصیلی با واقعیت
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 ضرورت توسعه میان افزا در مدیریت پایدار حریم شهر تهران  5-2 

 

رشد شتابان جمعیت شهرنشین، هجوم جمعیت مهاجر به شهرهای بزرگ و لزوم پاسخگویی به نیازهای جمعیت 

د و تهدیبه سمت پیرامون آن  1شهرنشین و نیز ارائه خدمات شهری در شهرهای بزرگ، منجر به گسترش شهر

های کشاورزی و اکوسیستم طبیعی اطراف شهرها  از بین رفتن زمینحریم و محدوده شهر شده که نتیجه آن 

های زیادی در درون شهرها رها شده و از روند توسعه باز مانده و موجب  این در حالی است که زمین. است

مندی  قرار در درون شهرها و بهرهها به سبب است اند این زمین ناکارآمدی و فرسودگی نواحی مرکزی شهرها شده

های  تواند فرصت از تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و دسترسی مناسب به مراکز خدماتی و تسهیالت شهری می

  .ریزی مناسب شهری و همچنین ابزاری مفید برای تحقق توسعه پایدار باشند ای برای مدیریت و برنامه بالقوه

خش اساسی انگاره رشد هوشمند شهری است، راهکاری عملی برای جلوگیری در این میان توسعه میان افزا که ب

های خالی و متروکه  های توسعه نیافته حریم و محدوده شهری و توسعه زمین از گسترش کالبدی شهر در زمین

 . تواند به احیا و تجدید حیات شهر کمک نماید داخل مناطق شهری است که می

با توجه به اینکه  های توسعه شهری، میان افزای شهری بر خالف سایر سیاستتوسعه  :امفهوم توسعه میان افز

ی پیچیده، عپذیرد، موضو در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت می

ی ها شود، کاربری اراضی بایر و رها شده شهری به کار گرفته می .چندوجهی، میان بخشی و حتی فرابخشی است

های نظامی، کارخانجات و صنایع مزاحم در  ها، پادگان نامتناسب و نامناسب با زندگی امروزین شهری نظیر زندان

به استانداردهای شهرسازی نزدیک ... های دسترسی، فضای سبز و  شود، سطح معابر و شبکه درون شهر اصالح می

به نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق  بهسازی و شود در واقع اصطالح توسعه میان افزا، نوسازی،  می

شهری موجود و توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شهری در تمامی نقاط و سطوح آن، تأمین و امکان بازسازی 

 .و سازماندهی مجدد کالبد شهر است
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 بیان مفهوم توسعه میان افزا به زبان گرافیکی: 1شکل 

 های مولفه از که شهر هوشمند رشد با افزا میان توسعه الگوی  :شهری توسعه میان افزا و رشد هوشمند

 در .رود می شمار به آن اصول و راهبردهای از بخشی و بوده مستقیم ارتباط در ،است شهری پایدار توسعه

 بنا رشد هوشمند راهبردهای و اصول اساس بر را محالتشان توسعه الگوی شهرها، از بسیاری اخیر های سال

 داده کاهش را نقلیه وسیله با سفر و استفاده سرانه دهد، می افزایش را ها کاربری به دسترسی اصول این .اند کرده

 توسعه به تشویق هوشمند، رشد در شده مطرح راهبردهای جمله از .کند می ایجاد ترکیبی کاربری با و محالتی

 است افزا میان

 :مزایای اجرای  رح توسعه میان افزای شهری

 اقتصادی اجتماعی، مسکن، شهری، نیازهای کلیه تامین چگونگی در تواند می افزا میان سعهتو: اجتماعیای مزای

 توسعه از جدید نوع یک تواند می افزا میان توسعه مناسب، طراحی یک با .باشد تاثیرگذار موجود، محله تجاری و

 تا دارد سعی توسعه نوع این که چرا باشد، درآمدی مختلف سطوح با ساکنانی و سکونتی ساختار مختلط با

 موفق زمانی شهری افزاى میان توسعه .بکاهد اجتماعی عدالت رعایت طریق از را محالت بین موجود یها فاصله

 .خود را دارند مطلوب سکونت مکان انتخاب توانایی کندکه خود جذب را خانوارهایی بتواند که خواهد بود

 برای هم اقتصادی نظر از موجود فضاهای و ها زیرساخت ها، ساختمان از مجدد استفاده: اقتصادیمزایای 

 تاثیر منطقه اقتصادی رونق در هم و داشته همراه به را ییها منفعت و ها صرفه دولت و ها ملک صاحبان

 شهر پیرامون طبیعی منابع از و بوده شهرها اقتصادی رشد برای کانالی موفق، افزاى میان توسعه .گذاراست

 کاهش. است چشمگیر بسیار انرژی منابع مصرف زمینه در توسعه نوع این از ناشی های صرفه .کند مى محافظت

 نگهداری و سوخت های هزینه کاهش و شخصی خودروی به نیاز کاهش ساکنان، برای نقل و حمل های ههزین

 .است توسعه این از ناشی اقتصادی صرفه دیگر های جنبه از خودرو
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 و اجتماعی فضاهای ایجاد طریق از نامطلوب، همسایگی واحدهای در را جدید زندگی تواند یم افزا میان توسعه 

 را آن چهره یا بافت که این بدون کند تقویت را محله یک ذاتی ارزشهای ترتیب بدین و آورده وجود به ارتباطی

 و ای نشانه عناصر از اظتحف تاریخی، های ساختمان بهسازی بافتی، بین توسعه تواند مى بگسلد، همچنین هم از

 انجام محله خصوصیات ءارتقا و حفظ منظور به ها این گیرد؛ همه بر در نیز را شاخص عمومی های میدان یا

 یا خالی های زمین جایگزینی طریق از را محالت در وگردش روی پیاده امکان تواند می افزا میان توسعه. شوند می

 اماکن خرید، مراکز مدارس، به دسترسی پیاده امکان صورت به آن در مردم که پرتحرکی های کاربری با متروک

 حجم از و یافته افزایشارتباط میان مردم محل  ترتیب این به .کند فراهم باشند، داشته ها را پارک و مذهبی

 .شود می کاسته ترافیک

 را پرهزینه و جدید های ساختزیر به نیاز و کند می گذاری سرمایه موجود های زیرساخت روی بر افزا میان توسعه

 بسیار تعمیر هزینه ولی دارند بهبود و بازسازی به نیاز موجود های زیرساخت از بسیاری اگرچه. دهد می کاهش

  .است جدید های زیرساخت احداث هزینه از تر پایین

 : افزای شهری موان  اجرای  رح توسعه میان

 برای را زمین های پتانسیل مقایسه و سنجش سایت، سازی دهآما پیچیدگی و هزینه زمان، مورد در قطعیت عدم

 تواند می توسعه اهداف به دستیابی در قطعیت عدم ترتیب این به .کند می مشکل دچار مسکن بخش در استفاده

 موضوع این با کمتر گذاران سرمایه و نیست قانونمند و رایج الگوی یک توسعه نوع این .آید شمار به مانع یک

 درباره الزم شفافیت نبود .نیست قطعی موفق، افزاى میان توسعه طرح یک در الزامات دیگر سوی از .ندهست آشنا

 دیگر از براى توسعه، مناسب ایه زمین انتخاب های شاخص ارزیابی و گیری اندازه معیارهای ترین مناسب

 عوامل از فرهنگی و عیاجتما اقتصادی، توسعه مختلف سطوح که آنجایی از و است موجود موانع و مشکالت

 است ممکن دیگر کشورهای در موجود های شاخص کارگیری به هستند، طرح این موفقیت میزان در تاثیرگذار

 افزا میان توسعه های مزیت از دسته سه مقابل در طورکلی به .باشد داشته طرح این پیشبرد میزان در سوء اثرات

 :باشند می بررسی قابل ترتیب، همان به نیز توسعه از نوع این اجرای براى ممکن موانع

 نهایت در و طرح احتمالی تاثیرات از آنها های نگرانی طرح، به مردم گرایش عدم احتمال: موان  اجتماعیموان  

 عدم از ناشى تواند می امر این که است؛ افزا میان توسعه طرح موفقیت برای تهدیدی عمومی، مشارکت عدم
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 نسبت خاطرى تعلق محالت، ساکنان که صورتى در همچنین .باشد توسعه نوع این مزایاى از شهروندان آگاهى 

 .کرد نخواهند مشارکت آن توسعه در باشند، نداشته خود شهر و محله به

 در دیگر سوی از و باالست بسیار افزا میان توسعه برای زمین تملک های هزینه سویی از: اقتصادی موان 

 توسعه موفقیت امکان باشند، فرسوده یا و بوده ناکافی نظر مورد محدوده در شهری های زیرساخت که صورتی

 مقیاس از که هایی پروژه .پایین است تقریباً جدید های زیرساخت ایجاد باالی های هزینه به توجه با افزا میان

 .نیستند رفهص به و باالتری داشته های هزینه مصالح، و کار نظر از برخوردارند، بزرگ یا خیلی و کوچک خیلی

 ضعیف، خاک زمین، باالی رطوبت سیل، زلزله، خطرپذیری همچون محیطی مسایل و شرایط: موان  کا بدی

 دهند، می کاهش را زمین در جدید ساز و ساخت امکان گذشته، در استفاده از ناشی آلودگی یا ضعیف، کشی زه

 نظر از محیط تا است الزم پس .دارد وجود باال های هزینه با هایی طراح به نیاز مشکالتی چنین وجود با که چرا

 مجاورت در ها زمین این از برخی .شود برطرف آن های یگآلود و ارزیابی کامالً کالبدی و محیطی زیست

 خودروهای نقل و حمل های جاده شلوغ، آهن راه خطوط اتومبیل، های مانند تعمیرگاه مزاحم های کاربری

 .شد چیره آنها بر باید الزاماً که اند شده عواق ساختمانهای متروکه و سنگین

 آن سبزطبیعت و فضای  از حفاظت که کالنشهر، پیرامون ای گسترهاست؛   سبز کمربند مفهوم معادل   1:حریم

 مگر دارد؛ تام ضرورت ها کاربری سایر به آن در واقع طبیعی اراضی کاربری شدن تبدیل از جلوگیری و است اصل

 تعریف این .هستند هم آن تقویت موجب بسا چه و ندارند منافات طبیعت از حفاظت رسالت با که هایی کاربری

 در اینک هم که هایی سکونتگاه  کنونی قانونی محدوده درون جمعیت مند نظام افزایش و حیات ادامه با منافاتی

 .ندارد اند، شده واقع حریم

 :از عبارتند که است، بوده رایج ریمح برای تعریف دو کشور، شهرسازی تجارب در امروز، به تا 

 (ساله 25 توسعه محدوده) شهرها آینده گسترش ذخیره -

 ها شهرداری رسانی خدمات محدوده -

 

                                                           
 
 محدوده اطراف مرکزیت- 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 کشوری، تقسیمات بسیاری و مسئول نهادهای و ها سازمان تعدد علت به ما در کشور: مدیریت پایدار حریم 

 از یکپارچه، مدیریت برای الزم اختیارات داشتن ضمن که شود طراحی مدیریت حریم برای سازمانی باید

 برخوردار نهاد، مردم های سازمان همیاری و همکاری از نیز و گیری در تصمیم نهادها و ها سازمان همه مشارکت

 .باشد

 و علمی اقتصادی، سیاسی، امور تمرکز به منجر تهران بودن پایتخت :پایت ت بودن تهران

 شهر این به را کشور مردم از بسیاری توجه مسأله این .است شده شهر این در فرهنگی

 از .است شده تهران سوی به اه آن مهاجرت و جمعیت شدن گسیل موجب و کرده معطوف

 تقاضا افزایش و منابع کمبود است، محدود شهر خود در موجود امکانات و ظرفیت که جا آن

 شده آن به دستیابی جهت جرانمها از بسیاری توان کاهش و آن مطلوبیت رفتن باال به منجر

 واقع در که انجامیده تهران اطراف در ای حاشیه های شهرک و شهرها پیدایش به امر این .است

 تهران به آمد و رفت با روز طول در تا شود یم محسوب مهاجران اغلب خوابگاه مناطق این

 با خصوص به تهران ای حاشیه مناطق مداوم رشد .دهند انجام را خود اقتصادی اجتماعی امور

 ها، آن جمعیت میزان آور سرسام افزایش همراه به تهران، در کنترلی های سیاست اعمال به توجه

 ودخ به را امر اولیای توجه کرده و خارج بودن اهمیت کم و ای حاشیه وضعیت از را مناطق این

 اقتصادی، عی،اجتما بغرنج مسائل با که پرجمعیت مناطق این اداره که چرا .است کرده جلب

 سیاسی بحران به ها آن شدن تبدیل امکان بالقوه صورت به و بوده مواجه فرهنگی و امنیتی

 در تهران حریم بحران. است اساسی یزی ر برنامه و جدی توجه نیازمند و نیست ساده دارد، وجود

 .است تحقیق و مطالعه قابل چارچوب همین در و آمده وجود به مسأله همین با ارتباط

است که از شرق به دماوند و از  تهران شهر پیرامون اراضی پایتخت، حریم گستره: پایت ت حریم گستر 

رسد، این گستره از جنوب با استان قم، از  جنوب شرق به شهرستان پاکدشت و ورامین در استان تهران می

با استان مازندران هم مرز  جنوب غرب با استان مرکزی، از غرب با شهرستان مالرد و استان البرز و از شمال

 .است

های تهران، شمیرانات،  کیلومتر مربع است که متشکل از شهرستان 6000مساحت گستره حریم پایتخت کمتر از 

با خرد و کوچک شدن تقسیمات کشوری در جانب  1388در سال  ری، شهریار، رباط کریم و اسالم شهر است؛
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
، بخشی 1382ای درون این گستره اضافه شده است و در سال ه غربی، شهرستان قدس هم به فهرست شهرستان 

 237شهر،  23 .از شهرستان رباط کریم منفک شده و با نام شهرستان بهارستان در این گستره جای گرفته است

نقطه جمعیتی، در گستره حریم  21آبادی خالی از سکنه و  84نفر و  100آبادی با جمعیت کمتر از  24روستا، 

 .دارند پایتخت قرار

 

 گستره حریم پایتخت: 1نقشه 

 

 

 طرح جامع حریم پایتخت: منبع
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 (هزار نفر) شهرهای واقع در محدوده و حریم تهران: 2جدول  

 1325 1320 1385 شهر ردیف 1325 1320 1385 شهر ردیف

 42 46 42 چهاردانگه 13 8،627 8،154 7،728 تهران 1

 33 28 25 وحیده 14 448 382 357 اسالمشهر 2

 73 37 25 پردیس 15 232 258 232 گلستان 3

 28 27 24 نصیرآباد 16 302 284 230 قدس 4

 43 28 20 حسن آباد 17 302 242 182 شهریار 5

 25 21 12 شاهد شهر 18 200 157 136 نسیم شهر 6

 34 25 12 فردوسیه 12 116 27 76 اندیشه 7

 53 47 18 صباشهر 20 105 78 63 رباط کریم 8

 18 16 15 لواسان 21 58 56 54 صالح آباد 2

 37 10 10 کهریزک 22 65 52 53 باقرشهر 10

 8 8 7 فشم 23 83 72 52 باغستان 11

      72 53 43 بومهن 12

 1321: طرح جامع حریم پایتخت، مطالعات راهبردی

 شهر پیرامون گستره رکردیکا و کالبدی تحوالت و تغییر بر کامل تسلط جهانی، شهرهای اصلی های مؤلفه از یکی

 تهران جامع طرح که است، تهران برای حفاظتی سپر و امنیتی حد ترین کوچک پایتخت، حریم گستره است؛ مادر

 جمعیتی نقاط سطح گسترش و تعداد افزایش برابر در گاه، تنفس و پیرامونی حفاظتی هاله عنوان به ، 1386

 .است کرده تعیین و تعریف تهران، کالنشهری منطقه درون مادر، شهر به و یکدیگر به ها آن چسبندگی و اقماری
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 مورد در گیری تصمیم اختیار پایتخت کنند، می زندگی تهران شهر در نفر میلیون 8 حدود که وجودی با امروز، 

 کریم، رباط اسالمشهر، های شهرستان .ندارد را خود پیرامون کشاورزی اراضی باقیمانده آینده و حال وضعیت

 در آن شرقی نیمه و اند گسترده اراضی این غربی نیمه بر بهارستان، و قدس تأسیس تازه های شهرستان و یارشهر

 مسئله، این  .دارد قرار ورامین و پاکدشت های شهرستان در هم اراضی این از وسیعی بخش .است ری شهرستان

 د؛گیر می قرار مداقه مورد1371 یسامانده طرح مصوب تهران شهر حریم وضعیت که شود می تر پررنگ هنگامی

تأسیس  دلیل به اما باشد، عمل مالک پایتخت، حریم راهبردی طرح درآمدن اجرا به تا بایستی که حریمی

 .است شده تعارض دچار تازه های شهرستان

 

 1371حریم مصوب تهران در سال   2:نقشه

 

 1386حریم تهران و تعرضات در سال 3:نقشه
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 

 

 1321حریم پایتخت،  طرح راهبردی: منبع

 ، 1386، قسمتی از حریم پایتخت در سال 1371حریم مصوب تهران در سال  4: نقشه

 

 1382تعرضات حریم، شهرها و حریم های موزاییک شده آنها در سال 

 

 1321طرح راهبردی حریم پایتخت، : منبع: منبع
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
و هدایت توسعه شهری دارد، به  در ایران حکومت مرکزی و نهادهای بخشی سهم مهمی در مدیریت کنترل  

ف گذاشته شده است؛ چنانکه به استناد قوانین این نهادها لهمین خاطر وظایف متنوعی بر عهده بازیگران مخت

این نهادهای با . دارای صالحیت الزم جهت مداخله در گستره محدوده و حریم شهر و خارج از حریم هستند

ترین ابزارها را جهت اعمال محدودیت، کنترل هدایت توسعه بر  ههای خود یکی از تعیین کنند گذاری سیاست

 .  عهده دارند

 برای را زیادی ظرفیت تهران در شهری توسعه شکل ،کالبدی نظر از: ضرورت توسعه میان افزا در تهران

 انتظام هپای بر کلیت یک عنوان به شهر پیکره یا کالبدی سازمان .است کرده فراهم شهر این افزای میان ی توسعه

 ضوابط توسط که کالبدی های زمینه مهمترین رابطه این در .شود می تعریف شهری، پیکره عمده عنصر دو میان

 در بنا توده حجم و شهر حجمی الگوی به مربوط شوند، می هدایت شهری طراحی های برنامه کالن سطح کنترل

 و فضا و توده وضعیت رابطه این در .است هریش منظر و بصری کریدورهای وضعیت فضا، به توده نسبت ها، تراکم

 از فراتر گسترهای که شهر فضایی ساختار .است متفاوت بسیار تهران شهر مناطق در خالی و پر بافت های نسبت

 مشخص نیز را دو آن میان ارتباط چگونگی بلکه پردازد می خالی و پر میان انتظام به تنها نه است، کالبدی سازمان

  .کند می

 به شهر جنوبی نیمه و تهران مرکزی بخش: کرد دسته بندی صورت ینه اب توان می را شهر در عمومی و باز ایفضاه

 متوسط شهر تهران با مقایسه در آن شهری پر بافت میزان و داراست را جمعیتی باالی تراکم ریزدانه، بافت دلیل

در . وجود دارد 17و  8، 7 مناطق در میزان رینکمت و 22 منطقه در باز و عمومی فضای میزان بیشترین .دارد وجود

، و 7، 14های پر و ساخته شده به فضای باز و عمومی، غلبه بافت پر به فضای باز در مناطق  مقایسه نسبت بافت

 .مشهود است 17

 
 1320اطلس کالنشهر تهران، : مأخذ    (1391)شد   ها پر و ساخته بافتنسبت : 6نقشه شمار  
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
   

 :گردند مشخص زیر عنوان دو در تواند می افزا میان ی توسعه ی برنامه یک در هدف اراضی

 در که هستند شهر درون در بزرگ مقیاسی قطعات شهری، خدمات ذخیره اراضی یا :نوسازی  خیر  اراضی -1

 بزرگ مقیاس صنایع پادگان، نظیر هایی کاربری حاضر حال در ها محدوده این .اند شده مشخص جامع طرح

 شهری، خدمات تأمین برای توانند می تهران، جامع طرح اند از چشم افق در اما دارا هستند، فرودگاه یا و نامتجانس

 .شوند ریزی برنامه ( فرسوده های بافت همچون  خدماتی ی سرانه و سطوح کسری دارای های محدوده برای ویژه به

 این تحقق جهت در ها گام اولین از تبدیل شد، والیت بوستان به که قلعه مرغی، فرودگاه ی محدوده میان، این در

 .است بوده تهران جامع طرح راهبرد

 (1320)نسبت کاربری های صنعتی: 6شماره  نقشه

 

 1320اطلس کالنشهر تهران، : مأخذ
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 

 

 

 که گیرد برمی در را تهران شهر از زیادی ی محدوده تهران شهر فرسوده بافتهای :شهری فرسود  بافتهای -2

 ویژه به و تهران شهرداری حاضر حال در .است طبقات پایین تعداد با نتیجه در و قدیمی ی ابنیه شامل عمدتا

 نوسازی ی زمینه ریزدانه، واحدهای تجمیع به شهروندان تشویق با که است درصدد تهران، شهر نوسازی سازمان

 .پذیرد می صورت تشویقی تراکم طبقه یک ی ارائه همچون ابزارهایی طریق از تشویق این .سازد فراهم را بافتها این

 در که کالبدی ی توسعه از بخشی .هستند عمودی ی توسعه حال در انتهر شهر ی فرسوده بافتهای دیگر، عبارت به

 و ساخت های گرایش .شود می منتقل شهر مرکز به تدریج به امروزه افتاد، می اتفاق تهران شهر اطراف در گذشته

 یفاا تهران افزای میان ی توسعه در مهمی جایگاه محدودهها دهد نشان می که ساختمانی های پروانه آمار و ساز

 .  کرد خواهند

 

 1320اطلس کالنشهر تهران، : مأخذ    (1320)اراضی ذخیره شهری نسبت : 6نقشه شماره 

 

1320اطلس کالنشهر تهران، : مأخذ     (1320)تراکم جمعیتی و سرانه فضای سبز: 7نقشه شماره   
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 وجود اراضی خالی در حریم جنوبی شهر تهران: 1تصویر  

 

 1323تصاویر هوایی سال : مآخذ

دهد که به کارگیری  های توسعه میان افزا و موضوعات اصلی مطرح در آن نشان می بررسی اولیه پیرامون زمینه

 جهان، از ای نقطه هر در هوشمند رشد تحقق یبرا اساسی راهبردهایرویکرد توسعه میان افزا به عنوان یکی از 

 اجتماعی اتفاقات از بستری در آن گسترش  و گیری شکل که داشت توجه باید اما آید، می نظر به منطقی هرچند

 روی هوشمند رشد و نوشهرگرایی پایدار، توسعه جنبش مانند امریکا به ویژه و غرب در پی در پی های جنبش و

محول  یعنی ـ توسعه این از اصلی هدف و غرض مالحظه با باید ایران کشور هایی مانند به آن انتقال است و داده

 از پس .باشد مدیریتی ایران ـ اجتماعی شرایط بر آن انطباق و ـ  شهرها داخلی های بافت به توسعه کردن

 های زمین در توسعه امر به نگاه در نسبی جامعیت نکته، دومین تئوری، لحاظ به افزا میان توسعه جایگاه دانستن

 اجتماعی، مسایل تمامی دارد سعی و نکرده توجه کالبدی مسایل به صرفاً توسعه از نوع این .است خالی بایر و

 در کمتر موضوع این .دهد قرار تحلیل مورد هم با را  ...و زیباشناختی و بصری های مولفه مسکن، اقتصادی،

 .است ضروری امر این می شود و لحاظ دیده های مشابه  طرح و ههای فرسود و نوسازی بافت بهسازی طرح های

های خارج از  زمین در افزا میان توسعه که آنجایی از .دانست توسعه زمینه به توجه در توان می را نکته سومین

 همجوار بافت با توسعه از نوع این هماهنگی و تناسب لذا شود، نمی انجام شهری بافت با ارتباط بدون و شهر

 است این نکته چهارمین .شود رعایت کشور در سنخ، این از طرحی و برنامه هر در باید که یابد می اهمیت بسیار
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 رشد و توسعه امر به ولی است، موجود بافت با هماهنگی و ارتباط برقراری مقام در هرچند افزا میان توسعه که 

 تأمین تراکم، افزایش عمومی، نقل و حمل مسکن، وضع در تغییر با دارد سعی و دارد توجه نیز موجود وضع

 .شود بافت کل پیشرفت و رونق موجب ... و ها دسترسی

 گیری بهره عدم نتیجه و در زمین کاربری زمینه کارآمد در و دقیق های ریزی برنامه ضعف علت شهر تهران به در

 شاهد جمعیت، ستقرارا صحیح الگوی رعایت عدم و شهر در موجود استعدادهای و های از ظرفیت متناسب

 مشکالت زیست آمدن وجودن به و کشاورزی اراضی تخریب نهایت در افق و در شهر مرز و حد بی گسترش

 از سبب سرانجام تواند می آمده، وجود به های و نارضایتی محالت کالبدی شرایط تضعیف .هستیم دیگر محیطی

 شهری، افزای میان توسعه این شرایط در .شود کالنشهرها محدوده کل نهایت در و شهرها رفتن محالت، بین

 محیط و سیمای شهر توسعه به آماده، مجدد استفاده برای را متروک و بسیار قدیمی های ساختمان یا ها زمین

 درآمدی سطح با ساکنان حفظ و جذب به و بخشیده را ازدیاد افراد شدن دار خانه فرصت کرده، کمک زندگی

 توسعه .دهد افزایش محالت قدیمی در را زندگی کیفیت تواند می ترتیب این به و رساند می مختلف یارى

 عملکرد و سرزندگی ءنظر، ارتقا مورد محدوده وضعیت کالبد ءارتقا در تواند می افزا همراه با مدیریت پایدار میان

 افزا، میان عهسازی توس پیاده فرایند در بخش ترین حساس و ترین مهم مسلماً .باشد موجود تاثیرگذار محالت

 ازیس  پیاده ترتیب این به .باشد می افزا میان توسعه مناسب برای انتخاب اراضی های شاخص تعیین و بررسی

 های افزایش هزینه افقی، گسترش با اغلب شهر تهران که محالت درون در شهری افزای میان توسعه

 موثر معیارهای و عوامل مجموعه به توجه با اند، ها مواجه ظرفیت و منابع حد از بیش استفاده و رسانی خدمات

 و موجود های ظرفیت از با استفاده که طوری به .بود خواهد پربازده و پذیر امکان توسعه این در اجرای شده ذکر

توان  می شهری، خدمات به دسترسی نظر از فعلی ساکنان به نیازهای پاسخگویی بر عالوه آنها ءارتقا

 .کرد احراز نیز را آتی معیتج برای الزم های زیرساخت

 

 های فرسوده  فضاهای شهری بافت بهسازی و بازسازی و نوسازی 5-3

است که در  ییها به بافت یتوجه به بازگشت زندگ ز،یاز هر چ شیبافت، ب یایاح ایمرمت  یطرحها یدر بررس

 زانیاستفاده به م ایابل استفاده ق ریغ ییها و بازده مناسب خود را نداشته و رفته رفته به مکان ییایحال حاضر پو

آنها با اصل  یایها وجود دارد، توجه به اح ن بافتیکه در مواجه با ا یمهم اریموضوع بس. شده اند لیحداقل، تبد
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توانند برقرار  یم ایبا فضا داشته و  یخیو تار یاست که ارتباط مکان یافراد یازهایو ن نیقرار دادن توجه به ساکن 

هم احساس  ازمندیکه ن زانیکهن، به همان م یها و بافت یخیتار یها طیدر مح یال زندگح نیدر ع. سازند

 نیبرخود با ا ةدامن. هاست نو در آن یراتیاعتقاد به بروز تغ ازمندیهاست، ن شهیها و ر خاطره ها،بودن با رخداد

متعصبانه که  اریبس ییهادامنه، از برخود نیا. متضاد همراه است اریبسگاهی مختلف و  یکردهایموضوع با رو

 یو دوباره ساز بیتخر ةمرحل اباشد، آغاز شده و ت یو حفاظت صرف تک بناها م یکالبد رییمعتقد به عدم تغ

 .رود یم شیپ

دهد که حفظ  یموارد در دسترس نشان م یبدست آمده در برخ یها حاصل از مطالعات و تجربه جیامروزه نتا

آنچه مهم . امروز باشد یزندگ یازهاین یتواند پاسخگو یکهن نم راثیه به مو توجه صرفاً مقدس مأبان ناهاب تک

 .کهن اتفاق افتد یدر کالبدها ندخاص خود بتوا یها یژگیو و ازهایاست که با ن یزندگ انیاست، وجود جر

رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی، 

فضاهای سبز شهری  ها و بوستان در این میان،. های مصنوع را نمایان نموده است طلوبتر نمودن محیطبرای م

 های اطراف آن و بافت هایی است که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی انسان دارای ویژگی

های کمی و کیفی  ساختار و ویژگیاین امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که این فضا خود دارای . کندتبدیل می

  .های واگذار شده و مورد انتظار را به خوبی ایفا کند مناسبی بوده، که بتواند نقش

در بسیاری از محالت دارای سابقه تاریخی در بیشتر شهرهای کشور با افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن 

از  .قدیمی با کاربری جدید به وجود آمدهای  افزایش نیاز به خدمات شهری، تغییرات چشمگیری در بافت

های عمومی شهری  شود، کیفیت عرصه های شهری لحاظ می ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط مهم

موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت 

 .شود شهرها محسوب می

ای اخیر مفهوم کیفیت اهمیت فراوانی یافته و بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران به بررسی نحوه در دهه ه

محیط زندگی انسان از اهمیت  در این میان ارتقاء کیفیت. های مختلف پرداخته اند ارتقاء کیفیت در عرصه

کامل با ابعاد اجتماعی، یک نظام شهری یک شهر زنده با میزان کیفیت مطلوب . باشد ای برخوردار می ویژه

تجربه توسط ساکنان یک شهر یا کیفیت زندگی قابل  محیطی است و سرزندگی اقتصادی، فرهنگی و زیست

 . قابلیت دسترسی، برابری و مشارکت است شود که دارای ابعاد منطقه تعریف می
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برند، نبود  یز آن رنج ما یو با ارزش شهر یخیتار یها که بافت یمعضل نیتوان گفت که بزرگتر یم تیدر نها 

آنها  یشهر است که باعث شده فرصت نگهدار یاجتماع اتیح جیرا انیو فاصله گرفتن از جر یتحرک اجتماع

و اقدامات کالن  ها تیبه فعال ازمندین شیاز پ شیبرود و آنها را ب نیاز ب یمردم یایخودجوش و پو انیتوسط جر

 یاست که عمدتاً بدون توجه به استعدادها نییار اصالح از باال به پابر ساخت یکند که بعضاً کند و مبتن یو دولت

 .ردیگ یشده صورت م نییتع شیاز پ یتیبه کل یابیدست یموجود و تنها برا

 های در بافت و باال رفتن کیفیت دارای فضاهای زنده شهری نیستند، سرزندگی قدیمی شهرها امروزه بافت

زیباسازی بر ارتقاء کیفیت محیط و فضاهای عمومی تأکید دارد . شود ر میت مردم در شهر میسالبا تعاما قدیمی

شاید . تا تعامل اجتماعی را تسهیل کرده و هویت کالبدی شهر و هویت اجتماعی شهروندان را تحکیم بخشد

بتوان گفت که هدف غایی یک شهر، ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی 

ی حایز اهمیت آن است که مجموع عوامل کیفی با ظهور و بروز در فضاهای شهری و ایجاد  کتهن. کنند می

های مطلوب، به طور عمومی سبب تلقی مطلوبی از شهر در ذهن شهروندان شده و تصاویر خوشایندی در  محیط

  .گذارد ذهنیت آنان باقی می

، فرهنگی و محیطی را در اجتماعی، اقتصادی های سیاستاز  ای گستردهطیف کیفیت بخشی و بازآفرینی شهری 

بازآفرینی شهری، مفاهیم و راهکارهایی نظیر توسعه پایدار شهری، حفاظت از میراث، به عبارت دیگر . گیرد برمی

 .شود مشارکت و آموزش و گردشگری فرهنگی را نیز شامل می

یشتر از مسائل عام فرهنگی و سنتی های بومی در کشورهای پیشرفته ب توجه به سنت های بومی و تقویت ارزش

تر و فراگیرتر مانند ایجاد  عبارتی در کشورهای در حال توسعه و در نمونه های ایرانی، مسائلی کلی بوده است به

غرور شهروندی و هویت فرهنگی، حفظ هویت فرهنگی شهر، حفظ میراث فرهنگی شهر، صیانت از هویت و 

برخالف آن در کشورهای پیشرفته کمتر از چنین ادبیاتی . گردیده استمیراث شهری و ادبیات مشابه آن مطرح 

های روابط اجتماعی و حیات مدنی بافت  برای اهداف فرهنگی استفاده شده و بیشتر اهداف فرهنگی در حوزه

در  حوزه فرهنگی مسائلی مانند حفاظت کامل از بافت قدیمی و اعطای نقش عمده به  .مورد توجه بوده است

موضوعات ... و تجدید ارزش نوسازی و مرمت، و  تجدید حیاتی، تجدید حیات فضاهای با ارزش، گردشگر

 .وجود دارد( با تغییر میزان حساسیت)مشابهی هستند که در کشورهای مختلف 

ترین مسئله در کشورهای پیشرفته، جذب گردشگری و توجه به توریسم فرهنگی است  در حوزه فرهنگی عمده

ن توریسم فرهنگی با توریسم اقتصادی چندان آسان نیست ولی به هر صورت توجه به اهداف هرچند تمیز داد

 .های بررسی شده است فرهنگی در مواجهه با موضوع توریسم، موضوعی جدی در پروژه
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 احیا و بازنمایی مدیریت ایرانی اسالمی  5-4 

ت به ی اثرگذار خواهد بود و حرکتردید تا حد زیادی بر مظروف سبک زندگی شهروند ظرف تمدنی شهرها بی

 .کند دهنده کالبد شهر را در ضمیر ناخودآگاه شهروندان، تبلیغ و تسهیل می سمت هدف غایی جهان بینی شکل

اسالمی بدون در نظر گرفتن این  ـ های معماری و شهرسازی ایرانی در این میان تالش در جهت حفظ ارزش

های اصیل حاکم بر شهرسازی و معماری  عه به مبانی فکری و ارزشواقعیات در کنار اشراف و آگاهی عموم جام

ها توسط نخبگان، متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی در  فاخر گذشته و کشف، ترجمان و بازآفرینی این ارزش

 ریزی استراتژیک، ریزی شهری از جمله آینده پژوهی و برنامه های روزآمد در برنامه گیری از ظرفیت جهان و بهره

 .ممکن نخواهد بود

رغم همه تهدیدات و مشکالت به رشد و  سالگی به 40حال که انقالب اسالمی مردم ایران با طی مرز پختگی 

های کالن رشد و  ریزی ها رسیده است، جای آن دارد که متناسب با برنامه ثباتی نسبی در بسیاری از عرصه

ای، کاربردی و با قابلیت  فت و گام دوم انقالب، ریشهپیشرفت کشور در قالب الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشر

 .، پرداخته شود سازی به این موضوع مهم و بعضاً مغفول مانده در عرصه عمل پیاده

دار برخوردار بوده و با ورود دین مبین اسالم به این  کشور ایران از دیرباز از فرهنگ و تمدنی کهن و ریشه

رو شد، بیش از پیش بر غنای  و عدالت محور آن با اقبال عمومی نیز روبهسرزمین که با توجه به ماهیت الهی 

اسالمی شکل گرفت و توانست بر اعتالی تک تک  -فرهنگی این تمدن گهربار افزوده شد و فرهنگ اصیل ایرانی

 .سزایی بگذارد های زندگی انسان ایرانی تأثیر به جنبه

اسالمی بر غنای آن هرچه بیشتر افزوده شد، تبلور  -نگ ایرانیهای مهمی که با تعامل دو سویه فره یکی از جنبه

جا  عینی تمدن، یعنی همان معماری و شهرسازی است که این نمود فرهنگی به طور گسترده در آثار زیبای به

 .خورد های اصیل شهرسازی شکل گرفته بر این مبنا به چشم می مانده از گذشته و مکتب

و شهرسازی، شهر اسالمی و ایرانی شهری است که مکان تحقق تمدن بوده و  طبق تعریف شورای عالی معماری

های پایدار مبتنی بر بینش عرفانی  از نظر مفهومی، مُنبَعث از اصول دین مبین اسالم و در معنا دارای ارزش

ناسب با های زمانی، مت های طبیعی، فرهنگی و تاریخی باشد و در بازه ایرانی و در مصداق بر گرفته از ویژگی

های معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه از علوم، فناوری و مهندسی، شکل  ها و نیازمندی ویژگی

 .گیرد می
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های  ها مطابق با آموزه هدف از ایجاد اینگونه از شهرسازی فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تکامل و تعالی انسان 

ابط اجتماعی و نیز تولید مظاهر فرهنگ و تمدن به ویژه در آثار دین اسالم بوده و در این زمینه توسعه رو

 1300توان پس از ظهور اسالم تا آغاز سال  های مصداقی آن را می مند هنری تجلی یافته است که نمونه هویت

 .هجری خورشیدی در حوزه فرهنگی ایران مالحظه کرد

 زیرا هستند؛ هویت بحران دچار ما ای امروزینشهره.  دارد آن از باالتر مفهومی و نیست صفت یک فقط هویت

 از باعث،گسست این آنکه حال و،افتاده است اتفاق بنیادین شکل تغییر گذشته با پیوند شهرها بدون این در

 رفتن دست از پدیدۀ با مقابله راستا برای همین در .است گردیده تمایز و تشخیص قابلیت قدرت و رفتن دست

 زمان طی در تغییر و کنار گذاشته تاریخ به نسبت ای موزه و بار حسرت نگاه باید یخیهای تار بافت در هویت

 .شود پذیرفته

 از تقلید به صرفاً اینکه نه نمود، دقت ها آن در نهفته مضامین و مفاهیم به باید تاریخی های بافت به توجه رد  

 ساخت زمان در تحریف موجب که وشاندپ ها ساختمان به را تاریخی سبکی پوشش و لباس و پرداخت آثار این

 بافت با تعادل به دستیابی و تأثیر این نباید حال، عین در آورد خواهد فراهم نیز را تاریخی بافت تعلق و شده

 بر را فشارهایی و تأثیرات از ای پیچیده الگوهای تاریخی هرزمینة وجود. گردد معماری های نوآوری مانع قدیمی،

 بافت، توده، مقیاس، بر مشتمل تاریخی متن خصوصیات به توجه طراحی هنگام در. نمود خواهد ایجاد اطرافش

 سبک کیفیت و نماید می منعکس را بودن مأنوس و آشنایی بنا سبک. هستند اهمیت حائز سبک، و حجمی فرم

 ارزیابی در . دارد ریتم و بندی ترکیب توده، و حجم شالوده، و بافت یکپارچگی، معماری، خوب طراحی به بستگی

 محیط به نسبت حساسیت با طراحان .ویژه سبکی به نه نمود توجه آن کیفیت به بیشتر باید بنا یک طراحی

 بر تواند می کارشان که آگاهی این حس . نمود خواهند حس خویش کار به نسبت را بزرگی مسئولیت تاریخی،

 ممکن باشد، تاریخی جهت بی طرح اگر .باشد تاثیرگذار سازد، می آشکار را آن محیط که تاریخ در ظاهر زمان

 گردد تزریق مخل و جدید مصالح اگر بالعکس. بیابد تاریخی ظاهری تعادل، حد از بیش محیط شود باعث است

 به احترام مسئولیت، حس با که است این در طراحان قدرت بنابراین،. یافت خواهد کاهش محیط تاریخی کیفیت

 بافت بهبود موجبات تاریخی، متن افزایش یا کاهش توسط تغییر، به نسبت لیاصو نگرش و محیط ویژه شخصیت

  .آورند فراهم را و همچنین ارتقاء فضای شهری
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 توسعه عرصه های عمومی و فضای فرهنگی و هنری شهر در ابعاد ایرانی اسالمی  5-5 

ها پیـدا  ات فردی و جمعی انسانانکاری با حی زمانی پیدایش هنر با زندگی انسان نخستین، آمیختگی غیرقابلهم

ها و الگوهای ظهور و بروز های زندگی جمعی در شهرها، زمینهتحول، گستردگی و افزایش پیچیدگی. کرده است

پیدایش مفهومی جدید از هنر عمـومی در فضـاهای   . خوش تغییرات مختلف نموده است هنر عمومی را نیز دست

های منفک و مستقل در فضاهای شهری، به یکـی از   ری را از پدیده، هنر و آثار هن1260های شهری پس از سال

های شهری به هنری اجرایـی اطـالق   هنر عمومی در عرصه. های توسعه شهری بدل گشتمحورهای اصلی برنامه

باشـد و عملکـرد   ای در منظر و فضـاهای شـهری مـی   حائز نقش برجسته ,شود که متعلق به شهروندان بوده می

توانـد منجـر بـه    گذارد  این هنر عمومی به خودی خـود مـی  نظر و فضاهای عمومی به نمایش میجذابی را در م

ای باعـث افـزایش قـدرت تصـوّر،     طـور بـالقوه   همچنین به. شدن فرهنگ و هویت محالت یک شهر گردد تر غنی

دی، ارتقـاء  هـا و رونـق اقتصـا   گـذاری تشویق خالقیت و افزایش مهارت برای حل مسائل، حذف و افزایش سرمایه

ترین تـأثیر آن ارتقـاء کیفیـت زنـدگی     اما مهم. شودمی... کیفیت بصری تشویق به استفاده از فضاهای عمومی و

سـوی   های اخیـر، بـه طبـع اقتضـائات زمانـه بـه      واسطه اینکه در سال شهروندان یک شهر است، هنر عمومی به

سمت خود معطوف نمـوده   گاه بیشتری را بهشدن و مشارکتی شدن توجه نشان داده است، ن اجتماعات، گروهی

 . است

 برخـوردار ی خاصـ  تیـ شهر از اهم کیساکنان  یبه تصورات ذهن یابیبرای دست تواندیم شهری پرداختن به فرم

شهر شود و فرم  گرفته به مثابه ابزاری کارآمد به خدمت تواندیدر فرم شهر، هنر م ریثأو ت رییتغ جادیبرای ا. باشد

کالبـد   رییـ گشکل ندیبتوان گفت کاربرد هنر در فرآ دیشا. جلوه کند جذّابشکل دهد تا شهر ی زیبا ا گونه را به

و آزاردهنـده جلـوه    بـا یرزیغ گرییو کالبد د دیبخش به نظر آو فرح بایاست که مکان و کالبدی ز یلیاز دال یکی

ـ ینماهـای ب  هـا، کپار ن،یادیهای شهری، شکل و فرم فضاهای شهری، منحوه استقرار بافت. کند هـا،  کوچـه  یرون

و ( اتوبـوس  -متـرو ) هاستگاهیا یطراح ،یارتباط هایشبکه یعالئم شهری، طراح یها، طراحساختمان ها،ابانیخ

 هـای تیـ ، همه و همـه، در قالـب هنـر و فعال   (در شهر رییتصو و ارتباط غاتیعنصر تبل)شهری  کیباالخره گراف

به هنـر از عوامـل    یتوجهیشهر ارتباط دارد و ب کیزیو ف ساخت هنر با ینبنابرا است، یهنری قابل طرح و بررس

بـر رفتـار سـاکنان     طیفضا و مح رایز ،شهرها است در سطحهای رفتاری و ناهنجاریناهنجاری بصری  جادیمهم ا

 لیحمرا به ساکنان خود ت نینو یهای اجتماعالگوهای رفتاری و نقش یو کالبد برخ طیمح گذارد،یم ریثأخود ت

لذا اهمیت و جایگاه هنر عمومی در   کندیم فیرا تضع گرید یو برخ تیرفتارهای موجود را تقو یبرخ و کندیم
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ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر اثـرات بسـیار مهمـی داشـته و هنـر عمـومی فضـاهای شـهری، پیونـد           

گونگی تبلـور و ظهـور هنـر در فضـاهای     در همین راستا چ. های شهرنشین داردناگسستنی با تداوم حیات انسان

همانی شهری و میزان و نحوه تأثیرگذاری آن بر زندگی شهروندان و مخاطبان فضاهای عمومی و همگانی شهری 

 . ای اساسی و قابل تأمل است که به طور ویژه باید مورد بررسی قرار گیردمسئله

ترین شهر کشور که عالوه بر پایتخت سیاسی، و بزرگشهرهای موجود دنیا ترین کالنمثابه یکی از مهم تهران به

مثابه  تواند بهترین شهر کشور از منظر اقتصادی و فرهنگی بوده و با توجه به ساختار اجتماعی خود، میمهم

این شهر به واسطه قدمت و . المللی شناخته شودهای ملی و بینسمبل و نماد معرفی هنر ایرانی در عرصه

های گذشته واجد هنرهای شهری بوده و به نسبت زمانه خود فضاهای تاریخی خود از زمان -های سیاسیویژگی

های اولیه انقالب به سبب خیل عظیم های پایین هنر در سالبخشیده است؛ هرچند ظرفیتعمومی را رونق می

گرایانه در دی کمّیهنرهای شهری با رویکر 80اما با آغاز دهه . مهاجران و سایر مسائل شهر، بسیار پایین بود

 یهاندایمی ها و حتنابایها، خراهبزرگ یمانیس یهابر جداره یوارید یهاینقاش یسابقه و کمّیب میترسقالب 

کالن،  یعمرانی هاپروژه یاجرا ،سازی راه پیادهمجسمه،  یهابوستان جادی، ا(رهیو غ عصریونک، ول دانیم) یاصل

ای به خود گرفت ، شتاب ویژهرهمسطحیغ یهاها و پلها، تونلراهن بزرگچو یارتباط شهر یاصل یرهایمس رینظ

مثابه مقوّم فضاهای  اما مروری بر سیر تطوّر و تحول هنر عمومی به. و تحول نوینی را در این حوزه پدید آورد

امری های مشارکتی گیری از ظرفیتعمومی در شهر تهران حکایت از آن دارد که کنشگری شهروندان و بهره

عالوه بر این . مغفول مانده است و همین امر بر مقبولیت و همچنین کیفیت هنرهای عمومی تأثیر گذاشته است

ها و شدن در المان های توسعه هنر عمومی اغلب به محدودها و ظرفیتشناخت ناکافی نسبت به پتانسیل

های اگرچه در دوره. منجر شده استها و همچنین عدم هماهنگی و این هنرها در فضاهای شهری دیوارنگاری

ای به شهر بخشیده اما حضور هنر در فرآیندهای اخیر هنرهای شهری تهران به طور عمده و مناسبتی، چهره ویژه

از سوی دیگر تناسب مفهومی هنر شهری با زمینه فضاهای . خوردشدت به چشم می طراحی فضاهای عمومی به

شناسی  بنابراین مسئله. داده استهای گذشته را تحت تأثیر قرار میعمومی چالشی است که در موفقیت روند

های مردمی در متن و بطن ها و کنشگریگیری از مشارکتتوسعه هنر عمومی در شهر تهران از رهگذر بهره

 .گذردفضاهای عمومی می

گیری از و بهره گذاری کرد که هنر عمومیتوان هدفاز آنچه در بیان و تبیین مسئله گذشت، این چنین می

شناسی و هم از منظر های شهروندی در توسعه هنر عمومی در شهر تهران هم از منظر مالحظات زیباییمشارکت
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ای مثابه پدیده تنها قادر است منظر دیداری شهر را بهبود بخشند، بلکه بههای اجتماعی و مشارکتی، نهکنش 

توان بنابراین می. باشدهای اجتماعی و فرهنگی را نیز دارا میآلایدهاثرگذار، توانایی نفوذ در افکار عمومی و ارائه 

 : اهداف زیر را برای شهرداری تهران متصور بود

 های اثرگذاری هنر عمومی بر فضاهای شهری و نسبت آن با رویکردهای رایج بررسی و درک ارتباط و راه

 زندگی شهری؛

  رسی سیر تطور و تحول آن به منظور شناسایی شناسی هنرهای عمومی در شهر تهران و بر گونه

 های کلیدی؛ پیشران

  تبیین ارتباط شهروندان با هنر عمومی در فضاهای شهری؛ 

 تولید فضاهای  گیری هنر عمومی و بازهای مشارکت شهروندی در شکلاستخراج مسائل و مشکالت ظرفیت

 شهری؛

 های ان با تکیه بر مبانی معرفتی و ویژگیدستیابی به الگوی مشارکتی توسعه هنر عمومی در شهر تهر

 تاریخی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران؛

 .گذاری هماهنگ در حوزه توسعه هنر عمومی مبتنی بر کنشگری شهرونداندستیابی به رهنمودهای سیاست

 باشد که فضاهای فرهنگی مکانی جهت  برخوردها و تعامالت مردمی از نظر فرهنگی،اجتماعی و سیاسی می

این مکان می تواند شاهد حضور فعالیت های فرهنگی و سیاسی در جهت ارتباط بهتر با مراکز و سازمان های 

وجود چنین مرکزی نه تنها می تواند موجبات پیشرفت شهر را فراهم کند، بلکه می تواند  .مرتبط  و ذیربط باشد

مشکل اعظم .ر کنار مقوله فرهنگی باشدی جهت اعتالی معماری منطقه از نظر پیشرفت تکنولوژی داولین مکان

ساخت و سازها و طراحی های جدید در وادی مکان های گردهمایی و تعاملی نبود سرزندگی از بعد بوم و مرز و 

زیست و اقلیم در معماری امروز است که تلنگر اصلی تحقیق نیز بر همین مبنا استوار است و چالش اصلی همین 

ایانه از نگاه فرهنگی و مذهبی و پذیرفتن ایده های غربی گرایانه در گمراهی زمانه نبود دیدگاه های سرزندگی گر

 .است

در این راستا توجه به سرزندگی در طراحی و اصول کالبدی در قالب معماری برخواسته از طبیعت و بستر 

ر مردم در این مکان های مورد مطالعه می تواند راهگشای ایجاد پیوند و تعامل انسان با جوامع و ارتباط بهتر اقشا

 فضاهای در نقش فعال ایفای و مکان افراد در با توجه به عمومیت همچین مکان هایی،حضور. عمومی باشد

 مشخص، قلمرویی اجتماعی در روابط کردن محدود واسطه به مکان و می گیرد نشأت مکان حس از جمعی
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 .افزاید می چهره به روابط چهره تراکم بر ترتیب بدین و کند می تقویت و پدید آورده را گروه به تعلق احساس 

بعنوان ) ی آن در ابعاد متفاوت اجتماعی ضرورت توجه به فضاهای فرهنگی به علت وجود کارکردهای همه جانبه

هایی سالم برای  همچنین به عنوان مکان و ، سیاسی و توسعه دموکراسی(بستر تعامالت اجتماعی شهروندان

از طریق افزایش توریست و  عالوه بر این فضاهای فرهنگی. باشد روندان میگذران اوقات فراغت شه

  .نماید گذاری اقتصادی، کمک وسیعی در ایجاد سالمتی و بهبود کیفیت زندگی شهرها می سرمایه

طراحی مراکز فرهنگی با متد معماری ایرانی بانگرش احیاء سرزندگی باعث توسعه و رونق ارتباطات و 

  .ی خواهد شدتعامالت اجتماع

 اجتماعیـ  های طراحی فضاهای فرهنگی اصول و مولفه 

 ردیف اصول و مولفه ها

رعایت فاصله مطلوب جهت تسهیل ارتباط بصری و درنظر گرفتن مکان طراحی در دورترین 

 فاصله با مکان های مولد صدا

1 

ل برانگیز جهت خیال انگیزی و برانگیختن حس کنجکاوی، استفاده از تصاویر انگیزشی و خیا

 تقویت 

 و اتعداد شهروندان تیخالق

2 

 3 تامین ایمنی و امنیت به منظور آرامش برای استفاده کنندگان

 4 مکان یابی مناسب این فضاها و همجواری با کاربری های سازگار

 5 مشخص نمودن قلمرو فضاهای فرهنگی با تعیین کارکرد آموزشی و تفریح

 6 طراحی شده با استفاده از طراحی فضاهای سبز آرام سازی فضاهای فرهنگی

 7 سادگی در فرم و نحوه انتقال پیام، حذف جزئیات و عوامل غیر ضروری

 8 واقع گرایی، تناسب عناصر و بخش های مختلف تصویر با هم از نظر زمان و مکان

 -هنگیایجاد سرزندگی و تنوع در این فضاها که سبب نشاط روحی مخاطبان درمحیط های فر

 اجتماعی می شود

2 

اهمیت به خوانایی در فضاهای مزبور از جمله نمادها، المان ها، هماهنگی و تضاد ها در فضاهای 

 اجتماعی-فرهنگی

10 

-احساس مسئولیت در شهروندان جهت مشارکت در حفظ، نگهداری و ارتقاء فضاهای فرهنگی

 اجتماعی

11 

 12 فرهنگی -توجه به زیبایی و نظم کالبدی، اجتماعی
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 ارتقا کیفیت طراحی وساخت ونظارت ونگهداری ساختمان شهری 5-6

های مرتبط با بخـشی از  گیرد که هر یک مسئولیت های مختلفی شکل می نظام ساخت و ساز از تعامل گروه

ای از مقـررات،  عنوان محصول این فرآینـد، متـاثر از مجموعـه پیچیـده ساختمان به. دارند اقـدامات را بـر عهـده

موفقیت در دستیابی به کیفیت مطلوب ساخت و ساز در ایران و  عدم .مـصالح، محـصوالت و تجهیـزات اسـت

انجام شده اگرچه باعث بهبود نسبی در اوضاع  هـای تالش. ادامه دارد ای خصوصا در تهران با وضع نگران کننده

است ولی بصورت کلی  عضی پروژه هـا قابـل توجـهآشفته موجود شده و اثر بخشی آن به صورت موردی در ب

 . شود نظام کنترل ساخت و ساز در ایران نابسامان و غیر موثر ارزیابی می

. مهندسی است سازمان های اصلی مدیریت افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهای ساختمانی یکی از دغدغه

کیفیت در  نظیر پیاده سازی سیستم مدیریت های مدیریتی الزم تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت

های عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها که از  کتابچه راهنمای آشنایی با گام .رسد پروژه ها، دور از ذهن به نظر می

های جاری  مند کردن رویه نظامبه منظور 23سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  در اذرماه  

انتظار می رود با پیاده سازی این . نهایتا نظارت پروژه تدوین شده است رحله انتخاب، ابالغ ومهندسین ناظر از م

احتمالی پروژه که ناشی از عدم توجه به ناشناخته های قابل پیش بینی در  سند اجرایی، ضریب وقوع مخاطرات

وثرتری را در طی پروژه و در مهندس ناظر با اتکا به مستندات ایجاد شده، نظارت م پروژه باشد کاهش یافته و

رویه ها و فرایند های این سند اجرایی و مقرر گردیده است تا .مشخصات فنی اعمال نماید چهار چوب ضوابط و

العملهای مرتبط کنترل گردیده تا کیفیت محصول  توسط بازرس ساختمان بصورت ادواری و منطبق با دستور

لذکر در نشریات بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان نیز دستور دغیر از دستور العمل فوق انهایی تضمین گرد

ها و ابنیه و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی به طور مفصل بیان  های صحیح نظارت و اجرای ساختمان العمل

پس آنچه مسلم است . ولیکن متاسفانه همچنان شاهد ساخت و ساز های با کیفیت پایین هستیم. شده است

طور مناسب تدوین شده و به مهندسین ابالغ شده است؛ نتیجه آنکه مشکل  ها به تور العملضوابط و دس

 .ها با کیفیت پایین را بایستی در جای دیگری جستجو نمود ساختمان

با توجه به رشد شهر نشینی در کشور و ساخت و ساز سریع در پایتخت و نواحی اطراف و سایر کالن شهرها و 

ولیکن متاسفانه به کرات . نمایاند ن الزمه ساخت و ساز با کیفیت باال را به خوبی میهمچنین زلزله خیز بود
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کیفیت و یا با حداقل کیفیت در سطح کشور هستیم و الزم است عوامل موثر بر  شاهد ساخت و سازهای بی 

 .دساخت و ساز بی کیفیت شناسایی و ساز وکارهایی برای رفع و یا به حداقل رساندن آنها تدوین شو

در رکن . اجرا و نظارت ارکان ساخت و ساز هستند که هر کدام از این ارکان مراحل خاص خود را دارند طراحی،

هستند که از بین این دو مصالح ساختمانی عالوه بر تاثیر در « اجرا کننده»و « مصالح»اجرا دو موضوع مهم 

در . غال افرادی زیادی از جامعه دخالت داردکیفیت ساختمانها، تکنولوژی و نوآوری وگردش مالی باال، در اشت

را بایستی افزود که به نظر  "نظارت "موضوع سومی به عنوان   "مجری "و  "مصالح "حال حاضر به دو موضوع 

رسد این سه عامل دوش به دوش هم ارکان کیفیت خوب ساخت و ساز را شامل می شوند که خلل و کوتاهی  می

ها  باعث ایجاد مشکل و کاهش کیفیت بنا و در نهایت عمر مفید ساختمان و بی توجهی در هر یک از آنها

 .شود می

بدیهی است وقتی عوامل و . های واقعی ساخت و ساز با کیفیت واقعی مورد ارزیابی جامع قرار نگرفته است ریشه

و مشکل به صورت  های ارائه شده نیز مقطعی بود ای به درستی ارزیابی و شناسایی نشوند راه حل مشکالت پدیده

تغییر  2800پس از وقوع زلزله بم و زلزله استان آذربایجان شرقی آیین نامه زلزله ایران . ای حل نخواهد شد ریشه

گیرد ولی پس از بازدید از ساختمانهای آسیب  ورژن چهارم آن برای طراحی مورد استفاده قرار می نمود و اخیراً

 ،از قبیل ریختن سقف) شوند آسیب می که در حین ساخت دچارهایی  دیده در زلزله و همچنین ساختمان

مشکالتی است که به ...( افتادن تاور کرین و. ناپایداری گودبرداری انجام شده. ریزی ها در حین بتن بازشدن قالب

. ای و محاسبات ندارد نامه علت کوتاهی و مسامحه مهندسین ناظر و مجری رخ داده است و ربطی به مسائل آیین

کیفیت . طور مستقیم به سه رکن اصلی کیفیت مصالح ها به حث کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمانب

بحث کیفیت . اند که تفکیک آنها انجام پذیر نیست طوری در هم آمیخته نظارت و کیفیت اجرا بستگی دارد که به

ه شده و آزمایشات مربوط به به طور کامل توضیح داد 55مقررات ملی ساختمان و نشریه  5مصالح در مبحث 

در مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان نیز . تعیین حدود مرغوبیت مصالح در آنها به خوبی یاد شده است

با توجه به اینکه آیین . به نوع مصالح و مرغوبیت آنها و همچنین نحوه نگهداری مصالح در کارگاه اشاره شده است

مصالح ساختمانی در دسترس است در مقاله تالش شده تا به بحث کیفیت نامه های الزم برای کنترل کیفیت 

 .اجرا و نظارت با دید واقع گرایانه پرداخته شود
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تجربگی و نداشتن تبحر الزم در امر ساخت و ساز و نبودن نظارت کافی بر امور ساخت و ساز کشور باعث شده  بی 

از مصالح نامرغوب  که مجریان ساخت و ساز هستند فرماها به علت سود بیشتر کار است که بسیاری از ساختمان

استفاده از مصالح نامرغوب و با کیفیت پایین در نازک کاری . استفاده شده و عمر مفید ساختمان را کاهش دهند

های بازسازی را افزایش خواهد داد ولیکن چنانچه از مصالح نامرغوب و با  ساختمان خطر جانی نداشته و هزینه

یین در بتن و اسکلت بنا استفاده شود بدیهی است که سازه را به مخاطره خواهد افکند و خطر جانی کیفیت پا

  .برای ساکنین در زمان وقوع زلزله خواهد داشت

شود در حیطه  آنها احداث می ساختمانی را که توسط مجـری و تحـت نظـارت ناظران ساختمان مکلفند عملیات

ها، محاسبات  مشخصات مندرج درپروانه، نقشه با سـاختمان لحـاظ انطبـاق از پروانـه خـود صالحیت مندرج در

ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته  فنی منـضم بـه آن و مقـررات و مشخصات

 .اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند پایان کار مطابقت عملیات ساختمان نظارت کـرده و در

مقررات ابالغی توسط وزارت  هـا و ضـوابط و ها، بخش نامه نامه قیقی و حقوقی مکلفند براساس، شیوهناظران ح

 .به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند ای و اخالقی نسبت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفه

ه ساختمانی بطور تمام وقت در کارگا موظف است نامه ، مجری براساس مفاد فصل سوم این مجموعه شیوه

تواند به کار دیگری  کار دارد، نمی ساختمان اشتغال به حضور فعال داشته و تا زمانیکـه بـه عنـوان مجـری

منظور سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی  اشـتغال داشـته باشـد بـه همـین

واند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ت کار نمی صاحب .و مجری حقوقی خودداری کند اجرای ساختمان

 .ساختمانی خود باشد

کند سازندگان و  که وضعیت بازار و نرخ عرضه و تقاضا سریعا تغییر می حالیبدیهی است در اقتصاد ناپایدار و در 

. دنماین کارفرمایان برای دریافت سود بیشتر اقدام به کم کاری و کاهش قیمت تمام شده هر مترمربع از بنا می

 .رسد که مجری ساختمان و مالک یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد این موضوع زمانی به بدترین وضعیت خود می

در چنین شرایطی وجود مهندسین ناظر با تعداد زیاد که تقاضای کار دارند و به کالمی دیگر افزایش عرضه و 

مهندسین برای حفظ منافع خود و  کند که نبود بازار تقاضای مناسب برای مهندسان شرایطی را ایجاد می

دریافت حق الزحمه کامل و گاهی بیشتر از مجری و یا کارفرما استفاده از مصالح با کیفیت کم و یا کم کاری و 

نمونه آن حجم عظیم تخلفات . مسامحه در بخش سازه را نادیده انگاشته و در گزارشات خود به آنها اشاره نکند

ن ناظر به خوبی به شهرسازی گزارش نشده و برخورد جدی با کارفرما نشده و ساختمانی است که توسط مهندسی
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در حین پایانکار شهرسازی در مقابل حجم زیاد تخلف هم در ارتفاع و تعداد طبقات و هم از نوع تخلف سازه ای  

 . می شود

کاهش کیفیت  متاسفانه رقابت نا سالم چه در میان سازندگان و چه در میان مهندسان از هر دو سو باعث

در شرایط اقتصادی ناپایدار سازندگان و مجریان . شود ها و نبود کنترل مناسب بر امر ساخت ساز می ساختمان

برای حفظ خود در بازار رقابتی اقدام به کاهش هزینه های ساخت می نمایند تا حاشیه سود بیشتری داشته 

از سوی دیگر وجود رقابت ناسالم در بین . ببینند باشند و در جریان شرایط اقتصادی متغییر کمترین آسیب را

مهندسین و اخذ حق الزحمه نظارت خارج از عرف و در بعضی شهرها که نظام پرداخت حق الزحمه مهندسین 

در کنار نبودن تعهد ـ  ناظر از سوی نظام مهندسی انجام شده و مستقیما توسط مالک به ناظر پرداخت می شود 

ر و دریافت حق الزحمه به مهندسین ناظر برای حفظ جایگاه خود در بازار کا ـ گردد اخالقی باعث می

های اشتباه مالکین و مجریان که منافع و سود آنها با هم عجین شده تن داده و سازه و بنا را در  درخواست

هم با  سازو کارهای نظارتی شهرداری ها. شرایطی تائید کنند که وضعیت مناسبی از لحاظ کیفیت اجرا ندارند

های در حال ساخت نبوده و یا متاسفانه  توجه به حجم ساخت و سازهای انجام شده یا پاسخگو ارزیابی تمام پروژه

  .شود ها از سوی مالکین می ها و رشوه در جریان ناپایداری اقتصادی قربانی رانت

وجود در کشور و کاهش تورم م با نگاهی واقع بینانه به جامعه با افزایش کیفیت زندگی و به موازات آن

های اقتصادی از قبیل تولید کاال و انجام خدمات و همچنین کاهش نرخ اشتغال با عث شده تا رقابت  شاخص

که تبعات این رقابت .سالم بین مهندسین و مشاوران به رقابتی ناسالم برای تامین هزینه های زندگی تبدیل شود

ام خدمات و همچنین کاهش کیفیت خدمات ارائه شده خواهد بود ناسالم که به کاهش نظارت بر امر تولید و انج

که به صورت مستقیم و غیر مستقیم سالمت آحاد جامعه را تحت تاثیر سوء خود قرار داده و می تواند در آینده 

. به طور مثال هزینه نبود نظارت درست بر ساخت و سازها به صورت مستقیم. مشکالت بیشتری را دامن بزند

ا ها را تحت تاثیر قرارداده و با وقوع زمین لرزه و زلزله جان چندین هزار انسان به خطر می افتدو در کیفیت بن

هزینه . تامین نیازهای اولیه آوارگان و آسیب دیدگان. بیمه. ادامه  به طور غیر مستقیم هزینه های آوار برداری

شهر جز مسائلی است که به دنبال نظارت  هزینه های معنوی و تامین بودجه ساخت مجدد خانه و. های درمانی

پس الزم است تعهد خدمت به همراه علم و تخصص . ناکافی و رقابت ناسالم بر جامعه و کشور تحمیل می شود

ای هدایت شودکه نرخ  کافی مهندسین و مشاوران و نظارت و برنامه ریزی دقیق دولت و دست اندرکاران به گونه
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و با آموزش صحیح اخالق حرفه ای رقابت ناسالم در جامعه به حداقل ممکن  رشد اقتصادی جامعه باال رفته 

 .برسد

متاسفانه با وجود تدوین سوگند نامه مهندسی در ایران که به موازات سایر کشورها نسبت به تعریف الگو و تعیین 

بالفعل در جامعه های رفتار و اخالق مهندسی به صورت  اخالق مهندسی اقدام نموده ولیکن هنوز الگو و شاخص

در معرض نمایش و الگوسازی نبوده و بحث اخالقیات در جامعه مهندسی از سوگند نامه و کتب فراتر قدم ننهاده 

ای ایجاد الگو و تعریف آن در قالب افراد و رفتارهای حرفه ایست؛  الزمه تربیت مهندس اخالق مدار و حرفه. است

زم است جامعه مهندسان بالخصوص مهندسان معماری و عمران که این مهم تا کنون صورت نپذیرفته است وال

که با نظارت بر امر ساخت وساز کشور نقش اقتصادی مهمی را بر عهده دارند در این خصوص به خوبی پرورش 

های غیر اخالقی و  نبود شاخص ،ای و صحیح در کنار نا مشخص بودن الگو های صحیح اخالق حرفه. داده شوند

 .باشد های رفتار شناسی مهندسین می شنایی با آنها یکی دیگر از چالشغیر حرفه و ناآ

آشنایی با قوانین و رفتارهای مرتبط با آن شغل و . ای و ورود به آن در صورتی که الزمه انجام هر حرفه

در حال حاضر در حوزه دانشگاه و در . باشد های آن حرفه و نوع برخورد با متخلفین در آن حرفه می مسئولیت

اجتماع و مجامع مهندسی شاخص ها و معیار های اخالق غیر حرفه ای نیز شناخته نشده و برای تازه واردین به 

حرفه مهندسی بسیاری از این معیار ها ناشناخته است که الزم است ضمن تدوین شیوه نامه و آموزش های الزم 

ارزیابی اشتباهات انجام شده و عوامل  .در این زمینه آگاهی افراد و مهندسین را در این خصوص افزایش داد

 .موثردر آن و عواقب رخداده می تواند هوشیاری و حس مسئولیت را در مهندسین افزایش دهد

ای نبود قوانین الزم و بازدارنده باعث گردیده که  در کنار نبود تعریف جامع و کامل از اخالق مهندسی و حرفه

الزم است در قوانین نظام مهندسی و قوانین . جایع بزرگی را رقم بزنداشتباهات  مهندسی به کرات تکرار شده و ف

های تخلف سازو کارهایی بیان شود که ضمن برخورد جدی با فردمتخلف عوامل  ها و روند ارزیابی پرونده دادگاه

ا ، بایجاد تخلف نیز ارزیابی شده و به اطالع جامعه مهندسین برسد تا به این ترتیب ضمن تادیب و تنبیه

ها به گونه تدوین  متاسفانه قوانین موجود در دادگاه. سازی سایر افراد از بروز تخلفات مجدد جلوگیری شود آگاه

مثال در . نماید تعهد و سهل انگار را تبرئه می گشته اند که قابل تفسیر بوده و در بسیاری از موارد مهندسین بی

ن پالسکو هیچ گونه پیگری روشن وشفافی برای مهندسین جریان زلزله بم و یا رودبار و یا آتش سوزی ساختما

ناظر و دست اندرکار انجام نشده است که بتواند شاخص و نمونه برخورد با  مهندسینی که در کار و حرفه خود 

های تخلف و نوع برخورد و مجازات آنها  الزم است قوانین به خوب شفاف سازی شده و رده. نموده اند؛ باشد قصور
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به اطالع مسئولین و جامعه مهندسین برسد تا حداقل به این ترتیب بتوان از میزان اشتباهات  به روشنی 

همچنین برخورد جدی با افراد خاطی و ارزیابی . مهندسی و همچنین تخلفات انجام شده در این زمینه کاست

ای و عواقب  های حرفه تله ها و مشکالت و تخلفات انجام شده و واکاوی آن برای آموزش سایر افراد به عنوان راه

های آموزشی برای تربیت نسل بعدی  تواند به عنوان یکی از روش بروز اشتباهات و یا تخلفاتی از این دست می

 .باشد  ،مهندسان

مالکان و مجریان به اصول و   ،با توجه به کیفیت نظارت نبود قوانین و مقررات الزم برای پایبندی سازندگان

رسد سیستم صدور پروانه ساختمانی و سازو کارهای پرداخت حق الزحمه نظارت  ه نظر میضوابط ساخت و ساز ب

تا کنون موضوع نبود کیفیت نظارت و . به مهندسین ناظر حقیقی  حقوقی بایستی از نو بررسی و بازسازی شود

های بوده نبود نظارت کامل بر اجرای صحیح ساختمانها در بخش ساخت و ساز شهری تیتر جنجالی روزنامه 

درگیری تنگاتنگ اقتصاد و سیاست با هم . است و کمتر توسط مسئولین و متولیان امر به آن پرداخته شده است

و همچنین وابستگی و ارتباط اقتصاد با نرخ رشد ساخت و ساز همواره در اکثر جوامع ساختمان سازی را یکی از 

و به کارگیری نیروی عظیم کارگری در اصناف مشاغل پر درآمد برشمرده و رونق آن باعث رونق اقتصادی 

آنجایی که .کیفیت بناها و عمر مفید آنها نیز ارتباط مستقیمی با بخش اقتصادی جامعه دارد. شود مختلف می

البته بنا . مردم آخرین استفاده کننده از محصول ساخت و ساز هستند حفظ جان و مال آنها بر عهده دولت است

نه تنها به طور مسقیم سرمایه ملی را از بین می برند بلکه . پائین و بدون نظارت صحیحو ساختمانها با کیفیت 

. مسائل روانی پس از حادثه هزینه های مربوط به درمان،. بیمه تخریب آنها در زمان زلزله با ایجاد هزینه های

غیر مستقیم اقتصاد و وام های بال عوض و هزینه های مربوط به باز سازی به صرت . هزینه های اسکان موقت

جامعه را تحت تاثیر قرار داده و هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید لذا ضروری است دولت بدون 

ها را مورد ارزیابی قرار داده و ساز و کارهای  حاشیه و بی پرده مسائل مربوط به کیفیت نظارت و اجرای ساختمان

 . وضع نمایدمناسب کنترلی و بازدارنده برای آنها 

 :برای افزایش کیفیت نظارت بر ساخت و ساز و اجرای آن هایی طرح

ایجاد اقتصادی پایدار و قانون مند بر پایه عرضه و تقاضای مناسب در بازار کار و ایجاد شغل برای مهندسین  -1

 جهت بهبود بازار کسب و کار
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تمانی با بنیان نهادن قوانین و ضوابط و ابالغ جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم بین مهندسین و مجریان ساخ -2 

 شرح وظایف به هر گروه و نظارت مستمر و گسترده

ایجاد ساز و کارهای مناسب برای نظارت بر عملکرد دفاتر نظارت و اجرا و ارزیابی دوره ای از پروژه ها برای  -3

 کنترل کیفیت بنا و ساخت و ساز

اخت حق الزحمه به مهندسین ناظر و جلوگیری از هر گونه پرداخت ایجاد ساز و کارهای مناسب نظام پرد -4

 ف توسط مالکین و ذینفعان به آنهاخارج از عر

 های تشویقی مناسب برای مهندسان متعهد و دقیق در امر نظارت  ایجاد برنامه -5

رند که این ایجاد تعهد اخالقی در آحاد مردم نسبت به هم و نسبت به مسئولیتی که در قبال جامعه دا -6

موضوع جز با صرف هزینه و آموزش های الزم از دوران ابتدایی آموزش تا تابلو های تبلیغاتی شهری و آموزش 

 .های تصویری در رسانه های جمعی مهیا نمی شود

تعریف الگوهای اخالقی و متعهد در جامعه مهندسان و آموزش عمل به آنها از سالهای ابتدایی دانشگاه و  -7

 .نمودن آن در جامعه مهندساننهادینه 

به دانشجویان و آموزش دانشجویان به خودداری از انجام . تعریف الگو های غیر اخالقی و تخلفات مهندسین -8

 چنین رفتارهایی

ایجاد ساز و کارها و قوانین بازدارنده برای برخورد با متخلفین و جریمه های متناسب با هر گونه تخلف جهت  -2

 .مهندسین ناظر و مجریان برای احداث بنا ها با کیفیت مناسب و اصولیاجبار و الزام 

ایجاد سازو کارهای قانونی برای حمایت شهرسازی و مهندسین ناظر برای برخورد مناسب و عملی با مالکین  -10

 .کنند و مجریانی که آیین نامه ها و ضوابط اجرایی را رعایت نمی

ودن مه فنی ساختمان توسط مهندسین ناظر و مجری ساختمان با لحاظ نریزی برای تدوین شناسنام برنامه -11

ها در هر بنا و نظارت بر حسن تدوین آن از سوی نظام  ط به مقاومت بتن و کنترل جوشکاریگزارشات مربو

 .مهندسی و مراجع صدور پروانه
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ال فروشنده ملک و ارائه  آموزش شهروندان و افزایش میزان آگاهی آنها نسبت به حقوق قانونی خود در قب -12 

توضیحات و مستندات مربوط به اجرای سازه و گزارشات الزم دیگر و ایجاد اطمینان از کافی بودن مستندات 

البته از آنجایی که اطالعات عامه مردم در خصوص اجرای بنا و . شناسنامه فنی در زمان خرید و فروش امالک

رهایی برای تدوین صحیح مستندات و چک لیست های مربوطه کیفیت آن پائین می باشد الزم است ساز و کا

تنظیم شده و به تائید مهندس ناظر و سازمان صادر کننده پایان کار برسد؛ تا افراد با کنترل چک لیست ها 

 .بتوانند به راحتی از کامل بودن شناسنامه ملکی اطمینان حاصل کنند

 

 رتقا امنیت زنان جامعه در آنافزایش کیفیت طراحی فضاهای عمومی شهری و ا 5-7

 و اجتماعی سنی، های گروه و افراد هایویژگی به توجه با و است شهروندان فعالیت و زندگی بستر شهری فضای

 تمام مختلف نیازهای به مناسبی شیوه به و کند فراهم و جذابی پایدار و سالم امن، محیط بتواند باید جنسی،

 عمومی و اجتماعی فضاهای امنیت بحث در جنسیتی رویکرد در موجود قاتتحقی .دهد پاسخ اجتماعی هایگروه

 نگرفته صورت زمینه این در جامع ایمطالعه ما کشور در موجود، اطالعات به بنا و بوده مختصر بسیار شهری

 تاس متحده ایالت و کانادا انگلستان، کشورهای در گرفته صورت مطالعات شامل جهانی تجارب از اینمونه.است

 منظر این از و است گرفته صورت مشارکتی سنجش مطالعات و آموزشی هایکارگاه ها،کنفرانس قالب در که

 منافع شهری فضاهای در زنان امنیت .است نوآورانه و جدید نسبتا شهری، فضای در زنان امنیت موضوع

 هایفعالیت الگوی ارتقای در تواندمی زنان در امنیت احساس .داشت خواهد پی در زیادی اقتصادی و اجتماعی

 .آورد وجود به اجتماع صحنه در را بهتر مشارکتی و باشد موثر اجتماعی

 هایتبعیض ایجاد باعث شهری قوانین و مسلط هایرویکرد دارند اعتقاد شهرسازی نظران صاحب از ایعده

 و بندی منطقه مقررات و انینقو مثال برای. شودمی شهروندان میان جنسی و سنی اقتصادی، اجتماعی، گوناگون

 تقسی چنین اساس بر و کندمی تقسیم غیره و مسکونی تجاری، مختلف مناطق به را شهر زمین، کاربری

 آنِ از تر،خصوصی نواحی و گیرندمی اختیار در را شهر فعال و عمومی فضاهای غالب بخش مردان هایی بندی

 شاخص تواندمی تحرک امکان که شودمی آشکارتر هنگامی موضوع این بررسی اهمیت و ضرورت  .شودمی زنان

 برای امنیت نبود و مانندمی باز فعال مشارکت از دارند جابجایی محدودیت که کسانی و باشد اجتماعی تبعیض

 در راحتی به و بیایند شمار به عیار تمام شهروند نتوانند زنان که شودمی سبب بالقوه چه و واقعی چه زنان،

 شود نگاه تفصیل به زنان امنیت حضورپذیری هایشاخص د در همین راستا،باشن داشته مشارکت مومیع زندگی
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 به این مهم منظر این از. است شده بررسی در فضاهای شهری امنیت میزان هدف این به رسیدن منظور به و 

 .بود خواهد بررسی و نقد قابل بیشتر هایبررسی برای مدخلی عنوان

 از بسیاری و گیردمی بر در را فرهنگی و کالبدی اجتماعی، مختلف ابعاد حضور، عامل ترینمهم عنوان به امنیت

 در. است موثر نیز محیطی امنیت افزایش بر دارند شهری فضای کالبدی کیفیت در مهمی نقش که عناصری

 زنان توسط فضا انتخاب در که گیردمی قرار دسترسی و کالبدی و فضایی نظم چون هاییشاخصه بعدی موارد

 زنان حضور بر بسیار نیز هاکاربری اختالط زنان بر محوله هایمسئولیت به توجه با طرفی از. دارند بارزی نقش

 خدمات از متنوعی طیف به زنان دسترسی باعث شهری فضای در امنیت ایجاد بر عالوه امکان این ازیر است موثر

 از کافی شناخت با بایستمی لذا. کندمی فراهم را ببرند لذت فضا از فرزنداشان همراه به توانندمی کهحالی در

 همه حضور برای محیط کیفیت طراحی ارتقای با زنان، نیازهای نیز و روحی و جسمی فیزیولوژیک، هایویژگی

 .شود کمک شهری عمومی فضاهای در اجتماعی، عدالت ایجاد به اقشار
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 6فصل 

 د شهری و هوشمندسازیتوسعه مدیریت اقتصا

 

 مقدمه .1

 تحول ساختاری و سازمانی در شهرداری تهران .2

 مدیریت دانش و دانش محور بودن شهرداری تهران .3

ی جهت نرم افزار هایستمیس هوشمند سازی سازمان شهرداری تهران و گسترش ارتباطی و ارتقای .4

 ارائه خدمات

 توسعه اقتصاد شهری و مدیریت بهینه  .5

 ن مالی، بودجه و تخصیص اعتباراتمدیریت بهینه تأمی .6

 دیپلماسی شهری در تراز جهانی .7

 های مأموریتیاجرای نظام فنی و اجرایی در کلیه حوزه .8
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 :مقدمه  6-1

های ناشی از و انبوه عدم قطعیت تهران شهربزرگ عملکردی، ساختاری و ذاتی فرهنگی، حقوقی، های پیچیدگی

ریزی و سازماندهی و مدیریت نیازمند برنامهدر همه ابعاد،  شهرکالنسای ها در کنار رشد برق آاین پیچیدگی

یکپارچه و همه جانبه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، فنی و تکنولوژیکی و 

 .حقوقی برای حال و آینده شهر است

 ریزی سریع و مستمر، چالشناسی و برنامهاین آینده پر ریسک و فرصت نیازمند مدیریت چابک، تحلیل، کارش 

 .یابی و ارائه راهکارهای هوشمندانه است

های پیشرفته به انواع زیرساخت. های فیزیکی و اجتماعی استحال و آینده درخشان پایتخت نیازمند زیرساخت

نیاز پیشرفت و پیش شهر تهران، در عصر جدید نه تنها ضامن رفاه عمومینیاز توسعه کالنترین پیشعنوان اصلی

اقتصادی و سیاسی  بلکه نشانگر سطح پیشرفت فنی و نماد اقتدارسیاسی و توسعه یافتگی پایتخت ایران اسالمی 

 . به عنوان قدرت اول منطقه است

برنامه شهرداری تهران برمبنای اسناد فرادستی نظام اسالمی ایران و سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی 

شده توسط مقام معظم رهبری به عنوان پایه اوج گیری ستون پیشرفت ایران بر مبنای اهداف عالی ایران، ابالغ 

سپس با لحاظ نمودن دیگر اسناد . این نظام مقدس و خط مشی تبیینی مقام عظمای والیت تدوین گردیده است

نظر خبرگان امر پایش  های توسعه وفرادست ملی و استانی و شهری با در نظر گرفتن واقعیات موجود و ظرفیت

 .گردیده است

قانون  44های کلی اصل های کلی نظام در امور شهرسازی و سیاستهای برنامه برمبنای ارکان سیاستاولویت

ای ابالغ گردیده است تعیین گردیده و ذیل هر اساسی جمهوری اسالمی ایران که توسط حضرت آیت آهلل خامنه

گیری نظام مقدس در این امر، موارد ذیل به طبق این خط مشی و جهت. تاولویت فصول برنامه تدوین شده اس

 .جد در برنامه لحاظ گردیده است

در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت تهران شهر  اییابی توسعه مکان

انح طبیعی و امکان استفاده از منی در مقابل سو، ایمعیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک

 .انجام خواهد شد ها و شبکه شهری زیرساخت
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اسالمی و با رعایت مالحظات -تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی 

ی لیمفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اق

 .خواهد بود

های  تهیه، تصویب و اجرای طرح ،سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریتهماهنگ در نهایت یکپارچه و

تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری با  پایتخت صورت خواهد گرفت وتوسعه و عمران 

حفظ هویت تاریخی در توسعه  انجام خواهد شد؛ ی مصوبها ای و در چارچوب طرح هزینه -تاکید بر نظام درآمد

جلوگیری از گسترش  ؛های قدیمی های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت موزون شهر با احیاء بافت

 ؛تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی ؛ای و نامناسب موجود های حاشیه نشینی در شهر و ساماندهی بافت حاشیه

 شهر؛رعایت هویت تاریخی و معنوی ها، ؛ تعمیر ونگهداشت زیرساختسازی محیط شهری سازی و مقاوم ایمن

آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی تأمین و  هانیاز برآورده نمودن ؛شهرگسترش بی رویه کالناز جلوگیری 

 . ، رسالت اصلی شهرداری آینده در این برنامه خواهد بودفضای شهری و اماکن عمومی

 ءم با جوانگرایی و سازماندهی مدیریتی پویا، تعامل با نهادهای ذیربط و تمرکز ویژه بر نوآوری و ارتقاامیدواری

 .آوری در سطح شهر شاهد افزایش رفاه،  نشاط عمومی و آرامش شهروندان باشیم فن

 

 تحول ساختاری و سازمانی در شهرداری تهران  6-2

 نیتر یعنوان اصل به ینوآور پایدار، پایا و  یرقابت تیشامل مزکه ها توسعه مدیریتی سیستم یاستراتژ نیتدو

در استفاده از  لیتسه یبرا ،ی استمداوم ساختار سازمان رییغپذیری درمقابل ت انعطافو  یکارکرد سازمان

 .ضروری استتازه  یها تیمز

و تورم ثبات  یب یبازارهامدیریت اثرات باز و  یمنابع، نوآور صیتخص تیریسالم، مد یدوباره، رهاساز یکربندیپ

 .بر مسائل اجرایی شهر از دیگر مسائل پر اهمیت مدیریتی و ساختاری شهرداری است

 های ابتدایی قطعاًدر گام کنند، یکمک مجدید چه ابزارهایی به بهترین شیوه  میتحقق پاراداباید دید برای 

بعدی بحث رهبری سازمانی و یکپارچگی  در گام .را دارند یدینقش کلها آوریفنو  یمنابع انسان تیریمد

 .ها از اهمیت ویژه برخوردارنداجرایی و جلوگیری از موازی کاری
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 حالها به استخدام افراد درخواهند آمد و  سازمان 2030کرد که تا سال  ینیب شیدراکر پ تریپ شیپ ها سال 

 نیعکس گذشته چند و بر دهد یائه مطور همزمان خدمات ار سازمان به نینفر به چند کیزمان  کیدر  مینیب یم

های آوری و وجود یکپارچگیدر دنیا نیاز فن 12همچنین تجربه کوید  .اند شرکت را به استخدام خود در آورده

و رو به  وستهیها به وقوع پ از تخصص یبرخ رجالب اکنون د ینیب شیپ نیا. مبتنی بر فن آوری را تصدیق کرد

از منزل خود  یحت یشخص وتریکامپ قیاز طر توانند یافراد م ییها ر بخشد یکه حت یصورت گسترش است، به

بخش  ندهیمشخص و خواسته شده را انجام دهند و در آ یگوناگون وارد و کارها یها سازمان یها تیروزانه به سا

هد و توسط افراد در منازل خودشان انجام خوا یدورکار یها ستمیس قیاز طر ها نسازما یاز کارکردها یمهم

 .شد

ها بدون شک از نظام  ساختار سازمان این است که تیزبینا ها توسطدرباره آینده سازمان گریمهم د ینیب شیپ

خواهد  نیاز ب یساختار سلسله مراتب ندهیحرکت خواهد کرد و در آ یا به سمت ساختار شبکه یسلسله مراتب

 چیاکنون ه یکارشناسان همراه بود، ول یاز سو ییدهایبا ترد افوق، ابتد ینیب شیهر چند هر دو پ. رفت

 .ندارد یشکدر آینده نه چندان دور آنها  یریگ به درست بودن روند شکل یکارشناس

های سیستمی چنینی، درآینده، شهرداری تهران باید زیرساختهای مدیریتی اینبنابراین با نیم نگاهی به سیستم

 ته باشند؛جدید، منعطف و با ویژگی هایی نظیرموارد زیر داش

 های داده یکپارچه و مشترک با یکپارچکی بیشتر و پایگاه یبرا های زیر مجموعه همکارسازمان  ییتوانا

 ها  یریگ میسرعت در تصم، افزایش شتریو خلق ارزش ب طبقه بندی مناسب وسطوح دسترسی هوشمند

 داریناپا یها تیاستفاده از مز جریان و گردش کارها وو

  طاهای ناشی از تعریف نشدن صحیح فرآیندها و اشتباهات رایج انسانی با هزینه باالخبه حداقل رساندن 

 

  باید توجه نمود نهاد های باالدستی سطح و ظرفیت تغییرات را به صورت تدریجی و پیوسته مشخص

ها و مؤسسات دولتی  ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانهاند مانند نموده

 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6/5/1325مورخ  643356شماره بخشنامه )

 

 .بینی شده نهایت ظرفیت تغییر در راستای بهبود استفاده شودهای پیشاما باید در چارچوب
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و و تسلط به فرآیند های سازمانی بوده متنوع  ،وسیع اقدامی بزرگ و شامل حدود دانش توسعه سازمانی اقدام 

 .کارهای این سازمان بزرگ استمستلزم موشکافی در تمامی گردشو بهبود عملکرد سازمانی ایجاد تغییرات 

میتواند اکسیر و جوهره پویش در مطالعات روابط انسانی، پایش و ،شهرداریتوسعه سازمانی در کنار بهسازی و  

دیگر موضوعات  رشته موضوعاتی مثل فرهنگ، دانش، مدیریت سازمانی و. شهر باشدمجموعه مدیریتی کالن

ی در سازمان است تا بتوان کارکنان بدنه این سیستم پویا را به عنوان نیرو رهبرجان و توان ارتقای مرتبط 

 . محرکه رشد و تعالی بسیج نمود

 در شهرداری توسعه اقدامات الزم بهسازی، تحو  و 

آینده نزدیک و دور  ی ازشناسایی اهداف اصلی و قابل دستیابی؛ شهرداری باید بداند دقیقا چه تصویر .1

 .شهر دارد و ابزارهای دستیابی به اهداف را فراهم آورد

افزایش بازدهی و ، با شناسایی نقاط ضعف، منجر به کاهش هزینه، افزایش درآمد، سازی عملیات بهینه .2

 . شودو حذف بورورکراسی و سلسله مراتب زائد میوری و همچنین منجر به افزایش نوآوری  بهره

با وجود ورودی مشابه یا کمتر، خروجی سیستم، فرآیندها و گردش کارها با بازنگری  بازدهیبهبود  .3

 .دکنن بهتری تولید می

های  ها برای انجام پروژها و فعالیتو انتخابها  ای از بهترین گزینه مجموعهطراحی  و بهبود اثربخشیبا  .4

همیشه احتمال باالیی وجود دارد که گزینه  ها، ها و تنبیهشهری و التزام به نتیجه عالی از طریق مشوق

 .شده به هدف برسد  انتخاب

شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی پایتخت، باید حساسیت و دید مناسبی نسب به وضعیت توسعه  .5

، نحوه در آیندهاجرایی کردن جایگاه  مشخص . های جهانی داشته باشدیافتگی شهر نسبت به شاخص

 .های مربوط باید در جزئیات اسناد فرارو دیده شودو ارتباط با سازمان  های کاریتعامل با گروه

تازه برای بهبود های  کشف فرصتسازمان شهرداری باید سازوکاری هوشمندانه و فارق از تبعیض برای  .6

 .فضای اقتصادی شهر و تعامل شهروندان با رویکرد ارتقای فرهنگ و افزایش رفاه فراهم آورد

اید به گونه ای باز تعریف یا اصالح گردد که ظرفیت های اضطراری برای پشتیبانی سازمان شهرداری ب .7

 .برداری ازآن را در حدقل زمان داشته باشدتوسعه تکنولوژی، افزایش توقعات از خدمات شهرداری و بهره

، ها و هوشمندسازی، شهرداری تهران باید با کنترل صحیح و دقیق فرآیندبهبود کیفیت عملیاتیبرای  .8

پرت و هدررفت زمان را از بین برده و طراحی ساختار پویا مبتنی بر فرآیندهای جاری را در دست کار 

 .داشته باشد
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 ها و افزایش انگیزه، خدمات خود را ارتقا دهد و از طریق دادن به موفقیت پاداش  عدالت سازمانی، ز طریقا .2 

این روش، کارمندان احساس قدرت و با . نوآوری به کارمندانش روحیه دهد ایجاد فضای رقابت و

 .شود تالش کرده تا با خالقیت باالیی کار کنند کنند که باعث می ارزشمندی می

شهر، اگر شهرداری را به یک فضای اقتصادی تشبیه کنیم هر کدام از شهروندان  افزایش ارزش برای .10

دان از سود و منفعت  مند شدن شهرونوری شهرداری باعث بهرهسهامدار این شراکت هستند و بهره

 .مادی، معنوی و اجتماعی این نهاد خواهد شد

 

 رییکامال تغ یساختار سازمان یدر طراح یفکر یها انیبن اخیراً: شهرداری یساختار سازمان تغییر ابعاد

و  ییابتدا یازهایبه ن لیآن تبد یساختار، ابعاد سنت یطراح دیجد میپارادا کردیرو راست و د افتهی

و  یسازمان ییافزا قدرت هم ،یریپذ مانند قدرت انعطاف یدیشده است و در مقابل ابعاد جد یتیاهم کم

 لیبه دل ادر کشور م .سازمان دارد یطراح ینقش را در چگونگ نیشتریظهور کرده است و ب ییجو کمال

 یدبنیصورت سماجت و پا دراما . موضوع هنوز مغفول مانده است نیا یطراحان سازمان یسنت کردیرو

  .متصور نیست یجز ناکام یانجام سر یبه ادامه کار با ساختار سنت هاسازمان

 از ساختار  کبارهی رییتغبا توجه به ضوابط موجود برای تغییر ساختار سازمانی،  دستگاه های اجرایی یبرا

البته است و انجام  قابل ریغ حتیمختلف سخت و  لیبنا به دال یا به ساختار شبکه یسلسله مراتب یسنت

 . به صالح نیست

های آینده ساختار سازمانی شهرداری تهران ساختار انداز سازماندر این برنامه برای آینده با توجه به چشم 

ریزی ستادی، ساختاری، اجرایی و منابع انسانی شرایط ایجاد چنین شبکه ای متصور است و در بطن برنامه

و طی  های قانونی الزم، م وزهای فرادستی  اد زیرساختبا ایبینی خواهدنمود تا ساختارهایی را پیش

 .مراحل تکاملی سازمان شهرداری تهران به سمت یک ساختار شبکه ای چابک سوق داده شود

 ازین و مورد دیجد یها تیفعال جادیا 

  الًموجود و به شکل کام یجدا از ساختار سازمان، پژوه ندهیبان و آدهیدهای گروه ،ی جدیدکارکردهاایجاد 

 .اندها در فرآیندهای حساس سازمان ساکن بوده با همکاری یا شامل افرادی که سال مستقل

 یمهلک یو بوروکراس شغلیطبقات  شامل ی مثل شهرداریسنت یها سازمانی، کاهش سطوح سازمان 

ید با تابند، یرا برنم گاهیو از دست دادن جا رییمتعصب برخوردارند که تغ یطبقات از مالکان نیا است
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و صرفاً بازار است،  یها کارشان مانند واسطه که شود شروع یکم کردن طبقات ابتدا از طبقات یبرا 

 .مکاتبات و دستورات را منتقل می کنند

 که سازمان در آن از  دهیچیو پ کیافزا، استراتژ ارزش یها تیفعال دیبای؛ ا ستاره یا ساختار خوشه جادیا

ستاره که  یداشته باشد را در بخش مرکز یشتریدارد تمرکز ب ازین ای برد یبهره م یشتریب یستگیشا

با  طیشرا نیدر ا. یبدنه اصل رامونیساده را در پ یو کارها داددهد قرار  یم لیآن را تشک یبدنه اصل

نسبت به قبل به  یبه نحو بهتر تواند یتمرکز دارد، م یدیکل یها تیبر فعال مجموعه نکهیتوجه به ا

نوع از  نیمجدد ساختار خود اقدام کند؛ با ا یصدد مهندس در شده، یزیر صورت برنامه بهرقابت بپردازد و 

 .دیخود برآ یکارکرد یها تیو ظرف ها هیدرصدد حفظ سرما یکارکرد ساختار

 مختلف  یها که در خوشه یا ساده یشود کارها یسع دیگذشت زمان با با؛ موزون یا ساختار ستاره جادای

 ستندین کیاستراتژ یها تیسازمان که از اولو یو بخش بزرگ کارها شود یسپار بروندیده شده  ستاره

کم  یها تیبا اولو ریدست و پاگ یها تیسازمان را از فعال دیو با سپرد گرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق

 .نمود  رها

 به شکل  یدیکل یها تیمناسب مجموعه فعال یدر زمان دیبای، ا ساختار شبکه جادیابینی در نهایت پیش

  .شود یاز استقالل برخوردارند طراح یرونیدر تعامالت ب ، کهکیارتباط ارگان باشبکه  کی

  یا و به سمت شب ه میمراحل  فوق ترس یبرا یتحو  ساختار نقشه راه تهیکم لیبا تش 

 .خواهیم نموداست حرکت  کیا زام استرات  کیکردن ساختار که 

 

 دن شهرداری تهران مدیریت دانش و دانش محور بو  6-3

ها به نقش و تأثیر به سزای دانش و مدیریت مؤثر بر آن در ارتقای موقعیت و نیز  امروزه بسیاری از سازمان

سازی مدیریت دانش مؤید  تعدد تحقیقات علمی و تجارب پیاده. اند برده  مندی ذینفعان خود پی افزایش رضایت

یتی به عنوان راهکاری جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار آن است که در عصر حاضر این رویکرد نوین مدیر

اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مدیریت دانش . ها مورد توجه فراوان قرار گرفته است برای سازمان

سازی مؤثر و منطبق بر مقتضیات و شرایط سازمانی و نیز نیازهای  مانند هر رویکرد مدیریتی دیگری جهت پیاده

دانشی در سازمان مورد نظر، نیازمند الگوی جامعی است که در بردارنده فرآیندهای اصلی مدیریت دانش، توالی 

 . سازی آنها باشد و چگونگی پیاده
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الگوی جامع  مدیریت دانش همچنین سبب همسوسازی اهداف استراتژیک، اهداف تکنولوژیک و اهداف دانشی  

سازی مدیریت دانش، موجب  ابعاد انسانی، ساختاری و تکنولوژیک، در پیادهسازمان گشته و با مد نظر قرار دادن 

 . گردد سازی مؤثر آن و نیز دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می اطمینان از پیاده

های مربوط به مدیریت داده و  سازی رویکردهای مدیریت دانش، وجود زیرساخت ای در پیاده یکی از الزامات پایه

گیری بوده و امروزه به دلیل حجم باالی  داده و اطالعات الزمه تصمیم. باشد ر سطح شهرداری میاطالعات د

ایجاد   ها و اطالعات موجود و همچنین عدم اطمینان از صحت و دقت آنها مشکالتی برای این سازمان معظم داده

ها و اطالعات  ماندهی دادههای اطالعاتی یکپارچه و منسجم برای ساز در این میان، وجود سیستم. شده است

 .باشد جهت استفاده ذینفعان مختلف سازمانی، امری ضروری می

های داده و اطالعات در سطح  سازی نظام مدیریت دانش نیازمند بررسی و ارتقاء جریان در مجموع پیاده

از این رو . ان گذاشتهای مدیریت دانش را در بستر مدیریت موثر داده و اطالعات بنی شهرداری بوده تا بتوان پایه

 .اقدامات مورد نیاز شهرداری تهران در هر یک از سطوح داده، اطالعات و دانش ارائه شده است

مدیریت دانش یکی از رویکردهای کالن مدیریتی است : ضرورت پیاد  سازی سیستم های مدیریت دانش

ها، عملکرد  هدایت و استفاده موثر از آن ها و ها و تجربیات سازمان های فکری، نوآوری که با محوریت نقش سرمایه

های  مؤثر و چابک سازمان را موجب شده و از این طریق به بقای سازمان و ایفای هر چه بهتر وظایف و ماموریت

 .نماید سازمانی کمک می

های میان مفاهیم داده،  دهد که اهمیت تفاوت بررسی اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت دانش نشان می

ارتباطات میان این مفاهیم و نحوه تبدیل آنها به . عات و دانش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته استاطال

لذا درک صحیح مفاهیم داده، اطالعات و . گیری نظام مدیریت دانش خواهد بود یکدیگر مسئله اصلی در شکل

گام اولیه در ایجاد یک نظام دانش و ایجاد ساختارهای مناسب جهت مدیریت اثربخش هر یک از این مفاهیم 

 . باشد مدیریت دانش در شرکت می

گیری،  ها و تولید اطالعات مفید برای تصمیم ریزی یک نظام یکپارچه به منظور مدیریت داده در مجموع طرح

مدیریت اطالعات و خلق دانش کاربردی برای اقدام اثربخش و همچنین مدیریت دانش و تجربیات به منظور 

توان مسئله شهرداری تهران را متناسب با  در این راستا می. باشد عملکرد، مسئله اصلی می بهبود مستمر

 .مراتب تعریف شده در سه سطح مدیریت داده، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش تعریف نمود سلسه
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   یر ها مشابه سا های سازمانی هستند که استفاده مناسب از آن ها از جمله دارایی داده: مدیریت داد

بایست  مراتبی می رو، در سطح اول از ساختار سلسله از این. ها نیازمند مدیریتی صحیح است دارایی

ها به عنوان یکی از منابع با ارزش  دهی داده مورد توجه قرار گیرد که ضمن آن، سازمان 1ها مدیریت داده

کل از اقداماتی نظیر دستیابی، ها فرآیندی متش منظور از مدیریت داده. گیرد سازمانی مورد توجه قرار می

ها است که جریان مناسب، دسترسی  سازی، مستندسازی، حفاظت و نگهداری داده اعتبارسنجی، ذخیره

در این راستا ابتدا بایستی نیازهای اطالعاتی . سازد ها را برای سازمان میسر می به موقع و مطمئن آن

های داده  های مورد نیاز، جریان کنندگان داده مینذینفعان مختلف سازمان شناسایی شده و به تبع آن تا

 .ریزی گردد ها و تبدیل آن به اطالعات طرح و اطالعات و همچنین فرآیند پاالیش داده

 صورت گیرد 2بایست مدیریت اطالعات بر اساس سطح دوم از هرم دانش، می: مدیریت ا  عات .

های یک  تمامی افراد، فرآیندها و تکنولوژی منظور از مدیریت اطالعات، مجموعه از اقداماتی است که

سازمان را در جهت تولید، کنترل، انتقال و استفاده از اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اصلی 

از آنجا که امروزه اطالعات سازمانی در دو نوع فیزیکی و دیجیتالی هستند، در . نماید شرکت مدیریت می

ای باشد که امکان مدیریت این اطالعات با هر فرمتی  ازمان باید به گونهنتیجه ساختار این امر در س

های  بایست پس از شناسایی نیازهای اطالعاتی سازمان و تعیین گزارش در این راستا می. ممکن گردد

بندی، تبیین الزامات و تشریح فرآیندهای مربوط به تولید،  مورد نیاز ذینفعان مختلف به دسته

 . گذاری و استفاده از این مستندات پرداخته شود زیابی، به اشتراکسازی، با ذخیره

 بایست در شهرداری به مدیریت دانش پرداخته  بر اساس سطح سوم هرم دانش می: مدیریت دانش

های دانشی خود در  ها از دارایی منظور از مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن، سازمان. شود

ای از مراحل خلق، انتقال و تسهیم، کاربرد  این فرآیند به صورت چرخه. کنندجهت خلق ارزش استفاده 

در نتیجه، توجه جدی به لحاظ نمودن وضعیت و . گردد ریزی می سازی دانش طرح و ذخیره

های شهرداری و مد انداز و برنامه ها جهت دستیابی به چشم ریزی های دانشی شرکت در برنامه توانمندی

های  در تعیین و تحقق استراتژی  گیری از آننش موجود و مطلوب سازمان و بهرهنظر قرار دادن دا

گیری سطح بلوغ مدیریت دانش، بررسی  در این راستا بایستی به اندازه. سازمانی امری ضروری است

                                                           
 
 Data Management 
 
 Information Management 
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ریزی فرآیندهای مرتبط با مدیریت دانش، تبیین الزامات  مالحظات فرهنگی ، ترسیم نقشه دانش، طرح 

 . سازی مدیریت دانش در سطح شهرداری پرداخته شود راه پیاده ری و نقشهافزا نرم

 :اهداف ارتقای سطح مدیریت دانش در شهرداری 

 های فرهنگ، ساختار و تکنولوژی در سطح شهرداری یابی نظام مدیریت دانش در حوزه عارضه 

 ریت دانشهای مرتبط با مدی های کارکنان شهرداری در حوزه ارتقاء سطح دانش و مهارت 

 های منتخب شهرداری های مطلوب داده و اطالعات در حوزه ترسیم جریان 

 ها به اطالعات مورد نیاز ریزی فرآیندهای الزم برای پردازش داده و تبدیل آن شناسایی و طرح 

 ها بندی داده سازی، حفاظت و دسته ریزی فرآیند استخراج، ذخیره طرح 

 و مورد نیازدهی اطالعات و مستندات موجود  سازمان 

 های اطالعاتی ریزی مکانیزم بایگانی و کنترل متمرکز و یکپارچه دارایی طرح 

 فراهم نمودن امکان جستجو، ردگیری و دسترسی سریع و به موقع به مستندات و اطالعات مورد نیاز 

 ایجاد بستری مناسب جهت تسریع و تسهیل گردش اطالعات درون شهرداری 

  ریزی عملیاتی   گیری و برنامه تصمیمخلق ارزش از اطالعات برای 

 پذیری و خالقیت در سازمان از طریق محوریت قراردادن دانش افزایش هوشمندی، انعطاف 

 سازی مدیریت دانش با توجه به سطح بلوغ و تعالی در سازمان راه پیاده ترسیم نقشه 

 اطات کاغذی و فکسی با تحول سیستم مکانیزه مکاتبات و ثبت اسناد و حذف یا به حداقل رساندن ارتب

 ذینفعان شهرداری تهران و افزایش امنیت سایبری

 : مراحل پیشنهادی اجرایی

های اطالعاتی، وضعیت نظام مدیریت مستندات،  یابی وضعیت سیستم بررسی، تحلیل و عارضه .1

 فرآیندهای مدیریت دانش
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تظارات ذینفعان اصلی ایجاد و طراحی ساختار سیستم اطالعات مدیریت شامل شناسایی نیازها و ان .2 

شهرداری شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند شهروندان، مشاوران، پیمانکاران، شرکت های همکار و 

 های جدید الکترونیکیبررسی انواع اسناد با توجه به فرمت

 های داده های داده، پایگاه ها،جریان تعریف موجودیت .3

 افزاری افزاری و سخت های نرم یرساختتبیین و فراهم نمودن الزامات و مالحظات مربوط ز .4

 بندی آنها های مورد نیاز در سطح شهرداری بر اساس سوابق و دسته تعیین اسناد و گزارش .5

 ها و چگونگی مدیریت آنها تعیین منشاء استخراج اطالعات مربوط به اطالعات، گزارش .6

های مختلف  ریف گونهریزی ساختار نظام مستندسازی، تع طراحی نظام مدیریت مستندات شامل طرح .7

های مستندات ،تعیین مشخصات و  بندی مستندات بر اساس نیازهای موجود و آتی،تعریف دسته

های مورد نیاز هر دسته از مستندات،  تعیین متا دیتا مورد نیاز برای هر دسته از مستندات،  ویژگی

ستندسازی،  طراحی ریزی فرآیندهای نظام م بندی مستندات،  طرح طراحی نظام کدگذاری و نسخه

کار به  گذاری و تایید مستندات، طراحی گردش کار صحه طراحی گردش -گردش کار تولید مستندات،

گذاری مستندات، تعریف سطوح دسترسی و مکانیزم دسترسی به مستندات، الزامات و مالحظات  اشتراک

 افزاری افزاری و سخت های نرم مربوط زیرساخت

سازی مدیریت دانش از طریق آموزش و تحلیل ساختار سازمانی و  پیاده های به حداکثررساندن ظرفیت .8

 تبیین ارتباط میان دانش و ساختار 

 

 هایستمیس هوشمند سازی سازمان شهرداری تهران و گسترش ارتباطی و ارتقای 6-4

 ی جهت ارائه خدماتافزار نرم

 .شود یاطالعات و ارتباطات استفاده م یردر آن از فناو ی،اتیعمل یور بهرهبرای است که  یشهر هوشمند، شهر

شهر  قیدق فیتعر. ابدیمیخدمات به شهروندان بهبود  ی شود و ارائهمیاطالعات با همه به اشتراک گذاشته 

 . هدف، متفاوت باشد ی هوشمند، ممکن است بسته به جامعه

شهر  کیدر . است ید اقتصادو رش یشهر یها اتیعمل یور بهره شیشهر هوشمند، افزا اصلی کانسپت فاز اهدا

 تیفیک شود یم ی، سعمانند هوش مصنوعی هوشمند یها یداده و استفاده از فناور لیهوشمند، با استفاده از تحل
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 یمختلف برا یها یاستفاده از فناور یشهر هوشمند، وابسته به چگونگ کیارزش . ابدیشهروندان بهبود  یزندگ 

 . است یبهبود زندگ

 کردیرو کی قیکه تنها از طر استمواجه ( و مرتبط به هم) یا و گسترده دهیچیپ یها چالش شهر تهران باکالن

 ی، منجر به آشفتگشهرونداناز  یمیتجمع انبوه عظ گریبه عبارت د. قابل حل استمند و ضابطه کیستماتیس

 . ناممکن ساخته است یاداره و توسعه شهر یکنون یها را با روش یداریبه پا یابی دست وشده 

 یرا برا ییها مدل ،ینیابعاد شهرنش یبه تمام کپارچهی یتا با نگاه کوشند یدر سراسر جهان م یشهر زانیر برنامه

شهر . امروز توسعه دهند یایدن دیجد راتها و انتظا به خواسته ییبه منظور پاسخگو 21قرن  یتوسعه شهرها

 یشهر یزیر نو در برنامه یمیمفاه شیگشا یعناهوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به م

 . کند یم بیبا هم ترک یحل مشکالت شهر یرا برا یو مجاز یجهان واقع یها تیاست که قابل

 یا اند، عده جزء شهر هوشمند مدنظر قرار داده نیتر حداقل مهم ایهوشمند را به عنوان تنها  یها یورآفن یبرخ

 ؛ستیکار ن انیپا یورآباورند که اتخاذ فن نیاست و بر ا یورآد که فراتر از فنان کرده شنهادیرا پ یفیتعار گرید

ها به  آن یازهایبا ن ها یورآفن نیا قیتطب قیشهروندان از طر یتوانمندساز یدر شهرها برا دنتوان یم ها یورآفن

 .ردیمورد استفاده قرار گ یورآها با الزامات فن آن یزندگ قیتطب یجا

های رو به جلو در  خوبی در حال اجرای راه شهر هوشمند، شهری است که به :هر هوشمندهای شوی گی

مردم هوشمند، تحرک هوشمند، حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و )گانه  خصوصیات شش

شهروندان ساز، مستقل و آگاه  های سرنوشت ها و فعالیت است، که در ترکیبی هوشمند از دارایی( محیط هوشمند

های  دستگاه. ها در نظر گرفته شده است شهر هوشمند، شهرها به عنوان سیستمی از سیستم در .شود ساخته می

محیطی مانند انتشار گازهای  های اداری و مالی شهر هوشمند و بر اهداف زیست تر بر روی جنبه بیش حاکمیتی

 .دنکن تأکید میو اهداف اجتماعی ای  گلخانه
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عنوان  شود و هوشمندتر به یک شهر هوشمند اغلب از طریق اهداف آن تعریف می: هوشمند انتهراهداف 

مفهوم شهر هوشمند در درجه اول شهر را به عنوان یک . شود کارآمدتر، پایدارتر، عادالنه و قابل زندگی تعریف می

 جزء از به عنوان یک هااین عملکرد زیر سیستم. کند های متعدد است، بررسی می سیستم که دارای زیرسیستم

به عبارتی شهر یک سیستم . دهد که به شیوه هوشمند و هماهنگ رفتار کنند ها اجازه می کل در نهایت به آن

هدف مدل شهرهای . های آن است بینی بین زیرسیستم متنوع و غیرقابل پیش ،پیچیده متشکل از روابط متقابل

این پیچیدگی به ویژه از طریق حل پیامدهای منفی برای مدیریت  ،هوشمند یافتن راهکارهای مناسب

هوشمند ارائه خدمات هوشمند  تهرانهدف نهایی . کیفیت زندگی برای جمعیت شهری است ءارتقاشهرنشینی و 

 .های حیاتی شهر است در کلیه قابلیت

 :دارند برای تهران های شهر هوشمند اهداف مختلفی به شرح ذیل پروژه

 مواد سمی هواو آلودگی و  کاهش کربن 

 وری انرژیدستیابی به بهره 

 کاهش سفرهای درون شهری 

 کنترل ترافیک 

 تسهیل حمل ونقل شهری در تهران و حومه با اولویت حمل و نقل انبوه عمومی 
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   های مختلف ساکنین تضمین سازگاری اجتماعی میان گروهافزایش امنیت و 

 ای یا صنایع  های چندرسانه در زمینه)یع خاص وری ارتباطات و اطالعات در توسعه صناآتأثیرگذاری فن

 (دانش محور

 ایجاد شفافیت در مدیریت شهری، کاهش و پایان فساد اداری 

 دستیابی به محیط زندگی با باالترین کیفیت برای ساکنین 

 توسعه فضاهای سبز در درون شهر 

 ریو کاهش بروکراسی های ادا های اطالعاتی پیشرفته قابل دسترس توسعه زیرساخت 

 دستیابی به رشد اقتصادی و کیفیت زندگی به طور همزمان 

 توسعه جوامع پایدار 

 و کاهش هدر رفت منابع مثل آب و خاکهوشمند  فضای سبز 

 تکامل شهر به عنوان آزمایشگاه زندگی به منظور بهبود مستمر و پیوسته 

 

 : ابزارهای توسعه تهران هوشمند

حمل و نقل، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و )های مختلف  یستمبر اهمیت یکپارچگی ارگانیک س کارشناسان

در ایجاد یک شهر هوشمند تأکید ( های فیزیکی، غذا، آب و امنیت عمومی ها، زیرساخت درمان، ساختمان

 . کنند می

 :تعریف خواهد شدچهار بعد در هوشمند  های ابزارهای توسعه تهرانویژگی لذا

 های دیجیتال و الکترونیک برای یک شهر  وریآز طیف وسیعی از فنمربوط به استفاده ا: بعد اول

  .محور است سایبری، دیجیتال، اطالعاتی یا دانش

 وری اطالعات برای متحول کردن زندگی و کار استآاستفاده از فن: بعد دوم.  

 های شهری است وری اطالعات و ارتباطات در زیرساختآتعبیه فن: بعد سوم. 

 وری اطالعات و ارتباطات و مردم با همدیگر به منظور افزایش نوآوری، یادگیری آت فنهدای: بعد چهارم

 .و دانش است
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 :برنامه ها و اقدامات برای توسعه تهران هوشمند 

 ایجاد تیم آینده پژوهی تهران برای بررسی نیازها و زیرساخت های الزم برای آینده .1

 های دانش بنیانهمکاری با و حمایت از شرکت .2

 ین برنامه، استراتژی و چشم انداز تهران هوشمند مبتنی بر آینده پژوهیتدو .3

 گذاری بخش خصوصی و تأمین امنیت سایبری و جلوگیری از ایجاد انحصارهای سرمایهمطالعات فرصت .4

 گذاری خارجی روی هوشمندسازی تهرانهای سرمایهمطالعات فرصت ها و امکانات و چالش .5

ها و طرح های پذیری و ارائه ایدهگذاری و سرمایهای رسمی سرمایهسایت هایجاد زیرساخت و وب  .6

 های توجیهی هوشمند سازی و گزارش

 رایزنی و مطالعه انواع منابع مالی برای ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند .7

ها و خألهای تخصیص واحد خاص اجرایی با مأموریت ویژه برای نیازسنجی و شناسایی چالش .8

 شهرداری های تحت وب سیستم

رویکرد نوآورانه در کسب و  با  رقابتهای فرصت شامل تهران، اقتصاد هوشمندتکمیل مستمر بسته  .2

بازارهای نیروی کار و نقش  ،پذیری وری، انعطاف های کارآفرینی، بهره ، تحقیق و توسعه، فرصتهاکار

 الملل  اقتصادی شهر در بازار ملی و بین

و سطح باالیی از آموزش سازگار  تهیهبه معنای : تهران  هوشمند مردمارائه و تکمیل مستمر برنامه  .10

های  شهروندان و همچنین توصیف کیفیت تعامالت اجتماعی، آگاهیطبقات اجتماعی به متناسب 

 .فرهنگی، تفکر باز و سطح مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی است

مشارکت شهروندان در سطح برای شیوه مدیریت و ارائه ابزار : حکمرانی هوشمندتدوین خط مشی  .11

سیستم حکمروایی شفاف است و به شهروندان اجازه مشارکت در . نظر استها را مورد  شهرداری

فناوری اطالعات و ارتباطات امکان مشارکت شهروندان و دسترسی به اطالعات . دهد گیری را می تصمیم

اد یک سیستم حکمروایی پیوسته و با ایج. کند های مربوط به مدیریت شهرشان را آسان می و داده

های گیریاز طرفی ابزار تصمیم. تواند از میان برداشته شود کارآمد موانع مربوط به ارتباط و همکاری می

 .هوشمندانه با کمترین انحراف از شرایط بهینه در دسترس حاکمیت قرار می گیرد

های حمل و نقل  از سیستم: شمندمل و نقل هوبرنامه کوتاه مدت و میان مدت و تدوین استراتژی ح .12

های اجتماعی جدید را به  کند و نگرش حمایت می( های غیر موتوری به عنوان مثال گزینه)کارآمدتر 
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ای سوق میدهد که دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی را تضمین  سمت استفاده از وسایل نقلیه 

شهرهای هوشمند به . شود وری یکپارچه می فناوری اطالعات و ارتباطات موجب افزایش بهره. کند می

 .دنبال ارتقاء حرکت و نقل و انتقال مردم، کاال و وسایل نقلیه در یک محیط شهری هستند

ریزی  گو و برنامه مدیریت منابع پاسخطراحی : حیط هوشمندتدوین برنامه ایجاد و الزامات کیفی م .13

ای و تالش در جهت  تشار گازهای گلخانهاز طریق کاهش آلودگی و ان. ضرورت داردشهرهای پایدار 

وری منجر به آهای فن ادغام نوآوری. یابدمیهای طبیعی شهر  ارتقاء  محیطی، زیباییحفاظت زیست

 .کنند شهرهای هوشمند کاهش مصرف انرژی را ترویج می  .شود وری می دستیابی به بهره

ارتقاء کیفیت  یای مادی و دنیای مجازی برایارائه برنامه هماهنگی بین دن: زندگی هوشمندارائه برنامه  .14

شهروندان در شهرهای هوشمند . زندگی شهروندان از طریق ارائه شرایط زندگی ایمن و سالم است

های بهداشت و درمان، مدیریت الکترونیکی سالمت و خدمات  دسترسی آسان به خدمات و مراقبت

 .اجتماعی گوناگون دارند

های امنیتی و حاکمیتی دیگر نحوه تعامل شهرداری با دولت و دستگاهتدوین دستورالعمل اجرایی و  .15

 .های شهر هوشمندبرای پیاده سازی و ایجاد ظرفیت

 

 توسعه اقتصاد شهری و مدیریت بهینه   6-5

کانون تمرکز توسعه  است، تهران به عنوان کشور یعامل محرک توسعه اقتصادوضعیت مناسب اقتصاد پایتخت 

 کالنشهر تهران تندیساساس  نیبر ا .دارد یرا در رشد و توسعه مل یا نقش عمده ،یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

بالقوه و گسترده  یها تیظرف یدارا ی این شهراز طرف. رود یبه شمار م ایراناز فرهنگ و اقتصاد  یو نماد

و توسعه برخوردارند که  رشد یبرا یکارآ و جذاب یها تیاز قابل ها، تیظرف نیا .هستنیز  یو اجتماع یاقتصاد

 . برسانند تیرا به فعل ها تیظرف نیا توانند یم یشهر رانیو مد  دولت

در نظر  یو بخش عموم یشهروند، بنگاه، بخش دولت یشهر را در چرخه چهار بخش یاقتصاد یندهایاگر فرآ

 . تر کرد توسعه را کوتاه ریسم توان یچرخه، م نیدر ا گرانه لیکننده و تسه هماهنگ یها تیفعال تیبا تقو م،یریبگ

را  یشهر گذار استیس ،یاقتصاد یکردهایفقدان رو نیو منفعل است و ا فیبه شهرها ضع ینگاه اقتصاد رانیدر ا

اقتصاد  یبردهاکه در رابطه با راه یبرداشت نه چندان درست. خوب دور کرده است ییبه هدف حکمروا لیاز ن

و  افتهی لیتقل« شهر هیفروش و مصرف سرما»به  یت که اقتصادشهراسباعث شدهوجود دارد  رانیدر ا یشهر
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 
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 یبه شهر، بررس یکه منظور از نگاه اقتصاد یدر حال. شودبدل  یبه تفکر غالب اقتصاد شهر نانسیو فا هینگاه مال 

مسائل  لیتحل یبرا یاقتصاد یها و سنجه ندهایفرآ زو استفاده ا یدرباره موضوعات شهر یو مطالعه اقتصاد

 . است یشهر هیمسکن، اقتصاد فرهنگ و مال ،یو درآمد، آموزش، حمل و نقل عموم نهیهمچون هز یهرش

از  بایداست که  یدر حال نیا. محدود و مهجور واقع شده است اریبس رانیدر ا یشهر نگاه اقتصاد ،یبه عبارت

 یابزارها گاه نیا. شود ستفاده حل مسائل و معضالت و توسعه شهرها ا یبرا یعلم یعنوان ابزار به یشهر اقتصاد

و  ردیگ یتمام شده در شهر بهره م متیو درآمد و ق نهیهز یبررس یبرا یکالن اقتصاد یها ها و شاخص از روش

 . پردازد یها م خانوارها و بنگاه ،یخصوص ،یعموم ،یدولت یها اقتصاد خرد در بخش یها سنجه یبه بررس ییدر جا

 یرا در مناسبات شهر یاقتصاد یها لفهؤم یشهر زانیر و برنامه گذاران استیسدر شهرداری آینده،  ن،یبنابرا

عنوان ابزارها و  را به یاقتصادپایداری  یها خود، شاخص یها و راهبردها و در برنامهخواهند داد مورد توجه قرار

 .خواهند داداثرگذار مدنظر قرار  یها روش

 ها، تیظرف نیاز ا یریگ با بهره توانند یم یشهر رانیدارد که مدوجود  یا گسترده یاقتصاد یها تیدر تهران، ظرف

 ،یتیریاز توان مد یریگ و بهره یعموم یها بخش یور بهره شیشهروندان، افزا یتوانمندساز یمقدمات الزم برا

در ارائه خدمات به  توانند یم یاز طرف. شهرها را فراهم کنند داریتوسعه پا ی،بخش خصوص یو فن یمال

 یا توسعه یها تیفعال یبه عبارت. خدمات را ارتقا دهند یرگذاریو تاث ییکارآ ها، نهیان، ضمن کاهش هزشهروند

تواند در بلندمدت  یم  یشهردار یاز سوو گردشگری  یستیز طیو مح یاقتصاد ،یعمران ،یاجتماع یها نهیدر زم

 .وردآبه ارمغان  یمندتیشهروندان رضا یبرا

 :ها یمو ر در شهردار یاقتصاد یها تیعا متناسب با ف یساختار  زوم

 یتهران بوده و با انفعال از سو یمند در شهردار در شهر فاقد ساختار نظام« پایدار اقتصاد»حال حاضر موضوع  در

 یکه بررس پایدار اقتصاد ییو حکمروا یزیر برنامه یبر مبنا مناسبی ساختار نیهمچن. همراه است رانیمد

 یخأل وجود ساختار نیبنابرا. را مدنظر قرار داده باشد، وجود ندارد «یقتصادشهرا»و « اقتصاد»موضوعات 

 تیریبخش مسکن در مد یبرابا این موضوع منسجم  یو به تبع آن، ساختار یمند با موضوع اقتصاد شهر نظام

ر، به شه یاقتصاد یها شاخص یمطالعه و بررس تواند یساختار م نیا تیمورأم. شود یبه شدت احساس م یشهر

 . باشد یبخش مسکن شهر ژهیو
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خالصه  یو درآمد یو حسابدار یدر مقوله مال اقتصاد در شهر، صرفاً هاست که موضوع مهم و گسترد یهیبد 

شهر،  یشهر، گردشگر یاقتصاد یها شاخص یبررس ،یو درآمد خانوار شهر نهیچون هز یو موضوعات شود ینم

و  یحمل و نقل عموم ،یشهر یآور و تاب یهوشمندساز ،ینیآفرو مسکن، آموزش، کار نیها، زم اقتصاد بنگاه

 .ساختار بگنجد نیدر ا تواند یم یستیز طیو مح یمسائل اجتماع یحت

اقتصاد . پردازدگانه شهری و حومه نیز ب 22مناطق هریک از  یاقتصاد یبه بررسی در تهران باید قتصاد شهرا

آموزش و  ت،یجرم و جناسطح مانند مناطق معضالت موجود در  مسائل و ،یاقتصاد یبا استفاده از ابزارها یشهر

ساختار  ،از اقتصاد خرد یا شاخه ی به عنواناقتصاد شهر. کند یم لیو مسکن را تحل یپرورش، حمل و نقل عموم

 بایدبا تمرکز بر روابط،  یاقتصاد شهر .کند یم یها را بررس خانوارها و بنگاه تیو موقع یشهر( ییفضا) یا فاصله

 .ابدیرا در شوند یشهرها م ی کارکرد، و توسعه ل،یکه موجب تشک ییربنایز یها زهیانگ

از محل  یدورتر ی که افراد بتوانند در فاصله شود یتر باعث م و ارزان تر عیحمل و نقل سر ،یتکنولوژ شرفتیپ

ردن از راه دور، از که افراد با کار ک شود یموجب م زین یارتباط یها شرفتیپ نیهمچن. کنند یکارشان زندگ

اند که در  در شهرها ارائه شده ییها گسترش نیچن یبرا یمتعدد فاتیتوص .خارج شوند یمرکز یتجار ی هیناح

 .اند آورده شده زیکمتر مسکن ن ی نهیحاصل از هز تیهمچون مطلوب یها عوامل آن

 :تهران ی در توسعه یبازار یها قدرت

به صورت و خانوارها  ی تجاریها بنگاهاستقرار  یمکان ماتیبوط به تصممر تهران ی در توسعه یبازار یها قدرت

و  عتیطب. شوند یمو جلوگیری از مرگ شبانه محالت شهرها  ی که موجب توسعهمسکونی در کنار یکدیگر است 

آن  ییایجغراف تیبه موقع زیاز کارکرد بازار ن یبخش نیدارد، بنابرا یها بستگ به مکان آن یرفتار بازارها تا حدود

قرار گرفته  خاص شهری یا حومه ای با دسترسی فراتر ی منطقه کیکه در  نگاهب کی یِکارکرد بازار. دارد یبستگ

. قرار دارد متفاوت استبا قابلیت حمل ونقل همگانی  متمرکز  ی منطقه کیکه در  یاست، از کارکرد بنگاه

مکان  کیدر  عیصنا یوقت. نمایندشهر را تعیین می یصادها و خانوارها اندازه و ساختار اقت بنگاه یمکان ماتیتصم

و با توجه  .ها غالب هستند که در آن بنگاه دیآ یفرد به وجود م منحصربه یبا اقتصادها ییها هیناح شوند، یم عجم

 . به نوع صنعت باید به بافت شهری آن منطقه نیز توجه نمود
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 یرشد شهرتوسعه و تواند موجب  یم ی و خانوارها، شهردارها  بنگاه یمکان ماتیبه تصماقتصاد شهری نگاه با  

و  عتیپاسخ دادن به سواالت مربوط به طب ی تهرانشهرپایدار اقتصاد ریزی برنامهکه هدف  نیبا توجه به ا. شود

 :موارد زیر از برنامه های مورد توجه شهرداری خواهد بود. است یاقتصاد یسازکارها

 و بازنگری طرح های جامع شهری با مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی نیزم از استفادهارائه برنامه های  .1

 شهر  در کالن نیزم ی به استفاده توجهبا  ،درون شهرها یها تیفعال یسازمانده زیآنال .2

 نیشده در استفاده از زم مشاهده یالگوها فیتوص .3

 یشهر درون یمکان یها ها و خانوارها را در انتخاب بنگاههای استقرار برنامه ارائه .4

 تهران و حومهدرون  ها تیفعال ییفضا یسازمانده .5

  نیزم متیق نییعوامل تعشناسایی  .6

 اطراف یباعث گسترش اشتغال از مرکز شهر به نواحکه  یاقتصاد یها قدرت شناسایی پتانسیل ها و .7

  شودمی

 های تعریف شده در تهران و حومهبهینه سازی کاربری .8

 ه های اقتصاد شهریها برمبنای برنامکاربریکنترل  .2

 

 :یاقتصاد یگذار استیساقدامات *

 شناسایی مشکالت شهری اثرگذار بر اقتصاد شهری .1

 ها  های این مکان های مستعد بزهکاری  و ویژگی شناسایی مکان .2

 های نسبتاً امن و عوامل امنیت ساز شناسایی مکان .3

 ایشوند  رتریکه فق شود یباعث م گریکدیدر کنار  یزندگ یبرا ریافراد فق لیتما ایکه آ بررسی اینکه .4

 ر؟یخ

 سازی سیاست های ارتقای فرهنگ کار و آموزش مهارتپیاده .5

 یشهردار یها اتیو مال مخارجبازنگری و ساماندهی  .6
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 :و اقتصاد اقدامات در حوز  حمل و نقل* 

طق مختلف، بر به منا یدسترس تیبر قابل یبا اثرگذار رایاست ز یاز موضوعات اقتصاد شهر یکی یشهر یترابر

 .است رگذاریهم تاث نیاستفاده از زم یالگوها

 برای زیرساخت های حمل ونقل یا بودجهی منابع مالی و کسر حل مسئله 

 هوشمند سازی و کنترل ترافیک و افزایش سرعت و ظرفیت حمل و نقل انبوه 

 ونقل همگانی توسعه مبتنی بر حمل 

ونقل همگانی  از ایستگاه حمل  روی ی پیاده ت مختلط در فاصلهای اس توسعه ونقل همگانی، توسعه مبتنی بر حمل

فروشی، اداری، عمومی و فضاهای باز در محیطی  های مسکونی، خرده و مرکزی که در آن اختالطی از کاربری

ونقل همگانی، دوچرخه، پیاده و یا اتومبیل شخصی را برای ساکنان و  مدار وجود دارد که سفر از طریق حمل پیاده

 .نماید الن تسهیل میشاغ

TOD)ونقل همگانی  رویکرد توسعه مبتنی بر حمل
، یکی از رویکردهایی است که در آن سعی شده تا نحوه (1

ونقل و کاربری زمین به نحوی تنظیم شود که وابستگی به خودرو شخصی به حداقل ممکن کاهش  ارتباط حمل

توان  یکی از طرقی که می. عی آن بر شهر کاسته شودمحیطی، اقتصادی و اجتما یابد و از اثرات نامطلوب زیست

های توسعه شهری با استفاده از  میزان نزدیک شدن توسعه یک شهر به این الگو را سنجید، ارزیابی طرح

 .دهنده این رویکرد استخراج شده است هایی است که از اهداف و اصول تشکیل شاخص

 :یشهر یگذار استیمس   و سساختمان و  اقتصاداقدامات در مسئله *

نوع خاص از  کیکه مسکن  شوند یمرتبط م یبه اقتصاد شهر لیدل نیبه ا یشهر یگذار استیو س مسکن

در واقع  کند یاش را انتخاب م خانوار خانه کی یاست، وقت ییجا جابه رقابلیکه مسکن غ ییجااز آن. کاالهاست

 یبازار راتیرا به همراه تاث اخانواره یمکان یاه انتخاب یاقتصاددانان شهر. کند یمکان انتخاب م کیدارد 

 .کنند یم زیآنال رهیفضا، و غ ،ینانیبودجه، نااطم نیمسکن همچون تام یها استیس

 .تعلق دارد یمسکون یها به ارائه خدمات به ساختمان تهران یشهردار یها نهیاز هز یادیدر شهر تهران بخش ز

خرد و کالن همچون اشتغال و  یها لفهؤآن بر م یو اثرگذار یهرش یها بخش مسکن در شاخص ریبا توجه به تاث

در   یحضور کارآمد و موثر شهردار برای خدمات، ریحمل و نقل و سا ،یگذار هیو توسعه شهر، سرما دیتول ،یکاریب

 :اثر بخش باشد تواند یماقدامات  یامر مسکن شهر

                                                           
 
 Transit-oriented development 
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 مسکن نیدر تام یمرکز ییحکمروا و تسهیل بهبود .1 

 متیبر ق یرگذاریتاث یتا حدودو با کمک سیاست های دولتی مسکن  یاضابه عرضه و تق یتعادل بخش .2

 مسکن 

 کنترل ترافیک حمل و نقل و ارائه خدامات  ،ی در مناطق حاشیه ایعمران شهر .3

 یناکارآمد شهر یها فرسوده و عرصه یها مثال بافت یبرا ، یشهر ینیو بازآفر یگذار هیسرما شیافزا .4

 باشد یررسمیغ یها سکونت ایها  اقشار همان محدوده سکنم نیتام یبرا یا بالقوه تیظرف تواند یم

 .(محدوده ها نیدر ا یریپذ تیو جمع یفرهنگ ،یاقتصاد هیبا درنظر گرفتن توج)

 

 :گردشگری و اقتصاد فرهنگ*

ثر از پیشرفت أبر خالف بسیاری از صنایع دیگر که مت. ردشگری یکی از صنایع رو به رشد در آینده خواهد بودگ

وری ممکن است کامال تغییر ماهیت دهند، گردشگری حتی به شکل موجود هم می تواند سهم بزرگتری از آفن

اما پتانسیل باالی گردشگری در اقتصاد شهری مانند شهر تهران، مملو از . اقتصاد کشورها و شهرها داشته باشد

 . نگاری استفاده کردد از روش های آیندهی آن بایعدم قطعیت هایی است که برای فهم بهتر آینده

با عناوین افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا، روابط خارجی، کسب و  گردشگری در تهران کلیدی هایپیشران

 .میتواند متصور باشدهای شهر تهران اقتصادی و زیرساخت رونق های گردشگر،کارهای نوآفرین، آزادی

 :در این قسمت با اهداف زیر باید صورت گیرد ریزی الزمبه این منظور برنامه

 غذا یگردشگر افزایش جاذبه های تفریحی و زیبایی معماری شهری و .1

 سالمت یگردشگرهای الزم برای ایجاد زیرساخت .2

 نارها،یحضور در جلسات، کنفرانس ها و سم مثل یتجار یگردشگرهای الزم برای ایجاد زیرساخت .3

 رهیو غ یتجار یها شگاهیاز نما دیبازد

 یفرهنگ یگردشگرهای الزم برای ایجاد زیرساخت .4

 یمذهب یگردشگرهای الزم برای ایجاد زیرساخت .5

 ی با توجه اقلیم تهرانگرد عتیطبو  ییماجراجو، سمیاکوتور های الزم برایایجاد زیرساخت .6

 یدادیرو یگردشگرهای الزم برای ایجاد زیرساخت .7
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 تخصیص اعتبارات مدیریت بهینه تأمین مالی، بودجه و  6-6 

از طرف است، که ساالنه  ها و بودجه شرکت یبودجه عمومشهرداری تهران شامل دو بخش  انهیسالبودجه 

 یبرا ،شهر یشورا بیپس تصوکه  یشنهادیبودجه پ. شود شهرداری برای بررسی و تصویب به شورا فرستاده می

نه فعلی شهرداری تهران شامل مدیریت اجتماعی گا های شش ؛ برای توسعه در مأموریتستا االجرا الزم یشهردار

حران، ب ونقل و ترافیک، خدمات شهری، ایمنی و مدیریت و فرهنگی شهر، مدیریت و توسعه سیستم حمل

 . شهرسازی و معماری و توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری دارای کفایت کافی نیست

به  ها، یشهردار یمنابع مال. هاست یمانند شهردار ی،عموم ینهادها فیوظا نیتر از مهم یکی ،یمنابع مال نیتأم

 اتیاما همه آنها از خصوص شوند،برخی از درآمدها پایدار محسوب می باشند، یصورت مختلف، قابل وصول م

برخوردار باشند  یدرآمدها، مستلزم آن است که اوالً از استمرار نسب یداریپا. ستندیبرخوردار ن دار،یپا یدرآمدها

 . قرار دهد بیو تخر دیشهر را در معرض تهد یفیک طیشرا دیدرآمدها نبا نیبه ا یابیدست اًیو ثان

دلیل اهمیت آن حجم باالی اعتبارات و . ترین سند ساالنه در مقیاس شهر است ودجه شهرداری تهران مهمب

مستقیم و غیر( عوارض)منابع مستقیم هرسال . گیری در مورد آن است پیچیدگی محاسبات و نحوه تصمیم

های  تخصیص بودجه عمرانی و دارایی .شود هزینه میمختلف برداشت شده و در اموری ( های شهر منابع و زمین)

 .ها و الگوریتم های منطقی باشدای شهرداری باید دارای اولویت مالی و سرمایه ای به محل های هزینه

 «درآمدها، : گیرد عتبارات را دربرمیهای ساالنه سه گروه از ا فعلی شهرداری تهران در بودجه« منابع

 .های مالیای و واگذاری داراییواگذاری دارایی سرمایه

  ای و  های سرمایه ها، تملک دارایی هزینه: گیرد نیز سه گروه از اعتبارات را در برمی« مصارف»همچنین

 .های مالی تملک دارایی

موضوع . دهدز منابع فعلی شهرداری را تشکیل میدرآمدهای شهرداری شامل درآمدهای پایدار و ناپایدار بخشی ا

 . اصلی شهرداری تهران کمبود منابع و وجود بحران در مدیریت تخصیص منابع و مصارف است

ها و ارتقای رتبه در این میان موضوع تنوع بخشی به منابع، خصوصاً منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت

افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت مصارف، رسالت و اولویت اول  توسعه یافتگی پایتخت در سطح جهان و

 .مدیریت شهرداری تهران است

 :در امور تأمین و تخصیص منابع و بودجه شهر تهران اهداف زیر متصور است
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 افزایش سهم درآمدهای پایدار به کل درآمد شهرداری .1 

 متناسب سازی بودجه جاری و عمرانی .2

 منابع و ابزارها و تکنیک های تأمین مالی با حداقل هزینه استفاده حداکثری از انواع  .3

 ترتیبات بهینه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در توسعه اقتصاد شهری .4

استفاده از حداکثر ظرفیت و پذیرش فضای حمایت شده از جانب دولت و افزایش مشارکت و تعامل با  .5

 نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی

 پذیریزی و بودجه و نظارتریافزایش شفافیت برنامه .6

 

 :افزایش مناب  و درآمدهای پایدار شهرداری

، است و با توجه به ماهیت عمومی آنای عمومی و غیردولتی  ها، شهرداری مؤسسه قانون شهرداری 73طبق ماده 

 آنچه تمامی. عملکرد غیرانتفاعی دارد و کلیه درآمدهای شهرداری منحصراً باید به مصرف همان شهر برسد

ها در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد ساختاری نظام یافته و منسجم است که منجر به کسب شهرداری

درآمد پایدار که در حال حاضر بخش اندکی از کل منابع درآمدی . درآمدی پایدار برای شهرداری شود

ه حقوق آیندگان در ای کسب شود ک گونه دهد، درآمدی است که از منابع و به ها را تشکیل می شهرداری

به سالمت شهری خدشه وارد ) ، کیفیت زندگی کاهش نیابد(تداوم پذیر باشد) گیری از آن پایمال نشود بهره

که شهرداری هابه سمت  60در دهه (. مطلوب باشد) های آتی از بین نرود و منابع حیاتی برای نسل( نکند

ها را به سمت فروش  ریاتعریف منابع جدید، شهرد های مالی دولت بدون خودکفایی سوق داده شدند، قطع کمک

ها بهترین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری هستند و باید تمرکز عوارض شهری و مالیات. تراکم سوق داد

ای شهرداری آینده در تمهیدات برنامه. جذب منابع بر روی دریافت کمک ها و امتیازات دولتی و بین المللی باشد

 : های قانونی الزم موارد زیرخواهد بودپایدار و تالش برای ایجاد زیرساختطراحی منابع 

o  اصالح قانون نوسازی و عمران شهری با همکاری مستقیم شهرداری و شورای شهر، دولت و مجلس

با توجه به موقعیت ( مالیات بر دارایی) شورای اسالمی، تبیین مبانی تعیین نرخ عوارض نوسازی

 هر قسمت از شهر و با نظر شورای شهراقتصادی و اجتماعی 

o  هوشمند سازی و بروز رسانی بانک اطالعات امالک و سیستم اطالعات جغرافیایی برای ممیزی امالک

 های مرتبطنامهو اصالح آیین
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 o افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین به جای فروش تراکم 

o افزایش روابط مالی بین دولت و شهرداری 

o های گذار در شریک نمودن و افزایش سهم شهرداری تهران از انواع مالیاتنونهای قاتعامل با دستگاه

 دریافتی از شهروندان پایتخت به دلیل سهم باالی پایتخت در تولید ناخالص ملّی 

o اقدام برای دسترسی به بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی 

o  و تجهیزاتی از مؤسسات بین المللی دو های مالی اقدام و بررسی برای دریافت انواع استقراض و کمک

 و چند جانبه با همکاری دولت و بخش خصوصی

o هوشمندسازی نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری 

o  نسلی های شهری بینای شهرداری به منظور حفظ داراییهای سرمایهحداقل نمودن واگذاری دارایی

ای  ی از طرح تملک دارایی های سرمایههای توسعه شهری برای آیندگان، استفاده حداکثرو ظرفیت

 (ظرفیت بودجه عمرانی)دولت 

o  همکاری با دولت برای فراهم آوردن زیرساخت های قانونی ترتیبات قراردادی مشارکت عمومی و

های شهری با شرایط مالی بهینه و کمترین هزینه سرمایه، تأمین مالی و ارتقای خصوصی در پروژه

 ذاری های شهری و ملّیگوری مالی در سرمایهبهره

 

 : استفاد  از ظرفیت های دو تی

هایی برای کمک و حمایت دولت از  های شهری، ظرفیت در قوانین و مقررات مرتبط با توسعه زیرساخت

. بخشد ها، توسعه شهرها را سرعت می بینی شده است که در کنار بودجه شهرداری های شهری پیش زیرساخت

 :فته و قابل استفاده برای آینده شامل موارد زیر استبخشی از ظرفیت های تحقق یا

 های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به دولت اجازه داده شده است که  در قانون حمایت از سامانه

های حمل ونقل  گذاری ایجاد سامانه درصد از هزینه مطالعات و سرمایه 50حداکثر تا سقف پنجاه درصد

ن لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه شهری، با اولویت تأمی ریلی درون

  .بینی نماید سنواتی کل کشور پیش

  در قوانین بودجه سنواتی، دولت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسالمی منتشر شده توسط

 .نماید درصد تضمین می 50ها را به میزان  شهرداری
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  های  لوایح بودجه توسط دولت برای کمک به توسعه زیرساخت های اعتباری یا ضوابط مربوط در ردیف

 .شود بینی می شهری پیش

 اسناد تسویه خزانه، انتشار اوراق  ،خشی از عملکرد اعتبارات تخصیص یافته دولت به شهرداری تهرانب

مشارکت بابت تکمیل خطوط متروی تهران که بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت تضمین شده 

 .برداری مترو و اتوبوسرانی شهری بوده است کمک به عملیات بهره ن مبالغی برایهمچنیاست 

 با مشارکت در  های قطار شهری کالن شهرهای کشور اوراق مشارکت طرحگذشته برای  های طی سال

 .درصد از محل بودجه عمومی اقدام شده است50درصد شهرداری و 50بازپرداخت معادل 

  آهن شهری تهران همانند تکمیل  های مرتبط با شبکه راه به پروژه مبخش اعظاز مجموع منابع فوق

 .متروی تهران اختصاص یافته است 7و  6، 3خطوط 

 های احداث خطوط قطار شهری در کالن شهرهای کشور در قانون بودجه  همچنین از محل طرح

 125از  میلیاردتومان تخصیص پرداخت شده است که بیش 1250بیش از  1328تا  1326های  سال

 .میلیارد تومان آن به شهرداری تهران برای تکمیل شبکه مترو پرداخت شده است

  بخشی از ظرفیت های قانونی قابل استفاده برای شهرداری تهران شامل استفاده از ظرفیت تسویه و

 .استانکی، بتهاتر مطالبات شهرداری تهران از دولت با بدهی آن شهرداری به سیستم 

 رانی به واسطه تضمین  وراق مشارکت برای تکمیل خطوط مترو و تجهیز خطوط اتوبوسامکان انتشار ا

های  برای کمک به هزینه بودجهدرصد اصل و سود آن توسط دولت در کنار تخصیص  50بازپرداخت 

 .استدر نظر گرفته شدهبرداری مترو و اتوبوسرانی  بهره

  محل تسهیالت مالی خارجی با تضمین دولت همچنین تأمین واگن مترو برای خطوط متروی تهران از

 .برای بازپرداخت اصل و سود مورد اقدام قرار گرفته است

 زیادیای و کارگاهی تعداد  افزون بر این با مجوز شورای اقتصاد طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه 

ر تعهد دولت د (CNG) ، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی(تاکسی)خودوری تاکسی، ون 

قرار گرفته است که با توجه به نیازهای شهر تهران، بی یقین سهم قابل توجهی از مبلغ یادشده به 

 .ناوگان حمل و نقل شهر تهران اختصاص خواهد یافت

 به کلیه وزارتخانه ها به  ویژه نفت و نیرو و شرکت : 12، ماده (22سال)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین  های تابعه و
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دالر به  ( 100.000.000.000)بودجه کل کشور اجازه داده می شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد  

ریال به  صورت ریالی که هر ساله تا ( 500.000.000.000.000)صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد 

قف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده  که سرمایه گذاری س

یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، 

بهبود کیفیت صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و 

محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های 

نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار 

نی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانو

موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه 

طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت : بندب. )قرارداد منعقد کنند

ومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عم

از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت 

شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین  شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و 

و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ  یا برقی با خودروهای پرمصرف

ها و  کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت( خسارت تأخیر)

وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آالت و 

 (واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

 

 

 :های تأمی  ما ی استفاد  حداکثری از ظرفیت

وری سرمایه امروزه به عنوان دو فاکتور مهم در علم اقتصاد مطرح بوده که در سنجش انباشت سرمایه و بهره

در واقع اقتصاد موفق، اقتصادی است . میزان موفقیت اقتصاد یک کشور به عنوان معیاری بسیار مهم کاربرد دارد

وری باالیی در  ثانیاً از بهرهو  گذاری کند با نرخ باالیی پس انداز و سرمایهمدت بتواند اوالً  دکه طی دوران بلن

گذاری در کشور از آن رو با اهمیت است که بررسی وضعیت سرمایه. گذاری انجام شده برخوردار باشد سرمایه

ی تشخیص وضعیت اقتصادی و تحوالت آن و به ویژه سهم آن در تولید ناخالص داخلی، شاخص و عیاری برا

 .گستری کشور از سویی دیگر است رفاهی مردم از یک سو و توان مادی و امکانات ساخت و ساز و ظرفیت
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جهان به واسطه ناکافی بودن منابع داخلی برای تأمین منابع مالی و همچنین  النشهرهایامروزه بسیاری از ک 

سب سهم از بازارهای جدید و مواردی از این دست، رویکرد جدی آوری و دانش فنی، کگذاری، نیاز به فن سرمایه

از سوی دیگر . اندالمللی پیدا کرده  های خارجی و یا حتی االمکان تأمین مالی از منابع بینبه جذب سرمایه 

پذیری و کسب سود بیشتر،  های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابتسرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت

همچنین طی دو دهه گذشته با ارتقای سطح . انددار شدهگذاری در مناطق مستعد و مزیت به سرمایه متمایل

 . آوری، امکان انتقال سرمایه به میزان قابل توجهی افزایش یافته استفن

ا لذ. امکان پذیر نمی باشد یدولتو تأمین مالی تمامی پروژه های زیرساختی توسط منابع عمومی خصوصاً اینکه 

برداری از محصوالت و نحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی الزم برای انجام پروژه های زیرساختی و بهره

 . می باشد روی شهرداریخدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش 

. گردد بلند مدت اطالق می ن مدت وتأمین مالی اصطالحاً به فرآیند تمرکزمنابع مالی یاسرمایه به صورت میا

، سازمان همچنین شاخه ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب وکارها

تأمین مالی به نهاد های پیش گفته اجازه می دهد تا به جای در دست . دولت می پردازد و های عمومی و اجرایی

. رید کاال، سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده کنندداشتن پول نقد از اعتبار برای خ

نیاز برای جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه اطالق  به مجموعه راهکارهای مورد تأمین مالی پروژه نیز

 . گرددمی

وژه به سه بخش تأمین مالی ها براساس شخص تأمین مالی کننده دراجرای پررویکردهای تأمین مالی پروژه

در واقع این رویکردها به این معنا . تقسیم می شود( PPP)دولتی، خصوصی و مشارکت بخش دولتی وخصوصی 

 .می باشد که کدام طرف درگیر در پروژه مسئولیت اصلی تأمین مالی را برعهده دارد

، ارهای تأمین مالی ومنابع تأمین مالیتکنیک های تأمین مالی، ابزها همچنین شامل سه بخش  تأمین مالی پروژه

 . می شود

  :شهری های زیرساختیوجو  برای تأمی  ما ی پرو  حداکثری مناب  پیش بینی 

های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته، به شکل قابل  منابع تأمین مالی پروژه ها و روش

مالی از طریق انتشار رای هدایت منابع مالی به سمت تأمینتعداد زیادی ابزار جدید ب. توجهی تغییر کرده است

اند که استقراض ها  به این سمت متمایل شدهی زیرساختشرکت های توسعه. سهام  و استقراض ایجاد شده اند
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طور  ها بهبرای پروژه های زیر ساختی را برای مدت طوالنی در ترازنامه خود نگهداری نکنند و اینکه دولت 

 .منابعی به غیر از منابع خود تأمین نمایند های زیرساختی را ازدهند تا منابع پروژه ای ترجیح میفزاینده

 : های زیرساختی شهریبرای توسعه پرو   مناب  وجو انواع 

باید حداقل تمام انواع وجوه  ای شهریپروژه انطراح به دلیل اینکه بیشتر پروژه های زیرساخت بزرگ هستند،

سهام دار پروژه نهاد دولتی، یک  کند که صاحب وا مدنظر داشته باشد و دراین خصوص فرق نمیقابل دسترس ر

 :این منابع تأمین مالی عبارتند از. شرکت مجری پروژه و یا شرکتی معتبر باشد

 ها و سازمان های دولتی حمایت می که به طور سنتی از تمامیت 1ایموسسات بین المللی توسعه

مالی بخش گذاری و تأمینهمکاری در سرمایه ضر تسهیالت متنوعی را به منظورکردند، در حال حا

موسسه »و  2«بانک جهانی» این نوع موسسات شامل سازمان هایی مانند. خصوصی معرفی کرده اند

چند موسسه منطقه ای توسعه می باشد که اهدافشان همانند بانک  و 3«بین المللی تأمین مالی

سهم موسسات بین المللی در سرمایه . یتشان در مناطق خاصی تمرکز دارداما فعال.4جهانی است 

گذاری و تأمین مالی پروژه های زیرساختی، در قیاس با مبلغ کل سرمایه گذاری ساالنه سهم 

 پروژه کوچکی است؛ به رغم سهم به نسبت اندک موسسات بین المللی نسبت به کل نیاز مالی

العاده مهم تلقی می شود، چرا که حضور آنان اطمینان فوق ایحضور این موسسات در هر پروژه

 .آوردخاطر زیادی برای سایر سرمایه گذاران و تأمین مالی کنندگان پروژه به وجود می

 طور سنتی به  واردات کشورهای صنعتی که به ـمانند بانک های صادرات ) 5موسسات دوجانبه

ی دادند تا از این طریق، عرضه تجهیزات تولید های دولتی کشورهای در حال توسعه قرض م سازمان

، در حال حاضر تمایل دارند تا تحت شرایط خاصی به (شده در داخل کشور خود را تقویت کنند

موسسات دوجانبه، تأمین مالی را در قالب . 6بخش خصوصی وام اعطا کنند های دولتی و سازمان

در هر حال مساعدت . دهندها ارائه مینت نامههایی چون اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار و ضما روش

 . آنان در این گونه موارد اغلب مرتبط با منافع ملی ایشان می باشد

                                                           
 
 Multilateral Development Institutions 
 
 World Bank 
 
 International Finance Corporation 
 
 World Bank page describing MDBs 
3
 Bilateral aid agencies 
 
 www.idebate.org, Bilateral vs Multilateral Aid: Database 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20040614~menuPK:41699~pagePK:43912~piPK:44037~theSitePK:29708,00.html
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  منابع تجاری برای تأمین مالی آورده شرکا، . تأمین مالی تجاری شامل منابع و ابزار زیادی می باشد

ق ایجاد استقراض شامل بانک منابع تأمین مالی از طری. شامل بازار سهام و وجوه خاص می باشد

بازارهای ( به شکل استقراض وتأمین مالی آورده شرکا) های تجاری،تأمین کنندگان مالی نهادی 

 .گردداوراق قرضه  و مجدداً وجوه خاص می

    برای مثال ،دولت های کشورهای . بستگی دارد دولتمنابع موردی تأمین مالی که به نوع پروژه و

های زیرساختی محسوب هم از جمله عوامل مهم برای حمایت از پروژهدر حال توسعه هنوز 

های مالیاتی و معافیت عوارض ای، معافیتدر فراهم نمودن انرژی یارانه تواندمی شوند؛ دولت می

 :سایر منابع موردی تأمین مالی شامل موارد زیر می باشد. همچنان فعال باشد گمرکی،

گذاری و تأمین مالی شرکت نظور برنده شدن در پروژه تمایل دارند در سرمایهم پیمانکاران پروژه که گاهی به .3

 کنند،

های چند ملیتی بزرگ هستند ودارای منابع مالی قابل  تجهیزات که معموالً شرکت عوامل تأمین تدارکات و .4

 توجهی می باشند،

 .برندبرداری پروژه سود کالن میبهره ذینفعانی که از .5

 

برای استفاد  حداکثری ( Public-Private Partnership)می و خصوصیترتیبات مشارکت عمو

 :ازظرفیت های ما ی، مدیریتی و پذیرش ریسک

های اخیر درتوسعه زیر  خصوصی به عنوان یکی از رویکردهای بسیارمهم در سال مشارکت بخش عمومی و

ند منافع بسیاری برای بخش توا ریزی ومدیریت شود، می خوبی برنامه که اگر به. ها مطرح شده است ساخت

کاهش بارمالی بخش عمومی که در نتیجه باال رفتن هزینه های توسعه : عمومی داشته باشد، منافعی مثل

هزینه شده برای خدمات « افزایش ارزش پول»ها است؛ انتقال ریسک ها به بخش خصوصی؛ و زیرساخت

 .ترزیرساختی با فراهم کردن خدمات ارزان تر، مطمئن تر، وکارا
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 PPPها همیشه موفق نبوده است، بسیاری از پروژه های PPPها با تجربه بخش عمومی در توسعه زیرساخت 

 :عوامل زیر فسخ شده یا خاتمه داده شده انددر نتیجه 1

  فقدان اهداف و تعهدات روشن دولت؛ 

 فاصله زیاد بین انتظارات بخش عمومی وخصوصی؛ 

 تصمیم گیری پیچیده؛ 

 تعریف نشده؛  سیاست های ضعیف و 

 چارچوب های حقوقی و قانونی ناکافی؛ 

 مدیریت ریسک ضعیف؛ 

  فقدان مکانیسم های الزم برای جذب منابع مالی طوالنی مدت با نرخ های به صرفه از منابع خصوصی؛ 

 فقدان شفافیت و فقدان رقابت 

 

جنبه های مختلف مورد از  هاPPPاستفاده فزاینده در توسعه زیرساخت ها، همچنان  با وجود منافع گسترده و

 :که شامل موارد ذیل است ،گیرندانتقاد قرار می

 PPPاندها مفاهیم نسبتاً جدیدی هستند که در کشور به خوبی درک نشده. 

  هر دوبخش عمومی وخصوصی هنوز فاقد دانش کافی و مهارت برای عملی کردن چنین پروژه های

 .طوالنی مدتی هستند

  رقابت در پروژه هایPPPر نتیجه هزینه های باالی مناقصه محدود شده استد. 

  احتمال زیادی وجود دارد که پروژه هایPPP  در نتیجه بحث های سیاسی، مخالفت های عمومی و

 .فرایندهای پیچیده مذاکرات با تأخیر مواجه شوند

 پروژه هایPPP ز بخش تواند ارزانتر اممکن است هزینه بیشتری داشته باشند زیرا بخش خصوصی نمی

 .عمومی استقراض کند 

  پاسخگویی پروژه ممکن است به علت حجم زیاد اطالعات که به عنوان اطالعات طبقه بندی

 شوند کاهش یابد؛وتلقی می 2(اطالعات محرمانه)شده

                                                           
 
 Public-Private Partnership 
 
 commercial-in-confidence 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  PPP و هزینه های باالتری را به کاربران بخش عمومی تحمیل  میتواند به وضعیت انحصار منجر شود

.نماید
 

، اگربه خوبی طرح ریزی شود می تواند منافع گوناگونی برای دولت ها PPPهانی نشان داده است که تجربه جاما 

 :چند فایده اصلی موارد زیر هستند. به همراه داشته باشد

  یک پروژهPPP  هزینه شده برای خدمات زیرساخت را با فراهم کردن کارایی  "ارزش پولی "می تواند

 تر ارتقا بخشد؛طمئنخدمات م بیشتر ، هزینه کمتر،

  یک پروژهPPP به حفظ بودجه بخش عمومی وهمچنین مخصوصاً به کاهش کمبود بودجه کمک می-

 .کند

 PPP های سازمانی و هزینه دهد تا از هزینه های سرمایه ای جلوگیری نمایدبه بخش عمومی اجازه می

 .بخش دولتی را کاهش دهد

 پروژه می تواند با استفاده از  زمان تحویل هزینه های چرخه عمر پروژه و وPPP کاهش یابد. 

 PPPمی تواندکیفیت وکارایی خدمات زیرساختی را افزایش دهد 

 PPP نوآوری را در توسعه زیرساخت ها تسهیل می نماید 

 به بخش  بخش عمومی می تواند ریسک های مربوط به ساخت ، تأمین مالی و بهره برداری از پروژه ها را

 خصوصی منتقل نماید

 PPP های اشتغال ایجاد نمایدو فرصت رشد اقتصاد محلی را بهبود بخشد می تواند 

 

بنابراین نباید به مشارکت عمومی خصوصی به عنوان یک اکسیر شفابخش نگریست زیرا در صورت مدیریت 

. ناصحیح و در نظر نگرفتن هزینه های تأمین سرمایه بار مالی هنگفتی به شهرداری تحمیل خواهد نمود

ها را از شیوه های توسعه PPP ،یچیدگی در روابط قراردادی بین مشارکت کنندگان و دوره قرارداد طوالنیپ

 PPPها در رابطه با که درآن دامنه گسترده ای از عدم قطعیت ها و ریسک زیرساختی سنتی متمایز می سازد

را نسبت به پیمانکارهای قدیمی ریسک های بیشتر وعمیق تر  مسئولیت های بیشتر و وجود دارد؛ صاحب امتیاز

بسیار پیچیده تر هستند؛و تخصیص ریسک هاو پاداش ها  PPPمسائل مالی در یک پروژه  .گیرد بر عهده می

 .بین مشارکت کنندگان بسیار مشکل تراست

 PPPدر تسهیل پرو   های وشهرداری  نقش دو ت 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
ب سرمایه گذاری، برقرارکردن چارچوب های ایجاد محیط مناس: نقش اصلی برای دولت قابل نتیجه گیری است 

و  ایجاد یک قدرت وسازمان هماهنگ کننده وحمایتگر، انتخاب صاحب امتیاز مناسب، حقوقی ومقرراتی کافی،

 . ژهومشارکت فعال در فازهای چرخه حیات پر

 ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری: 

ها بهره عمدتاً به فضایی که پروژه PPPرساختی های زیتمایل سرمایه گذاران خصوصی برای مشارکت در پروژه

، دولت باید فضای سرمایه گذاری مناسب با PPPبنابراین برای عملی ساختن . برداری می شوند بستگی دارد

 PPPبه عالوه، برای افزایش جذابیت یک پروژه . مالی ایجاد نماید شرایط پایدار اجتماعی ، حقوقی، اقتصادی و

یا ضمانت هایی مثل ضمانت حداقل /های ویژه پروژه وتواند کمکخصوصی ، دولت می برای سرمایه گذاران

 .درآمد وکاهش مالیات برای مدت زمان مشخص فراهم کند

 برقرار کردن چارچوب های حقوقی ومقرراتی کافی: 

راتی یک چارچوب مقر.  تأکید شده استاست بسیار  PPPبر اینکه برقراری چارچوب مقرراتی شفاف پیش نیاز 

ساختاریافته خوب نه تنها می تواند تمایل بخش خصوصی را برای حضور درتوسعه زیرساخت ها افزایش دهد 

چنین چارچوبی . دهدمیبلکه منافع دولت را با اطمینان ازاینکه پروژه با کارایی به بهره برداری می رسد افزایش 

به هرحال . تالزم اس PPPدرفرآیند اجرای همچنین برای تأمین تخصیص ریسک مناسب و جلوگیری از انحراف 

 .می گردد باید اجتناب شود PPPناامید شدن از  ازمقررات بیش از حد که باعث رنج و زحمت بیشتر و

  وحمایتگرتخصصی در این زمینه ایجاد یک سازمان هماهنگ کننده: 

یا بین بخش های ( و شهرداریمثل دولت )، اهداف بین سازمان های عمومی مختلف PPPبرای یک پروژه 

این قدرت . مرکزی تأکید وتوصیه می شود  حاکمیتبنابراین برایجاد یک . مختلف دولتی می تواند متفاوت باشد

مختلف، و تخصص ها ومهارت های مورد نیاز  PPPمیتواند جایی باشدکه تجربه ها از پروژه های زیرساختی 

یا در صورت اختالف راهنمایی های الزم در  1ی شوندحفظ وبه اشتراک گذاشته م PPP برای اجرای پروژه های

در حال حاضر سازمان برنامه بودجه در این زمینه فعال است . شودهنگام انعقاد قرارداد یا در مدت امتیاز ارائه می

به نظر میرسد این سازمان باید . اما به بلوغ مقرراتی و اجرایی الزم برای مدیریت این نوع ترتیبات نرسیده است

 .نقش حاکمیت داشته و  مستقل از سازمان کارفرمایی و پیمانکاری باشد

                                                           
 
 )The World Bank( 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
  انتخاب صاحب امتیاز مناسب: 

برای اطمینان از اینکه صاحب امتیاز . حیاتی است PPPانتخاب صاحب امتیاز مناسب برای موفقیت یک پروژه 

ین چارچوب های تدارکاتی باید چن. شایسته انتخاب شود، دولت باید چارچوب تدارکات کارا وعملی برقرار نماید

، رقابت سربه سر، رفتار کارفرمادامنه تعریف شده توسط : براساس عناصر بنیادین، شامل موارد زیر ساخته شود

منصفانه و عادالنه واقعی رقیبان، شفافیت ، رقابت باز در راستای تغییرات فن آوری، و تجزیه وتحلیل مالی دقیق 

یک سری معیار ارزیابی که اهداف  الوه باید شیوه مناسب ارزیابی مناقصه گر وبه ع .درطول چرخه عمر پروژه

به دلیل اهمیت آن، بیشتر توجه به بهبود فرآیند مناقصه و توسعه .تعیین شود دولت را منعکس می نماید

 .ها ومعیارها برای انتخاب یک صاحب امتیاز مناسب اختصاص داده شده استتکنیک

 های چرخه حیات پروژهو مشارکت فعال در فاز: 

است ، دولت باید همچنان  PPPمشارکت کننده اصلی است که مسئول اجرای پروژه  ،اگرچه صاحب امتیاز

زمانی خود  فعاالنه در فازهای چرخه حیات پروژه حضور داشته باشد تا اطمینان پیدا کند پروژه به اهداف کیفی و

ای باشد که مداوماً فرآیندهای برقراری یک تیم میان رشته توسطپروژه میتواند  این مداخله در. خواهد رسید

پروژه را نظارت وارزیابی می کندو جنبه های حیاتی را بهبود می بخشد، ارتباطات تیمی به موقع و مولد راحفظ 

 .اندازه گیری می کند را میکند، و بحث های کنترل کیفی وتضمین کیفیت

  :ه مناب  ما ی و کاهش هزینه سرمایهم موعه اقدامات الزم برای تنوع ب شی ب*

 :شود یم شنهادیپ لیبه شرح ذ هیسرما نهیو کاهش هز یبه منابع مال یتنوع بخش یمجموعه اقدامات الزم برا

 های زیرساختی شهرداری تهران شناسایی م موعه مناب  ما ی برای پرو  : فاز او  

  تهران یشهردار یرساختیز هایپروژه متناسب با های قراردادی و ترتیبات حقوقیشناسایی ترتیبات و تیپ .10

 : شناسایی مجموعه منابع مالی داخلی و بین المللی پروژه ها شامل .11

 1ایموسسات بین المللی توسعه  

 2موسسات دوجانبه   

 تأمین مالی کنندگان تجاری 

   منابع موردی تأمین مالی که به نوع پروژه و شرایط کشور بستگی دارد . 

                                                           
 
 Multilateral Development Institutions 
 
 Bilateral aid agencies 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 های تأمین مالییکشناسایی تکن .12 

 شناسایی ابزارهای تأمین مالی .13

 معرفی فرآیند جذب تأمین مالی تجاری خارجی .14

شناسایی شرایط و نحوه دریافت تسهیالت از موسسات بانکی و تجاری داخلی یا حضور این موسسات به  .15

 عنوان سرمایه گذار

 شناسایی شرایط و نحوه حضور در بازار سرمایه و سهام .16

 محیط با ثبات و محیط با عدم قطعیت و ریسک تجاری باالتعریف منابع در  .17

 تهران یشهردار یرساختیز شناسایی ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های .18

 شناسایی استراتژی های متناسب با ریسک های سرمایه گذاری  .12

 شناسایی مجموعه تضامین بانکی و غیر بانکی پروژه ها .20

 تأمین مالی پروژه های مشابهارائه نمونه های موردی از طراحی بسته  .21

 ارائه مدل تهیه بسته تأمین مالی و تضامین پروژه ها .22

 

 های زیرساختی شهرداری تهرانارزیابی ت نی ی ، فنی و اقتصادی پرو  : فاز دوم 

 :های معرفی شده بر طبقبررسی و ارزیابی فنی، مهندسی و اقتصادی پروژه

 ک و بازده و نرخ های پوشش در پروژه ای و محاسبات ریساصول تأمین مالی پروژه  .1

 اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد ملی  .2

 های توسعه پایدارو حفظ محیط زیست و ارتقای شاخص .3

 

 های زیرساختی شهرداری تهرانتحلیل و تدوی  مد  تهیه بسته تأمی  ما ی برای پرو  : فاز سوم 

 ذب منابع و طرح ریزی پروژه هاپذیری تأمین مالی و نحوه جبررسی امکان .1

پذیری پروژه های از پیش تعیین شده بر مبنای اصول زیست محیطی و توسعه پایدار و بررسی شرایط بانک .2

 پذیرتهیه بسته بانک

 هایی که منابع بالقوه آن شناسایی شده تدوین مدل فرآیندی تأمین مالی برای پروژه .3

 ها ن مالی پروژهپیاده سازی مدل فرآیندی طراحی بسته تأمی .4

 ها  اقدام در جهت طراحی  بسته تأمین مالی پروژه .5
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 مذاکرات و جمع آوری منابع بالقوه  .6 

 بهینه سازی ساختار سرمایه با منابع مالی موجود بر مبنای محاسبات بازده و ریسک  .7

 طراحی برنامه مدیریت ریسک و بندهای قراردادی مرتبط .8

های ارائه ت موسسات دوجانبه و چند جانبه بین المللی شرکتطراحی بسته تضامین با استفاده از خدما .2

 دهنده تضامین در فرآیند پروژه محور و موسسات اعتباری و بیمه ای

 طراحی جریان نقدینگی بر مبنای تعدد منابع و نرخ های بازگشت و نرخ های پوشش  .10

 مذاکرات قراردادی مالی .11

 انعقاد قرارداد های مالی و اجرایی پروژه .12

 

 :های ت صی  مناب  ما ی شهرداریتاو وی

ها در راستای بهزیستی مردم یک جامعه و کوشش در دستیابی به آن توسعه، فرآیند مستمر تنظیم هدف

در تهران، اهداف توسعه به رغم برخورداری از ظرفیت و پتانسیل زیاد، با مسائل و تنگناهای بسیاری . هاست هدف

 صیتخص .ترین موانع کمبود یا استفاده غیر منطقی از منابع استاصلیاز جمله . برای تحقق مواجه بوده است

های تهدید کننده تمامیت پایتخت و ی است که باید با توجه به نیازهای استراتژیک و بحرانمنابع، هنر و علم

 .های انسانی انجام شودظرفیت سرمایه

 :رداری شامل موارد زیر استهای دارای اولویت های تخصیص بودجه و جذب سرمایه برای شه پروژه

 آوری،حمل ونقل انبوه و کاهش ترافیکپروژه های زیرساختی افزایش تاب .1

 ایهای توسعه پایدار،کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانهپروژه .2

 مناسب سازی فضای شهری برای عابران پیاده و معلولین .3

 هوشمند سازی .4

 سالمی شهروندان برای حضور در سطح شهر  ارتقای فرهنگ شهروندی و رعایت اخالق ا .5

رویکرد شفاف سازی کامل مالی، توسعه فن آوری های نوین، توجه ویژه به خالقیت و نو با بودجه شهرداری 

در آوری در تمامی حوزه های مدیریت شهری و تاکید بر درآمدهای قابل اتکا و اقدامات سازگار با محیط زیست، 

 .شوددو ت شامل راهبردها وسیاست های زیر تدوی  میاب  ی توسط چارچوب دستور ا عمل بودجه 
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 تهران  شهرداریهابیل درویشی برای برنامه  پیشنهادی 

 مش  و آرا   کالن شهر رافه
 راهبردهای اساسی  

 شهرداری تدوین بودجه اهم راهبردهای  

بخشی در فرآیندهای بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی معماری و بازیایی هویت تمدنی و اصالت .1

 اسالمی -ایرانی  شهرسازی

های فراگیر از جمله کرونا و به ویژه بیماریو تهدیدها وادث آوری شهری در برابر حارتقاء تاب .2

 الزم سازوکارهای تقویت و ها هزینه و درآمد بر  کاهش آثار اقتصادی آن

 بسترسازی زیست بوم کارآفرینی و فن آفرینی و توسعه کسب و کار دانش پایه در شهر .3

گذاری بخش خصوصی در و سرمایهدهی به شراکت افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار با اولویت .4

 شهر اقتصاد توسعه راستای

برد پرشتاب اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافتهای ناکارآمد یا محالت کم برخوردار با پیش .5

 دارطرح های محرک توسعه پرچم

های یکپارچه و کارگیری ابزارها و سامانههشهرداری با ب یهوشمندسازی و توسعه خدمات غیرحضور .6

 مرتبط هایزیرساخت  وسعهت

 های اجتماعی با رویکرد مشارکت جویی شهروندانشاط، سرزندگی فرهنگی و فضیلتنافزایش  .7

های مشترک با دیگر نهادهای های بین دستگاهی و اجرای طرحهم افزایی و تقویت همکاری .8

 رسان شهرخدمات

وری شهری، افزایش بهرههای محیط زیست شهری و کنترل و پایش فعالیت خدمات ارتقاء شاخص .2

 محیطی های آلودگی و ها آالینده کاهش سبز و

 روی منابع و سرمایه های شهرداری به ویژه نیروی انسانی و توانمندسازی آنهاافزایش بهره .10

های شهروندمدار و توانمندسازی اجتماعات محلی همسو با نیازها و گسترش آموزش و مهارت .11

 شهر توسعه  هایسیاست

 های رقابتی و رویداد خیز کردن شهرهاشهری با تمرکز بر مزیت( یادسازی)و برندینگ  بازاریابی .12

دار معلول، عدالت توزیعی در خدمات رسانی به اقشار گوناگون و دستیابی به شهرهای دوست .13

 …کودک، سالمند و

 جمع سپاری خدمات الکترونیکی جهت تکریم ذینفعان کلیدی شهرداری .14
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 پذیری شهریهای نیمه تمام شهر با لحاظ رقابتپروژهزا و اتمام توسعه درون .15 

 توسعه حمل و نقل همگانی با هدف توسعه انسان محور شهر .16

ها به ویژه فناوری ها در شهرداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی حوزهامنیت داده .17

 ارتباطات  اطالعات و

 :های اجرایی سیاست

 :مبنای ابالغ دولت ی برهای اجرایی بودجه شهردار سیاست

گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی اصالح و تقویت منابع موجود درآمد و تأمین منابع جدید و بهره .1

 بانک وام از استفاده و خصوصی بخش با مدنی فایناس، مشارکت مشارکت، اوراق از جمله انتشار

 و سرمایه انسانی داخلیخرید و استفاده از کاالها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار  .2

سازی و سازی شهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساخت با اولویت احیاء، بهایمن .3

 و تاریخی فرهنگی ارزشمند های بافت مرمت و احیاء شهری، ناکارآمد و فرسوده نوسازی بافتهای

 اجرایی دستگاهای سایر مشارکت با  نشین حاشیه مناطق توانمندسازی

 آموزش الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ شهروندی حقوق و تکالیف شهروندی گسترش .4

  مقیاس بزرگ پروژهای برای. …انجام مطالعاتی فنی، زیست محیطی، ترافیکی، اقتصادی و  .5

های ارزیابی عملکرد و نتایج حاصله از اجرای های عمرانی و تهیه گزارشها، طرحنظارت بر فعالیت .6

 این تطبیق و شهرداری مربوطه واحد  یا انسانیسرمایه توسعه و ریزیهبرنام معاونت بودجه، توسط

 (ریالی و فیزیکی) دهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کارواح ارسالی های ارزش با ها گزارش

  اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تأکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام .7

 ابالغی بهداشتیعایت پروتکل های ر کمک به توسعه ورزش همگانی با .8

 مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف .2

 بنیان دانش های شرکت ،(ها نوآفرین)  هاواگذاری بخشی از پروژهای مدیریت شهری به استارت آپ .10

 آوریفن صاحب و

 نوآوری مراکز رشد شهری ایجاد و توسعه پهنه ها و نواحی .11
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 جهانی دیپلماسی شهری در تراز  6-7 

متشکل  ییشهرها درفضا ،یارتباط یاطالعات و توسعه شبکه ها یآورشدن و با رشد فن یمگام با جهانه

مختلف  یحوزه ها ییتمرکز و همگرا. شده اند لیتبد یحوزه ارتباط واقتصاد جهان یاصل گرانیبه باز هاانیازجر

آنها  لیو تبد شهرهاکالن شتریرچه بشدن و توسعه ه یجهان به سمت شهر عیدرشهرها نشان دهنده حرکت سر

 ،یآور فن ،یاسیس ،یاقتصاد گاهیفضا، شهرها باارتقاء جا نیدرا. جهان شهرها است تیو در نها یجهان یبه شهرها

شوند و  یبرخوردار م کیپلماتید یهاتیفعال یاجرا یبرا یخود از توان، نفوذ و اعتبار کاف یساخت ریو ز یفرهنگ

 ادی یشهر یپلماسیسازند که از آن با عنوان دیم انیرا نما یپلماسیاز د ینیخود شکل نو یهاتیفعال یراستا در

 . شودیم

به جایگزینی سیاست بینا « سیاست بینا شهری بین المللی»مروزه، استفاده از قابلیت کالن شهرها برای توسعه ا

سیاست دیپلماسی شهری بیشتر . مورد توجه قرار گرفته است« سیاست دیپلماسی شهری»دولت ملت، در قالب 

توانند با هدف نشان متوجه صورت بندی ایده ها و راهکارهایی است که به وسیله آن، کالن شهرهای جهان می

ارتباطات فرهنگی و »، «سیاست شهری»حل برخی مسائل و چالش های  ،هایشانمندیدادن توانایی ها و عالقه

های بین المللی و کالن ه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمانرا با دیگر بازیگران عرص« تعهدات سیاسی

 .جهان بر عهده گیرندی شهرها

آوری، فرهنگی و زیرساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای شهرها با ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن

ماسی رسمی به تنهایی قادر به شناسایی، در جهان امروز دیپل. اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند

مدیریت وتأمین تمامی نیازهای شهروندان خود در تعامالت بین المللی نیست، چراکه وابستگی متقابل شهروندی 

میان ملت ها گسترده و فراگیر شده و جوامع نیازمند نماینده های متخصص به ویژه در زمینه های شهری 

 .هستند

مهمترین . هستند... های غیر دولتی وهای شهری، سازمانشهری، شهرداران، انجمن بازیگران عرصه دیپلماسی

 :کارکردهای متصور برای دیپلماسی شهری موارد زیر است

  برقراری صلح و امنیت 

 کمک به فرآیند توسعه 

 پیوند با اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی 
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  تعامالت فرهنگی 

 للیگسترش شبکه ها و توسعه مشارکت های بین الم 

 نمایندگی و عضویت در سازمان های بین المللی 

 :برنامه آتی برای ارتقای تعامالت دیپلماتیک شهری شامل موارد زیر است

های مرتبط با امور شهری و شهرداری در  ایجاد فضا و فرصت جدید و موثر برای ایفای نقش نهادها و سازمان .1

 المللی  عرصه بین

 شهری در سطوح مختلف  های تعامالت بین شناسایی پتانسیل .2

 های توریستی، ارتباطات و تعامالت فرهنگی برای ایجاد ظرفیت و تصویر مطلوبارتقای مزیت .3

های دو و چند جانبه و تعامالت اقتصادی شهری، خصوصاً افزایش گذاری ایجاد ظرفیت و پتانسیل سرمایه .4

  حوزه نفوذ در جهان اسالم

 

 های مأموریتیه حوزهاجرای نظام فنی و اجرایی در کلی  6-8

های عمرانی تعریف شده  ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور عمدتاً در چارچوب طرح  نظر به اینکه دستورالعمل

شهر تهران  های عمرانی در محیط شهری، خصوصاً در کالن است و با توجه به شرایط خاص حاکم بر اجرای پروژه

« عالی فنی شهرداری تهران تعیین وظایف شورای»ده واحده مصوبه تبصره دوم ذیل ما "الف"و به استناد بند 

های عمرانی خود را در چارچوب  شهرداری تهران موظف است کلیه فعالیت ،مصوب شورای اسالمی شهر تهران

که جزء الینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای ) "سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران"مفاد 

 .به انجام برساند( ر تهران استاسالمی شه

با عنایت به سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین و کاربست ضوابط و 

سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در راستای اهداف زیر اقدام  های موضوعه به منظور پیاده دستورالعمل

 :نماید

 .(برچیدن طرح)برداری  ا از دوره پدیدآوری تا پایان دوره بهرهه کیفیت طرح ءارتقا (الف

ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال  سازی اقتصادی طرح مدیریت هزینه و بهینه ( ب

 .های نگهداری ویژه هزینه ها و به های دوره عمر طرح ریزی و مدیریت ارزش، باتوجه به هزینه برنامه
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مطالعات و طراحی کامل و بهنگام، ساخت و اجرا )ها  ر فرایند طراحی و اجرای طرحمدیریت زمان د (ج 

 .(طبق برنامه در دوره عمر

سازی و  اندرکار، آسان ها و وظایف نهادهای دست سازی، تعیین نقش سازی، هماهنگ همسان (د

 .های فنی و حقوق مهندسی ها، در حوزه سازی مقررات و دستورالعمل شفاف

 .نیازها و الزامات محیطی شامل محیط زیست، محیط اجتماعی و محیط اقتصادیرعایت  ( ه

 .ها در دوره عمر وری آن ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره ارزشیابی طرح (و

در نظام فنی و اجرایی، رویکردهای اصلی، ساختارها، فرایندهای اصلی، نقش نهادها و وظایف آنها در دورۀ عمر 

نظام فنی و اجرایی سند فرادستی پدیدآوری، خدمات . شود ها از مرحلة پدیدآوری تا نگهداری تعیین می طرح

 .ها است ح مهندسی، ساخت و نگهداری طر

سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، طرحی در مسیر ارتقای خدمات مهندسی و ساخت در سطح 

های فنی و اجرایی در بردارد، از  در رویه تمهیداتیاین طرح . شور استشهرهای ک شهر تهران و همچنین کالن

 :جمله

ها و جایگزینی مفاهیم مطالعات توجیهی و طراحی  الف ـ روشمند کردن مطالعات پدیدآوری طرح

 مفهومی به جای مطالعات شناسایی و در مرحله نخست در الگوهای سنتی؛

 های شهری؛ مان و هزینه و کیفیت در طرحب ـ ایجاد سازوکارهای الزم برای مدیریت ز

 ها و مقررات فنی و مهندسی؛ سازی مقررات و دستورالعمل ج ـ آسان

های نوین  کارهای جلب مشارکت عمومی در زمینة مشارکت مالی و فنی و کاربست روش د ـ ارائة راه

 مشارکت 

برداری، پایش، تعمیر و  ی بهرهها از طریق تبیین سازوکارها های دورۀ عمر طرح هـ ـ مدیریت بر هزینه

 ها؛ نگهداری طرح

ریزی عملیاتی  نیاز اجرای بودجه ها به عنوان پیش و ـ الزام به تهیة شناسنامة فنی و مستندسازی طرح

 های شهری؛ طرح

 ز ـ ساماندهی قراردادهای مهندسی و اجرا و استفاده از الگوهای نوین قراردادی؛

 ها؛ و مدیریت ارزش و کاربرد مهندسی ارزش در طرحریزی  های برنامه ح ـ تبیین روش

 .ها و عوامل اجرایی آنها های ارزیابی و ارزشیابی طرح ط ـ تعیین روش
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 :اهداف ن ام فنی و اجرایی شهرداری تهران عبارتنداز

 برداری؛ ها از دورۀ پدیدآوری تا پایان دورۀ بهره ارتقای کیفیت طرح -الف 

ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال  ازی اقتصادی طرحس مدیریت هزینه و بهینه -ب

 های نگهداری؛ ویژه هزینه ها و به های دورۀ عمر طرح ریزی و مدیریت ارزش، با توجه به هزینه برنامه

هنگام، ساخت و همطالعات و طراحی کامل و ب)ها  مدیریت زمان در فرایند طراحی و اجرای طرح -ج 

 ؛(مه و دوام در دورۀ عمراجرا طبق برنا

سازی و  اندرکار، آسان ها و وظایف نهادهای دست سازی، تعیین نقش سازی، هماهنگ همسان -د 

 های فنی و حقوق مهندسی؛ ها،در حوزه سازی مقررات و دستورالعمل شفاف

 .رعایت نیازها و الزامات محیطی شامل محیط زیست، محیط اجتماعی و محیط اقتصادی -هـ 

 .وری آنها در دورۀ عمر ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره زشیابی طرحار -و 

 

 :قلمروی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران شامل همة مراحل دورۀ عمر یک طرح به شرح زیر است

 و طراحی مفهومی؛( سنجی امکان)ها و مطالعات توجیهی  دورۀ پدیدآوری طرح، شامل پژوهش -1

 رۀ طراحی، شامل طراحی پایه و تفصیلی؛دو -2

 اندازی و تحویل؛ دورۀ اجرای طرح، شامل ساخت، نظارت، راه -3

 .ای و اساسی برداری طرح، شامل نگهداری،پایش، تعمیرات پیشگیرانه، دوره بهره دورۀ -4

 ها دورۀبرچیدن، بازیابی و بازیافت طرح -5

 :ها، شامل مقررات و ضوابط زیر است عمر طرحنظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، برای دورۀ 

 ؛(ها، بیمه و الحاقات قراردادی  شرایط عمومی، خصوصی، تضمین)قراردادها  -1

 مقررات تشخیص صالحیت، ارزیابی و انتخاب عوامل در دورۀ عمر طرح؛ -2

 الزحمه؛ بها و حق نظامات پرداخت شامل فهارس -3

 های فنی؛ اتی، مشخصات و معیارها و دستورالعملضوابط فنی ومحیطی، راهنماهای عملی -4

 ارزشیابی طرح ها و عوامل اجرای آنها؛ -5

 .ضوابط مدیریت پروژه و سازماندهی مورد نیاز -6
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 :رویکردهای اساسی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران عبارتنداز 

ریزی و مدیریت  ا اعمال برنامهالف ـ استفادۀ بهینه از منابع اقتصادی و بهبود مستمر در دورۀ عمر طرح ب

 ارزش؛

بندی  سنجی، ارزیابی و اولویت ها و انجام مطالعات شناسایی، امکان پذیری طرح ب ـ تأکید به توجیه

 ها؛ طرح

های عمرانی شهرداری  سازی کارکردهای عناصر و عوامل فنی و اجرایی طرح سازی و آسان ج ـ شفاف

 تهران؛

در پدیدآوری،طراحی، (PPP) واقتصادی بخش خصوصی و عمومی د ـ ساماندهی نظام مشارکت مالی

 تهران؛ شهرداری های عمرانی برداری و برچیدن طرح اجرا، بهره

ویژه از طریق همکاری با  به های عمرانی، هـ ـ گسترش سازوکارهای تأمین مالی بانکی و فاینانس در طرح

 بانک شهر؛

ایی، از طریق واگذاری اختیارات به مناطق، نواحی و زدایی در امور اجر گری و تمرکز و ـ کاهش تصدی

 .ها سازمان

های خصوصی از طریق تعمیم استفاده از خدمات  های مدیریتی بخش کارگیری تخصص ز ـ گسترش به

 ها، مناطق و نواحی؛ ها، شرکت مدیریت طرح در سطح سازمان

 برای معابر، تأسیسات، و ابنیه شهری؛و ایجاد شناسنامه فنی ( از آغاز تا انجام)ها  ح ـ مستندسازی طرح

 ط ـ ساماندهی نظام پایش، تعمیر و نگهداری مستحدثات شهری با رویکرد تعمیر و نگهداری پیشگیرانه؛

 ی ـ استقرار نظام تشخیص صالحیت در فرایند پدیدآوری، طراحی ، اجرا و نگهداری؛

 ها؛ های روزآمد و مناسب در دورۀ عمر طرح ک ـ استفاده از فناوری

 اندرکار؛ ل ـ تعمیم نظام فنی و اجرایی از طریق آموزش مستمر عوامل دست

برداری و  وری از آنها در دورۀ بهره ویژه اثربخشی و بهره ها، به م ـ ارزشیابی در دوره عمر طرح

 ها؛ شناسی مستمر از نحوۀ پدیدآوری و اجرای طرح آسیب

 ؛ها ن ـ استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت در طرح

س ـ تعیین ساز وکارهای مناسب برای تقسیم ریسک و مسئولیت برای حفظ حقوق و تعهدات دو طرف 

 قرارداد؛

 (محیط زیست، محیط اجتماعی و محیط اقتصادی)ع ـ اطمینان از رعایت الزامات و نیازهای محیطی 
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های  طریق شبکهتوزیع اسناد مناقصه و انتخاب مشاوران از  ،(IT) ف ـ استقرار نظام جامع اطالعات 

نفعان آنها، با استفاده از فناوری  اندرکاران و ذی برای دست ها سازی عملکرد طرح رسانی، شفاف اطالع

 .اطالعات
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  نعرویکرد مشارکت خصوصی در توسعه عمران شهری و رفع موا   7-1 

هرچنـد منـابع مـالی    . هاسـت  تأمین منابع مالی، یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمـومی، از قبیـل شـهرداری   

باشند، اما، همـه آنهـا از خصوصــیات درآمــدهای پایــدار       های مختلف، قابل حصول می ها بـه صورت شهرداری

 طتمرار نسبی برخـوردار بـوده و ثانیـاً شـرای    از اس الًپایـداری درآمدها مستلزم آن است که او. برخـوردار نیسـتند

 روزافـزون  تقاضـای  تـامین  تنهـایی قــادر بــه     دولت بــه . کیفی شهر را در معرض تهدیـد و تخریـب قرار ندهد

مشـارکت خصوصی بـا  . است که به دنبال جلب یاری سایر بخشهای جامعـه باشـندالزم نیست و شهری خدمات 

این مشـارکت بـر مبنــای درک ایـن نکتـه      . هاست ین همکاریاهای  ین شکلتر بخش بخش عمومی یکی از امید

تواننــد از بــه اشــتراک گذاشــتن منــابع مــالی، دانــش و         است که هـر دو بخـش عمـومی و خصوصـی می

که روشی مشارکت عمومی با خصوصی   ،منظور بهبود ارائه خدمات پایه به شهروندان، سود ببرند شان به تخصص

بـا مشـارکت دادن تخصص، کارایی، نوآوری، دید تجـاری،  . نهاده شده اسـت های عمومی بنا ارکات پروژهبرای تد

هــای عمــومی دارد، کیفیـت خـدمات و      ریسک، تأمین مالی و فوایدی کـه بخـش خصوصـی در پـروژه    تقسیم 

سهم مشـارکت تقسـیم    اندازی پروژه هم به نسبت و درآمدهای ناشی از راهبوده ت عمومی رو به افزایش التسهی

رسانی بـه عمـوم    هدف از شراکت بخش عمومی و خصوصی؛ همکاری میان ایـن دو بخش برای خدمات .شود می

  .استمردم 

هـا و   شــود کــه نیـاز بـه توانـایی      مـی احسـاس  قراردادهای خصوصی عمومی زمـانی  ضرورت و لزوم استفاده از 

کــه یــک شـرکت     نحوی های مالی گسترده باشـد، به گذاری های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه مهارت

راحتی از عهده انجام آن برنیاید بـدیهی اسـت کـه ایـن مشارکت، بر اسـاس اصـول    خصوصی یا حتی دولتی، به

هـای توسـعه    های مصـوب در طرح توسعه پایدار و زیر نظارت بخـش عمـومی و در چـارچوب اهـداف و سیاسـت

با توجه به اینکه، توسعه و ای اسـت  های بودجـه مؤثرترین عامل، مواجـه بـا محـدودیت و دگیر شهری صورت می

حظــات  البـا در نظــر گــرفتن م   النیهای عق گیری ای مبتنی بر نیازهای واقعـی و تصـمیم پایدار شهری، توسعه

نوع و میزان توسعه شـهری  بین، درآمدهای پایدار  محیطی بوده و دراین مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و زیست

 .های منسجم و قوی را رقـم خواهـد زد با برنامه
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 شـان بـه   عمومی ـ خصوصی، هر دو بخش از به اشتراک گذاشـتن منـابع مـالی، دانــش و تخصـص   در مشارکت  

در ای  وه بر این، شراکت عمومی ـ خصوصـی، گزینه الع. منظور بهبود ارائه خدمات پایه به شهروندان، سود ببرند

 :استهای هر دو بخش  سازی کلی، از طریق ترکیب مزیت مقابل خصوصی

 محیطی و پاسخگویی بخش خصوصی در قبال عموم مردم مسئولیت اجتماعی، آگاهی زیست. -

 تأمین مالی، فناوری، کارآمدی مدیریتی و روحیه کارآفرینی بخش خصوصی. -

اند و در ایـن زمینـه عمومیـت    آزمایش قرارگرفتهشده و مورد  سازی پیشنهاد های مختلفی برای خصوصی روش

 : از نددارند که عبارت

 قراردادهای پیمانکاری -الف

 سـازی کامـل خصوصی -ب 

 مشـارکت عمـومی ـ خصوصی -ج 

 شده رقابت مدیریت -د 

 هـا یـا رهـن  فـروش دارایی -هـ

 کنــد؛ بـه   مراحـل نـوزایی، ارائـه مـی  وجهی را برای مدیریت و اجـرایت ، منافع قابلتمشارکتهای  روشتنـوع 

سودبخش دوطرفه است که بخش خصوصی و عمومی،  ای نتیجهحصول ها  طوریکـه هـدف از ایـن نـوع مشارکت

 .تنهایی قـادر بـه دسـتیابی بـه آن نخواهند بود به

ت شهری الن به مشکشرکا؛ پرداخت تبر نکات قو اطمینان از تجهیز مؤثرتر منابع؛ قدرت حمایت بیشتر با تکیه 

جانبه؛ تضمین ارائه خدمات منصفانه به افراد مختلف ذی مـدخل و دسـتیابی بـه همـاهنگی در     همه یدر روش

 .از مزایای این روش مشارکت است های متفاوت و جزء جزء شده ها و پروژه برنامه

هـای کــارا،   ی جدید، فعالیتها مندی از تکنولوژی هـای بخش خصوصی شامل مدیریت کارا، بهره  مزایا و قابلیت

هـا و   مزایـت و  باشـد  ریزی استخدامی و منابع مشـترک مـی   برنامه، مـدیریت جریـان نقدی پول، توسعه شخصی

هـای مصـوب، اهـداف وسـیع، متعـادل و       اعتبـار قـانونی، حمایـت از سیاسـت    :های بخش عمـومی شـامل قوت

و راز موفقیـت یـک    اسـت های عمده و بزرگ  منـابع و سرمایهنگر برای دستیابی به نیازهای عموم و نهایتاً  درون
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دیگـر  مزایای  همچنین ،باشد میخصوصی در برقراری تعادل بـین نقـاط قوت هر دو بخش  ـ   مشارکت عمومی 

 هایی کـه اضـافی یـا کـم     بسیج دارایی، کاهش ریسک توسعه ،گیری از نقاط قوت هر بخش حـداکثر بهره :شامل

بهبـود  ، طاقبال بهتر نسبت به محـی ، صورت مؤثرتر و سریعتر ود در تکمیل امور و کارها بهبهب ،کـاربرد هسـتند

منــافع و  ، هــا  اشــتراک در زیـان  ، اشــتراک منــابع  ، ها بهبـود اثربخشـی هزینـه، رسـانی بـه جامعـه خدمات

 .سـودهای دوطرفـه 

ی یبـه ذکـر اسـت، در کشـورها     الزمته ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری البدر 

جمله مناطق شـهری، دارای نقـص و کمبـود     های در بسیاری از بخش از با توجه به اینکه زیرساخت ایرانمانند 

گذاری دولـت در   وجود دارد، لذا سرمایه گذاری در بخش زیرساختی باشند و موانع اداری زیادی برای سرمایه می

گذاری بخش خصوصی  ازدهی در این بخش شده و زمینـه مشارکت و سرمایهبتوسعه و افزایش  ثاین بخش باع

در زمینـه نقـش   . باشـد  در زمینـه مشارکت بخش خصوصـی، قـوانین کـار مـی    ؛ مورد دیگر نیز آماده خواهد شد

گذاری در تولیـد ناخـالص داخلــی و اثــر آن بــر رشــد اقتصـادی، نشـاندهنده ارتبـاط مثبـت سـهم             سرمایه

تـوان در زمینـه وضـعیت امنیـت اقتصـادی و       از ایـن شـاخص مـی   . بـا حاکمیـت قــانون اســت    گذاری  سرمایه

  .گذاری در کشور استفاده نمود سرمایه

وســیله   ماننـد حاکمیت قوی از طریق داشتن قانون مشخص و شفاف قطعاً بـر امنیـت تـأمین مـالی به عواملی

ـ   سومین عامل در زمین. باشد بخـش خصوصـی تأثیرگذار می عمـومی   طه جذب مشارکت بخـش خصوصـی، رواب

. توان نـام بـرد   می اتصال مردم به حکومت باشـد ثعنوان یکی از مواردی که باع تـوان به از این عامـل می. است

آن بـه شـهروندان و نظـارت مـردم بـر عملکـرد        طهـای ذیـرب   تحقـق اصـل مهـم پاسـخگویی دولـت و سازمان

طور مناسـب و شـفاف صـورت نگیـرد، اعتماد مردم و به  اگر این عامل بـه .ستها و امور اجرایی کشور ا سازمان

 .ها، صورت نخواهد گرفت عبارتی افکار عمومی به دولت و شهرداری

های مادی و معنوی متعدد و  های شهرداری، با توجه به سرمایه در پروژهخصوصی های بخش  جذب سرمایه

مختلفی همچون بهبود وضعیت اقتصادی شهر، کارآفرینی، ورود های  فرد موجـود در کشور مزیت منحصربه

رسانی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان را در پی خواهد  ش و خدماتالهای جدیـد کار و ت به عرصـه  شهرداری

های دولت به بخش خصوصی  های واگذاری فعالیت عنوان یکی از شیوه مشـارکت بخـش خصوصـی، بـه. داشت
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های دولت خواهد  کیفی فعالیت ءسازی و ارتقا قانون اساسی، کمک بـه سـزایی در خصوصی 44در راستای اصل  

 . سـازی است و فرهنگ م زالهای  اجرایی شدن این امر مستلزم فراهم نمودن زیرسـاخت. داشت

و هـا، تأمین مالی  سازی و فرآیند ارجـاع پروژه گذاری و تنظیم مقررات، مطالعات، آماده متغیرهای سیاست

 عنوان موانـع تعیین دانـش و مهـارت در بخـش عمـومی و خصوصـی بـه ءسازی و ارتقـا حمایت مالی و ظرفیت

باشد که حل این مشکالت در صدر  میهای توسعه و عمران شهری  کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت

دستی الا و نبود بسترهای قانونی باه ها و معافیت هـای کـافی در جهت تعریف مشوق نبـود ظرفیت .برنامه قرارداد

به دلیل عدم . اند های توسعه و عمران شهری شده عدم مشـارکت مناسـب بخـش خصوصـی در فعالیت ثباع

های عمرانی و توسعه شهری،  ثپیشبینی مناسـب و بلندمـدت وضـعیت و نوع مشارکت بخش خصوصی در بح

های خود در آینده با سردرگمی مواجه شده و ترجیح  لیتبخش خصوصی بـه دلیـل عـدم قطعیـت در زمینـه فعا

 . گذاری نمایند شده و سرمایه تری هسـتند وارد هایی که دارای آینده مشخص خواهد داد در زمینه

هـای عمرانی و توسعه شهری، چرخش سرمایه و سودهی  ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرحعمده دلیل 

 طجمله در شرای باشد که ایـن امر در بسیاری از مواقع از شده می گذاری انجام مناسب و متناسب با میزان سرمایه

در و گذاران دارد  های کافی برای سرمایه هـای و مشـوق وجود معافیت موجود اقتصاد کشور، ارتباط مستقیم با

های  تتـوان شاهد مشارکت هرچه بیشتر شرک صـورت شـفاف و واقعـی می نظر به صورت وجود عوامل مورد

کننده دیگری که ارتباط آن با عدم مشارکت بخش  عامل تعیین .خصوصی در زمینه عمران و توسعه شهری بود

د مهمـی رتوان به موا در این زمینه می. استعامل تأمین و حمایت مالی  استهای مـوردنظر  خصوصی در زمینـه

های بازار سرمایه  گیری کافی از ظرفیت بهره، از عـدم موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری

ت و نبود منابع مالی پایدار جهت الدر تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی جهت ارائه تسهی

توان گفت یکی از عناصر کلیدی کـه نقش مهم و حیاتی در توسعه  صورت کلی، می به. ایجاد پشتوانه اشاره نمود

رشد روزافزون . است شهره جذب و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران کند، توجه ب ایفا می شهر

 ویژه مشارکت بخش خصوصی در جهت سرمایه در توسعه آن، بـه شهروندانو نیاز مبرم به مشارکت  تهران شهر

ایر نظر و رسیدگی بهتر به س گذاری برای توسعه و عمران شهری و کوچـک شـدن نقـش دولـت در زمینـه مورد

وظایفش، ضرورت شناخت موانع دخیل در مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری را بیشتر نمایان 

 .دساز می
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 توسعه بهسازی و بازسازی و نوسازی فضای شهری  7-2 

های  و از علل اصلی تهیه طرح اند را تشکیل داده شهرهای  ای از بافت قسمت عمدهتهران های فرسوده  امروزه بافت

گرفتن  اند زیرا که فرسودگی عاملی است که به افول حیات شهری، زدودن خاطرات جمعی و شکل تی شدهمرم

های  ای باشد که هم ارزش مداخله در بافت تاریخی ارزشمند باید به گونه. کند ای کمک می روزمرهزندگی 

های زندگی امروز و  ضرورتهای ماهوی و کالبدی آن را حفظ گردد و هم بافت تاریخی با  ساختاری و هم ویژگی

 .به عنوان یک بافت شهری زنده و فعال به حیات خود ادامه دهد دفردا انطباق یابد تا بتوان

ن ئولیای برای ساکنین و همچنین برای مس ت عدیدهالهای فرسوده از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای مشک بافت

ت الها نه تنها به حل مشک سازی این نوع بافتهای صحیح جهت نوسازی و به شهری است لیکن تدوین برنامه

 .های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد منجر خواهد شد بلکه فرصتی مناسب برای توسعه پایدار شهری در زمینه

های محیط  تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگی  بندی و درهم بافت شهری عبارت است از دانه

طور فشرده یا گسسته  های شهری به ها و محله ی شهر یعنی بلوک اقلیم در محدودهطبیعی، به ویژه توپوگرافی و 

 .اند و با نظمی خاص جایگزین شده

عمری بیش از هشتاد سال دارند به عنوان بافت  های گذشته ساخته شده و تقریباً بافت شهری که توسط نسل

هشتاد سال گذشته به شهر اضافه شده بافت آنچه که در دوره اخیر یعنی کمتر از شوند و  نام برده میقدیم 

ی بافت قدیم نه به کندی بافت قدیم و نه با سرعت دوران بساز  بخش میانی در حاشیه. نامند جدید یا میانی می

 ـ البته در بعضی از موارد مانند بخش درونی قدیم واجد ارزش فرهنگی. بفروشی کنونی شکل گرفته است

 .تاریخی است

گوناگون بافت شهری را از  گوهاین با توجه به مراحل رشد و توسعه کالبدی فضایی شهرها، التوا بنابراین می

 :هفت گونه از بافت شهری در بررسی گونه شناسی قابل تشخیص است تهران در شهر .همدیگر تشخیص داد

 بافت تاریخی، هسته اولیه شهر .1

 بافت قدیمی شهر .2

 میانی شهر تباف .3

 بافت جدید شهری .4
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 نی شهریبافت پیرامو .5 

 ی شهر بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته .6

 گسترش متروپلی شهر به همراه ایجاد شهرهای جدید .7

 :فرسایش و فرسودگی

سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و  ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی فرسودگی یکی از مهم

معی، افول حیات شهری واقعی و طرات جفرسودگی عاملی است که به زدودن خا. شود قوارگی آن می بی

این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند، باعث  .کند گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می شکل

 .گردد حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می

. داردطور کلی کاهش کارایی هر پدیده و عدم رسیدگی، نگهداری و تجدید حیات، فرسودگی آن را در پی  به

گذارد و کوششی جهت رونق مجدد  ای از شهر، به هر علتی رو به رکود می هنگامی که حیات شهری در محدوده

های شهری بر  فرسودگی در بافت. گیرد گیرد، بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می آن صورت نمی

فرسودگی کالبدی و فرسودگی حیات . ر استهای اجتماعی و اقتصادی آن تاثیرگذا کالبد بافت و همچنین فعالیت

اجتماعی و اقتصادی بافت، در یک رابطه متقابل به تشدید یکدیگر کمک کرده و موجب رکود حیات شهری و 

 .گردد تنزل شدید کیفیت زیست می

ق الافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطب: معیارهای تعیی  بافت های فرسود 

اند و ارزش مکانی،  پذیر شده که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخوردار نبودن از خدمات شهری آسیب شود می

ها، امکان نوسازی خود به خودی  ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن این بافت. محیطی و اقتصادی نازلی دارند

شود که یکی از سه  ق میالهرها اطهایی از محدوده قانونی ش به عبارتی بافت فرسوده شهری به عرصه. ندارند

 :مشخصه زیر را دارا باشد

 درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشد 50های که بیش از  بلوک*. 

 متر باشد 6درصد معابر آن کمتر از  50هایی که بیش از  بلوک*. 

 مترمربع باشد 200درصد ابنیه آن کمتر از  50هایی که بیش از  بلوک*. 
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 : ی بافت فرسود های عموم وی گی 

باشند یا  سال می 50ها دارای قدمتی بیش از  ها در این بافت درصد از ساختمان 80بیش از  : عمر ابنیه -ا ف

ای که غیراستاندارد بودن  سال اخیر ساخته شده باشند فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند به گونه 50اگر در 

ای با شدت  قدرت مقاومت در مقابل زلزله یه این بافت ها عمدتاًابن. آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است

 .متوسط را ندارند

طور متوسط  ریزدانه بوده و مساحت عرصه آنها به ها عمدتاً ابنیه مسکونی واقع در این بافت :دانه بندی -ب

 .باشد مترمربع می 200کمتر از 

از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن  ها عمدتاً مصالح به کار رفته در این بافت :نوع مصا ح -پ

 .باشند ای می بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودی و فاقد سیستم سازه

 .های فرسوده یک یا دو طبقه هستند اکثر ابنیه در بافت :تعداد  بقات -ت

ختاری نامنظم اند از سا بدون طرح قبلی ایجاد شده های فرسوده که عمدتاً بافت :ها وضعیت دسترسی -ث

ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض  باشد به گونه پیاده می های موجود در آنها عمدتاً برخوردارند و دسترسی

 .متر بوده و ضریب نفوذپذیری در آنها کم است 6کمتر از 

ها  حاظ برخورداری از خدمات، زیرساختهای فرسوده به ل بافت :های شهری وضعیت خدمات و زیرساخت -چ

ها از نوع تجمیع و نوسازی  اند، مداخله در این گونه بافت و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی

 . خواهد بود

و  (کالبد ـ فعالیت)هایی است که سعی در بهبود وضعیت فضای شهری  مجموعه دخالت: مرمت شهری

نه در فضای شهری برای جلوگیری از دخالت آگاها: معاصرسازی آن دارند با این تعریف مرمت شهری یعنی

 .فرسایش و معاصر سازی آن

 (فعالیتی ـ کالبدی)های اصلی فضایی  معاصرسازی فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی

های اساسی با فضای  شود که ضمن حفظ شباهت در این اقدام، فضای شهری جدیدی حادث می. گردد منجر می

 .گذارد های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می تشهری قدیم، تفاو
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و معتقدند برند  کار می بههای بهسازی، نوسازی و بازسازی  کلیه اقدامرای بعضی از پژوهشگران، فرایند مرمت را ب 

مرمت تعمیر و نگهداری کالبد و فضا از  .های آتی است مرمت شهری تبیین گذشته در حال و تخمین دگرگونی

 .ر فرهنگی و تبدیل میراث به ثروت استنظ

بهسازی، نوسازی و بازسازی به انجام رساند طوری که در همگی به روز  :توان به سه طریق عمده مرمت را می

ی مجموعه  دربرگیرنده ها راههر کدام از این . شدن و معاصر گردانیدن و حفظ هویت سازمان فضایی مدنظر است

این . گیرند یزان وفاداری به گذشته در سه گروه بهسازی، نوسازی، بازسازی قرار میاقداماتی هستند که براساس م

 :شوند ای از اقدامات را برحسب نیاز شامل می سه نوع مداخله هر یک طیف گسترده

فعالیت بهسازی . در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش در آنهاست : بهسازی

های منفی از حمایت،  های مثبت و تضعیف جنبه اده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبهبا هدف استف

ها مستلزم  دخالت در این بافت. پذیرد مراقبت، نگهداری، حفاظت، احیا، استحکام بخشی و تعمیر صورت می

 .باشد رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی می

پذیری بیشتری برخوردار است و برحسب مورد از  اخله حد وفاداری به گذشته از انعطافدر این نوع مد: نوسازی

وری، بازگرداندن حیات شهری  نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره. تواند شامل گردد مداخله اندک تغییر را می

 .پذیرد ت میبخشی، تجدید حیات، انطباق و دگرگونی صور باشد و از طریق نو کردن توان به بافت می

در این مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد بلکه با هدف ایجاد شرایط جدید : بازسازی

 از معنای به بازسازی ی مقوله. پذیرد می صورت سازی دوباره و پاکسازی ریب،خت از و فضایی ـ کالبدی ـزیستی 

رسودگی به صورت ف شهری، فضای یا و مجموعه بنا، در که گیرد می صورت زمانی بازسازی. است ساختن نو

با توجه به این که در . تخریب ناشی از آتش سوزی، جنگ و یا زمین لرزه است والًمعم. کامل ایجاد شده باشد

ی بهسازی و نوسازی پرداخته شده  ای روبرو نیستیم در این جا فقط به دو مقوله مچین مسئلههبافت مورد نظر با 

 .است

 رت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهریضرو  7-3

این . هاست های قدیمی و فرسوده شهرها توسعه محیط زندگی برای انسان هداف اساسی نوسازی و بهسازی بافتا

فضاهای ساخته شده شهری از نظر . گیرند فرهنگی و اقتصادی جای می ـ اهداف در قالب اهداف اجتماعی

 .ها، مواد و مصالح گوناگون هستند از نیروی کار انسانی، مهارتگذاری و ترکیب  اقتصادی حاصل سرمایه
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دهند و با  با وجود گذشت زمان و فرسوده شدن، هنوز هم به بسیاری از احتیاجات روزمره زندگی پاسخ می 

گذاری در جهت حفظ و تقویت و در مواردی با ایجاد تغییراتی در آنها به منظور پاسخگویی به احتیاجات  سرمایه

های اقتصادی جلوگیری کرد و تاسیسات و تجهیزات جدید زندگی را به جای  توان از هدر رفتن سرمایه می جدید

های قدیمی برد و با بهسازی و نوسازی  های بکر و حاشیه شهر، به درون این بافت گسترش بیش از حد در زمین

ست نوسازی و بازسازی، زمینه ساز های اقتصادی به تنهایی مدنظر باشند ممکن ا اگر ارزش. دوباره احیا کرد

ها باید مدنظر  های تاریخی شهرها ضرورت فرهنگی احیا آن از این رو در مورد بافت. شهرسازی تعویضی شود

 .باشد

گاهانه گونه که با دیدن یا بررسی محیط زندگی خود، خاطرات خود را به یاد می آورند، آگاهانه یا ناآ افراد همان

حس تعلق . یابند اند بازمی های گذشته و آینده در فضاهایی که در آن زندگی کرده نسل نیز ارتباط خود را با

ها،  ها، رقابت ها، همدردی گیرد و در این امر عواملی مانند همکاری ترتیب در تفکر افراد قوت می متقابل بدین

 .دهای دسته جمعی، اقتصادی و مذهبی تاثیر بسیار دارن ها، مبارزات و فعالیت مقاومت

های قدیمی شهری در  با بررسی ابعاد بحران در بافت قدیم شهرها ضرورت بهسازی، نوسازی و ساماندهی بافت

 :موارد زیر اهمیت می یابد

های نادر  بر این که واجد ارزشالوه های تاریخی ع بافت: ضرورت اجتماعی بهسازی و نوسازی شهر

هرهای ما هستند، هنوز در بسیاری از شهرها محل شناختی و تداوم خاطرات جمعی و هویت بخشی ش زیبایی

ها به همان اندازه که ارزشمند و گران بها هستند،  اما این بافت. اند ها نفر از شهروندان سکونت و معیشت میلیون

 .کنند، ناپایدار و آسیب پذیرند شتر مناطق شهری کشور را تهدید میطبیعی که بی الیایدر مقابل سوانح و ب

 .اند ریزی و زندگی گذشتگان ما را دربرگرفته های برنامه های فرهنگی ما شیوه ئی از سرمایهچنین جز هم

های قدیمی به دلیل قدمت و فرسودگی و تخریب ناشی از آن و کمبود و حتی نبود تاسیسات و تجهیزات  بافت

لیل جمعیت بومی ساکن به همین د. اند هایی در پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شده شهری، دچار نارسایی

. شوند کنند و مهاجران روستایی و اقشار کم درآمد جایگزین آنها می ها به حاشیه شهرها مهاجرت می این بافت

 .تنها انگیزه ساکنان جدید برای زندگی داشتن یک سرپناه است

 ـ ثباتی اجتماعی یبه تبع آن ب. یابند آنها در این بخش از شهر با توجه به نازل بودن قیمت مسکن اسکان می

 درنتیجه روند فرسودگی و تخریب بافت. کند آیند و افزایش پیدا می ها پدید می اقتصادی و فرهنگی در این محله

های وسیعی  اقتصادی در بخش ـ توان گفت ترکیب جمعیت از نظر اجتماعی در واقع می. گیرد شهری شدت می
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درو است و جمعیت ساکن با هم تجانس فرهنگی ندارند، بنابراین ای و خو های حاشیه ها، همانند بافت از این بافت 

به دلیل احساس جدایی و بیگانگی نسبت به همسایگان و ساکنان و فضای جدید دچار آشفتگی و سردرگمی 

 .شوند می

های قدیم بیشتر در بخش مرکزی شهرها واقع  از آنجا که بافت: ضرورت اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر

بر این . اند، در مجموعه شهری امتیاز و موقعیت مکانی بسیار خوبی دارند بازار را در خود جای داده اًشده و عمدت

 :اساس امتیازهای اقتصادی بسیاری به شرح زیر دارند

 ت شهری از مرکز شهرالرسانی تسهی سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر و خدمات .1

یق صنایع دستی و کوچک بومی هر ناحیه های رشد و توسعه صنعت توریسم از طر وجود زمینه .2

 جغرافیایی

 وجود توان بالقوه مناسب برای توسعه مناطق مسکونی .3

 های بکر حاشیه شهر دارا بودن امکانات و تاسیسات زیرزبنایی هر چند اندک در مقایسه با زمین .4

جلوگیری از . نهاستهای تاریخی، توجه به فرسودگی روزافزون آ مهمترین ضرورت توجه به سیمای کالبدی بافت

توان از تهدیدهای  بدین ترتیب می. است یهای ضرور ها و طرح تداوم این روند، نیازمند تدوین برنامه

توجهی به ساماندهی محیط و شرایط زندگی امروزی،  بی. ها جلوگیری کرد محیطی و نابودی این بافت زیست

حاصل این . مر تبدیل خواهد کردث بی روح و بیهای تاریخی و باارزش را به فضاهای خالی از سکنه و  محیط

 .های ناامن، فاسد و خالی از سکنه است ها به محله توجهی، تبدیل این محیط بی

های قدیمی، بیشتر ناشی از تخلیه تدریجی محل از ساکنان فعال و  های اقتصادی محلی در بهسازی بافت ضرورت

گزینی آنها با مهاجرین فقیر از نظر اقتصادی و فرهنگی مهاجرت اقشار پردرآمد و اصیل مناطق قدیمی و جای

. ساکنان جدید که هم فقر اقتصادی و هم فقر فرهنگی دارند، فاقد هر گونه وابستگی به این مناطق هستند. است

های قدیمی به  های اجتماعی و واگذاری بافت منظور پیشگیری از بروز و گسترش انواع بزهکاری از سوی دیگر به

 .های فرهنگی نهفته در آن شده است های ضعیف اقتصادی و رده پایین سبب کاهش ارزش فعالیت

ت و السیما و چهره ظاهری هر شهر، نمایی از معض: عمل ردیـ  ضرورت بهسازی و نوسازی کا بدی

 سلسله مراتب فضای شهری، چگونگی توالی تاریخی، سیر تحول شهر، ارتباط آن در .های آن شهر است قابلیت
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طور کلی، امکان برقراری شرایط  های مختلف و کیفیت پیوستگی آن، شیوه اعمال مدیریت شهری و به هدور 

 :مناسب برای شهروندان، تاثیر مستقیمی بر کالبد شهر دارد که از چند زاویه، قابل بررسی خواهد بود

 .عدم توجه به مرکزیت تاریخی و استفاده از پتانسیل کامل مراکز*. 

 متروک شدن مراکز با پتانسیل تاریخی و در نهایت متروک شدن و تخریب آثار تاریخی با ارزشفرسودگی و *. 

 هویت کلیشه ای، در بافت شهری عدم توجه به عناصر موثر و استفاده از الگوهای بی*. 

 نظمی کالبدی و در نهایت تخریب سازمان کالبد شهری عدم وجود مناطق قوی، بی *.

درصد آمد و شد  40های اداری و تجاری و حدود  درصد فعالیت 50اگرچه بیش از  در شهرهای تاریخی ایران

شهری، به مناطق مرکزی و پتانسیل تاریخی شهر متعلق است، اما به دلیل تنوعات و سطح خدمات در بیشتر 

به . باشد زم برخوردار نمیالها مناسب نبوده و از تنوع  مراکز تاریخی کشور که مرکزیت شهر نیز هستند، فعالیت

 .همین علت، در بیشتر شهرهای بزرگ کشور مراکز رقیب برای مناطق تجاری و اداری شهر ایجاد شده است

گمان شهرهای قدیمی و تاریخی بیش از شهرهای جدید تحت تاثیر  بی: اهداف بهسازی و نوسازی شهر

این است که در دل شهرهای  یمهست آنچه امروزه با آن مواجه. شوند رونقی و دچار تخریب می فرسایش و بی

با توجه به تبیین این . ای تدوین کرد قدیمی بافتی از هم پاشیده و فرسوده وجود دارد که باید برای آنها برنامه

 :توان برشمرد های اهمیت و ضرورت و اهداف بهسازی و نوسازی شهری را به شرح زیر می ترین جنبه مفاهیم مهم

تامین کارایی مطلوب، عدالت، کیفیت محیطی، ایمنی و امنیت، بهسازی و نوسازی شهر به دنبال  .1

 .بهداشت، آسایش و زیبایی فضاهای شهری است

فرهنگی مردم را با گذشته  ـ تواند رابطه تاریخی بهسازی و نوسازی شهری در مراکز قدیم شهری می .2

 .است و نه تکرارای که امروز در حال تحول و تکامل  تر برقرار سازد، گذشته خویش به نحوی ملموس

رشد و گسترش شهرها در چند دهه اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم از جمله، موجب گسترش  .3

های غیررسمی و شهرسازی نامتناسب با نیازهای زمان حاضر  بافت های خودرو و به عبارتی دیگر اسکان

 .از این رو بهسازی و نوسازی شهری بسیار ضروری است. شده است

رویه بوده و  ، از جمله ایران در نیم قرن اخیر بسیار زیاد و بیدرحال توسعهشهرهای  گسترش و رشد .4

هنوز هم سرعت این گسترش تحت تاثیر رشد جمعیت شتابان است، از این رو دستیابی به اصول و 
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سازی شهری ضمن حفظ هویت فرهنگی و ملی بسیار ضروری است که اندیشمندان  های سالم روش 

 .ن باید بدان بپردازندهای گوناگو رشته

از جمله بهسازی و نوسازی کالبدی، اجتماعی، . نوسازی و بهسازی شهر دارای ابعاد گوناگونی است .5

عبارتی دیگر حفظ هویت و حیات شهری در  طور کلی فرهنگ است، به اداری و به ـ اقتصادی، سیاسی

 .نوسازی و بهسازی باید همه جانبه باشد

کالبدی شهرها، نحوه استفاده از  ـ هر برای ساماندهی سازمان فضایینوسازی و بهسازی کالبدی ش .6

سازی، تامین معیارهای ساخت و ساز و مرمت و آسایش  بندی، ضوابط ساختمان زمین، ضوابط منطقه

 .های شهری متناسب هر منطقه جغرافیایی است زیستی برای سازه

 در شهرسازی تعویضی صرفاً. است هویت و تعویضی متفاوت بهسازی و نوسازی شهر با شهرهای بی .7

گیرند، اما در بهسازی و نوسازی شهری به هماهنگی و سازگار با  هویت شکل می فضاهای کالبدی بی

 .فرهنگی جامعه توجه می شود ـ محیط طبیعی و سازمان اجتماعی

 .شود های رفتاری، روانی، شغلی می بهسازی و نوسازی شهر مانع گسستگی اجتماعی و ناهنجاری .8

همانند موجودی زنده است و هر گونه مداخله باید هماهنگ با مفهوم و معنای زندگی آن محیط  شهر .2

های  های خاص خود و نیز مرکز محله داشتن مرکز به عنوان قلب همراه با شاخص. جغرافیایی باشد

 .شهری که سازمان دهنده فضاهای کالبدی شهر باشند ضروری است

 : ان در اداره امور شهرهاضرورتهای مشارکت شهروند -7-4

 :دلیل متعددی برای مشارکت دادن شهروندان در اداره امور شهرها وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از

کند و به افزایش تقاضای  ری را تقویت میاالهای فرهنگی که هنجارهای برابری و مردم س گسترش ارزش (الف

 .انجامد شهروندان برای مشارکت می

مندی از آموزش و سن و سطح درآمد شهروندان پدید آمده است، هم انگیزه  هایی که در میزان بهره نیدگرگو( ب

برده  البرای مشارکت جوانان تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط را افزایش داده و هم امکان این مشارکت را با

 .است

 .مشارکت در امور مختلف موجب افزایش کارایی شده است (ج
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 .ش پیچیدگی روابط در شهرها، امکان اداره امور انفرادی و آمرانه را از میان برده استافزای (د 

مزیت اصلی مشارکت از دیدگاه . ریزی و جز اینهاست هایی در زمینه اجتماعی سیاسی طرح مشارکت دارای مزیت

موارد افراطی منزوی و اجتماعی، فعال کردن شهرنشینانی است که میل به فردیت و گریز از مسئولیت دارند و در 

مشارکت امکان ترفیع، . آید در فرایند مشارکت روحیه اجتماعی و حس همکاری و تعهد پدید می. شوند بیگانه می

تری به هم  کند و آنان را در اجتماعی وسیع آموزش و تربیت قشر کم درآمد و محروم از قدرت را فراهم می

 .پیوندند می

از دیدگاه . حرومیت از قدرت چیره شد و خودیاری و پیشگامی را تحقق بخشیدتوان بر حس م در این اجتماع می

های منافع عمومی و قابلیت اجرا و پذیرش  ها، ارزیابی پویش ریز، مشارکت امکان مبادله عقاید و اولویت طرح

ای از دیدگاه سیاسی مشارکت پشتیبان دموکراسی مشارکتی به ج. کند ریزی را فراهم می پیشنهادهای طرح

دموکراسی نمایندگی است و از حق دموکراتیک هر انسان و بدین ترتیب عموم برای شرکت در فرایند تصمیم 

 .کند گیری دفاع می

تری از نیازها و  کند تا تصویر روشن بر این مشارکت به اعضای شوراها و تصمیم گیران کمک می الوهع

گیری را  توان حساسیت و تاثیر تصمیم ز این طریق میا. دهندگان یا مردم دیگر به دست آورند های رای خواسته

تر  شاید مهمترین مزیت مشارکت عمومی این است که مردم مسئوالن را به یکدیگر نزدیک. به حداکثر رساند

 .سازد کنند و ما را جایگزین من و تو می می

به خصوص کارامد شهری های فرسوده و نا در سال های اخیر در کشور ما نیز اهمیت مشارکت در احیای بافت

های بسیاری با هدف جلب مشارکت  ریزان و مسئولین قرار گرفته است و پروژه مورد توجه برنامهشهر تهران 

همچنین موانع تحقق این  .اند ریزی و اجر ا گردیده است اغلب موفقیتی در این زمینه حاصل نکرده مردمی برنامه

رسد راهکاری که  به نظر می. های مشارکتی در شهرها دارند برنامهامر که هر کدام سهمی اساسی در عدم کارایی 

در تمامی مراحل و در واقع می تواند کمک مؤثری در این زمینه نماید، اعتماد به مردم و دخالت دادن آنها 

صرفاً  ریزی هیچ نقشی ندارند و در حال حاضر مردم در فرایند تهیه طرح و برنامه .ستالریزی از پایین به با برنامه

 .ستریزی شده ا هایی هستند که بدون جلب نظر آنها برنامه ملزم به اجرای طرح

دهد که زمانی که مردم خود در فرایند تهیه تا اجرای طرح  های موفق در کشورهای دیگر نشان می تجربه طرح

ن را یاری المسئو گیرند، در اجرا نیز مشارکت فعال داشته و مداخله کرده و در جریان مسائل و امور قرار می

 .گردد کنند و نیز باعث جلب اعتماد آنها می می
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 مصرف آبـ  رشد جمعیّت دبررسی توسعه پایدار آب در شهر تهران با رویکر   7-5 

های امنیتی  های اخیر تقاضای جهانی آب تا حد زیادی به دلیل رشد جمعیّت، رشد شهرنشینی، سیاست الدر س

. شدن تجارت، رشد قابل چشمگیری داشته است ن اقتصادی مانند جهانیالای کمواد غذایی و انرژی و فرآینده

رشد شهرنشینی بدون توجه به . دهد را نشان می 2050 الدرصدی تقاضای آب تا س 55بینی جهانی، رشد  پیش

ایی زد های کشاورزی نامناسب، جنگل شود که از طریق شیوه ها می در اکوسیستم اللمنابع آبی و انرژی باعث اخت

رو ابتدا به ابعاد سه گانه توسعه پایدار در  از این. گردد تمیز در جهان می (مالس)ودگی باعث کمبود آب آلو تشدید 

گوی جمعیّتی و الهمچنین موضوع . آب و سپس تأثیر رشد جمعیّت در مصرف شهر تهران خواهیم پرداخت

مروری و  یز مورد بررسی قرار خواهد گرفتو منابع تامین کننده آب شهری ن 1404 البینی مصرف برای س پیش

 . ی بر مسیر پایداری آب در جهان و پیشنهادات الزم در خصوص پایداری آب شهر تهران ارائه خواهد شدالاجم

آب نسبت به منابع موجود  االیا توجه به نتایج حاصله از بررسی برروی منابع آب شهری تهران و نیز مصرف بب

مسیر پایداری آب در شهر تهران از . تهران در آبرسانی شهر تهران قابل توجه است اهمیت منابع آب زیرزمینی

 .تواند محقق گردد پذیری منابع آبی می طریق افزایش ظرفیت تحمل منابع آب و حفاظت و برگشت

 ای طور فزاینده های توسعه به باشد که فرصت های کاری و علمی می هایی پر از فرصت در کل جهان شهرها مکان

درصد از جمعیّت جهان در شهرها  54میلیارد نفر یعنی  3.4حدود  2014ل ادر س. یافته است در آنها افزایش

سوم از جمعیّت جهان در شهرها زندگی  دو 2050 الها حاکی از آن است که تا س پیشینی. ندردک زندگی می

توسعه است که ال در کشورهای درح رخداد، الوه بر این، بخش بزرگی از این رشد جمعیّت درحالع .خواهند کرد

توجهی از  شهرنشینی عامل مهمی در استخراج قابل .ظرفیت محدودی برای مقابله با این تغییرات سریع را دارند

باشد و گسترش سطوح غیرقابل نفوذ درنتیجه گسترش شهرنشینی باعث تغذیه  منابع سطحی و زیرزمینی می

ب تصفیه نشده نیز یکی الودگی آب از طریق فاضآل. گردد یل میزیرزمینی و تشدید خطرات س های نشدن آب

های مصرفی توسط شهرها از محدوده  آنجاکه بخش اعظمی از آب از. ت شهرنشینی در جهان استالدیگر از مشک

شوند، تأثیر شهرها بر منابع آب فراتر از مرزهای یک  دست متصل می های پایین شهرها خارج شده و به جریان

کنند که این  های مصرفی و انرژی را مصرف میاالتوجهی از مواد غذایی، ک جمعیّت شهری بخش قابل. استشهر 

 . تقاضا بر منابع آبی تأثیرگذار است

ها و یک اقتصاد  در جهان پایدار، منابع آب برای رفاه انسان و یکپارچگی اکوسیستم :مسیر پایداری در جهان

 ب مقرونالرفع نیازهای اساسی هر فرد، با تأمین آب و فاض. سترس باشداندازه کافی و امن در د مناسب باید به
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ها پرداخته  نوبه خود باید به حمایت منصفانه و گسترش کارآمد زیرساخت همچنین به. گیرد صرفه انجام می به 

ارزش  آن با الآب در تمامی اشک. ها، باید باعث پایداری آب در جهان شوند مدیریت منابع آب و زیرساخت. شود

صرفه در انرژی، مواد مغذی و استفاده  به اعتماد و مقرون عنوان یک منبع قابل ب باید بهالاست و با پساب فاض

توان اسکان بشر را در هماهنگی با چرخه طبیعی آب و اکوسیستم آن قرار داد  می. مجدد از آب شیرین نگاه کرد

توسعه و استفاده از منابع آبی باید . ی انجام گیردیای آبالپذیری و بهبود ب زم در کاهش آسیبالو اقدامات 

. ها در یک چارچوب عادالنه و شفاف قرار گیرد راه مشارکتی و تساوی کامل همه گروه مدیریت شود و در یک

های  توسط محدودیت (محیطی اجتماعی، اقتصادی و زیست)گانه توسعه پایدار  پیشرفت در هر یک از ابعاد سه

 . پذیرد و اغلب این راه به مدیریت منابع و ارائه خدمات خوب منجر خواهد شد آب انجام می شده از منابعال اعم

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری از ساکنان فقیر شهری مجبور به پرداخت قیمت بسیار  : (ت اجتماعیا فقر و عد)توسعه اجتماعی 

های آبی مانند  سانی، بیمارینداشتن آب کافی و امن به معنای ضعف در آبر. آب به فروشندگان آب هستند االب

ها بسیار کشنده هستند و این به معنی از دست دادن  مکرر و ناتوانی جسمانی است و این بیماری الاسه

درآمد کم و دسترسی محدود به آب، همچنین به معنای انتخاب بین . استال فرصتهای زمانی در آموزش و اشتغ

میلیون نفر  748در سراسر جهان . یا داروهای درمانی است های مدرسه و پرداخت پول برای آب، غذا، هزینه

که میلیاردها دالر به خاطر عدم آب آشامیدنی امن  یالرا ندارند، درحمطلوب دسترسی به منبع آب آشامیدنی 

 .نفر از دسترسی به امکانات بهداشتی امن محرومندو پانصد میلیون میلیارد  دو  ، 2012 ال در س. شود هزینه می

چهارم از جمعیّت  یک .کنند پنجم از جمعیّت جهان، در مناطقی که آب کمیاب است، زندگی می باً یکتقری
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آب از  الهای انتق کنند که فاقد زیرساخت های ضعیف و کمبود آب زندگی می جهان در کشورهای با دولت 

کاهش فقر از طریق  .فقر استزندگی در دسترسی نداشتن به آب،  .های زیرزمینی هستند ها و سفره رودخانه

تواند  فقر خود می. رابطه آب و فقر یک ارتباط دوسویه است. عنوان یک چارچوب، به نفع فقرا است مدیریت آب به

تواند عامل  امیدی و محدودیت ناشی از فقر می نا. اثرات منفی بر مدیریت منابع آب و خدمات داشته باشد

کنند  درصد از جمعیّت جهان در کشورهایی زندگی می 80بیش از  .ودگی و استفاده ناپایدار از منابع آب باشدآل

 . که تفاوت درآمد بین غنی و فقیر سیر صعودی زیادی دارد

های آبی برای حمایت  یافته و در حال توسعه نیاز به منابع آب و زیرساخت اقتصادهای توسعه: توسعه اقتصادی

آب یک منبع ضروری برای تولید اقتصادی و یک منبع . رنداز فعالیتها و خدمات موردنیاز در توسعه پایدار دا

عنوان یک ورودی ضروری برای تولید مواد  آب به. ها و خدمات استالتوانمندساز در تجارت برای بسیاری از کا

. گیرد ت تولیدشده، مورداستفاده قرار میالآید و همچنین برای بسیاری از محصو حساب می غذایی و برق به

است منافع توسعه آب در بلندمدت، در  یماهای آبی برای رشد اساسی در اقتصاد الز در زیرساخت گذاری سرمایه

در  .های آبی و مدیریت آب بسیار ضروری است نه در زیرساختالگذاری عاق سرمایه. گذارد کل اقتصاد تأثیر می

درصد از آب استفاده  80از آب در چند دهه گذشته، بیش مهم برای دستیابی به های  رغم پیشرفت حال حاضر به

بیشتر این مصارف در . شود ب تبدیل میالتوسعه به فاض درصد در کشورهای درحال20شده در سراسر جهان و 

پساب صنعتی باعث آلودگی آب . آیند حساب می پذیرد که یک منبع آلودگی به می های شهری انجام سکونت

 . دست و تهدیدی برای بهداشت است پایین

های اقتصادی هنوز  شود، بسیاری از مدل رشد اقتصادی و جمعیّت به افزایش فشار بر منابع منجر میکه  درحالی

یک اشتباه بزرگ و توسعه  این. کنند به ارزش خدمات ضروری ارائه شده توسط اکوسیستم آب شیرین توجه نمی

نیاز به تغییر به سمت . ودش ناپایدار است که منجر به استفاده غیراصولی از آب و تخریب اکوسیستم آبی می

گفته  EBM  زیست و اقتصاد پایدار مبتنی بر اکوسیستم است که به آن مدیریت سیاستهای سازگار با محیط

های  کشد که به اتصال سیستم پایداری اقتصاد که در آن مدیریت اکوسیستم گنجانده شود طولی نمی. شود می

برای پاسخگویی به نیازهای . و مولد اکوسیستم سالم است محیطی و اثرات انسانی آن پاسخ خواهد داد زیست

های سالم برای  اکوسیستم . در توسعه پایدار اطمینان حاصل کرد "اقتصاد سبز"اکوسیستم سالم، باید از یک 

عرضه مستمر آب و سایر خدمات حیاتی برای رفاه انسان و توسعه پایدار مورد نیاز است با توجه به ارزیابی 

 ، آب سالم: مثال عنوان بهتامین  ـ1  :باشد اصلی میبخش زاره، خدمات اکوسیستمی شامل چهار اکوسیستم ه
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های  استفاده: مثال عنوان به ،فرهنگی و اجتماعی ـ3، تنظیم جریان و کنترل سیل: مثل، کننده تنظیم ـ 2 

 های آبزی های برای گونه زیستگاه :مانند ، کننده حمایت ـ4 ،تفریحی و رفاهی

از اهداف توسعه  پذیری منابع ظرفیت تحمل منابع و حفاظت و برگشت: دهای اهداف توسعه محیطیراهبر

پذیری  نشهرها حفظ و برگشتالبا رشد روزافزون شهرهای بزرگ و افزایش جمعیّت شهری در ک .استمحیطی 

 .شود مهم تلقی میبسیار منابع آبی، 

 

 

 

 

داشت سه عنصر مهم در زندگی و معیشت مردم به شمار ب و بهالفاضآب و  : ب و بهداشت آب آب و فاض

همه نیازهای اساسی نیاز به دسترسی به آب سالم دارد، . رود و اساس آن بر کاهش فقر و توسعه پایدار است می

عدم دسترسی به . شوند که کرامت انسانی را شامل می... مت و الپز، بهداشت شخصی، س و مانند نوشیدن، پخت

شود و هزینه مالی بزرگی در  مت و رفاه میالهداشت، در طول زمان باعث تلفات زیادی بر سب و بالآب، فاض

کند، این چالش تنها برای کشورهای با درآمد پایین نیست بلکه باعث یک نگرانی  بسیاری کشورها را وارد می

آب، . شود داری آب میها شامل ایمنی آب و پای اقتصادی و ایمنی در کشورهای پردرآمد نیز هست و این نگرانی

 . های بزرگی است که مردم فقیر جهان با آن درگیر هستند ب و بهداشت ناکافی از محرومیتالفاض

توسعه،  در مناطق درحال. شود توجهی منجر می ب به منافع اقتصادی قابلالگذاری در خدمات آب و فاض سرمایه

طورکلی برای  به. ر آمریکا استالد 28الی  5گذاری  هسرمای دالرگذاری در این بخش به ازای هر  بازگشت سرمایه

 1/0این مقدار تقریباً . زم استالر آمریکا المیلیارد د 52ب در تمامی سطح جهان، تقریباً الپوشش آب و فاض

 .است 2010درصد از تولید ناخالص جهانی در سال 
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بی برای آ ای محلی و ملی در آب و برقه با توجه به روند سریع شهرنشینی، ظرفیت نهادی دولت : شهرنشینی

ویژه در شهرهایی که  شدن به بحران است، به گذاری و مدیریت ارائه خدمات در حال تبدیل افزایش سرمایه

نشده برای آب که عمدتاً به  ی حساباالنرخ ب. ب قدیمی و ضعیف نگهداری شده استالهای آب و فاض زیرساخت

رفته است به پایداری آب در مناطق شهری  ی ضعیف و قدیمی ازدستهای آبرسان دلیل نشت در این سیستم

 .ها از طریق آب خواهد شد نتایج نشت نه تنها از دست دادن درآمد بلکه باعث انتقال بیماری. آسیب خواهد زد

 

 

 

 

 

 

 درصدی تولید مواد غذایی برای60در بخش کشاورزی نیاز به رشد  ، 2050تا سال  :مواد  ذایی و کشاورزی

نرخ رشد فعلی . شود توسعه احساس می مردم در سطح جهان است و تقریبا تمام این نیاز در کشورهای درحال

ت الاستفاده ناکارآمد از آب برای تولید محصو. خواسته شده در کشاورزی از منابع آب شیرین جهان ناپایدار است

وحش و شور  ها و تنزل زیستگاه حیات نههای آب زیرزمینی و کاهش جریان آب در رودخا باعث آلوده شدن سفره

های  ت از مصرف آبالای از تولید شی بخش عمده .های آبی جهان شده است درصد مساحت زمین20شدن 

ها  شدت تحت تأثیر آلودگی این آب ها به وری و کیفیت ذخایر ماهی ی است، که در هر دو بهرها ساحلی و رودخانه

اگرچه مخازن توانایی و . شود در این قسمت از بخش کشاورزی نیز وارد می ها گیرد، بسیاری از آلودگی قرار می

ی و انحراف آب کند ولی مصرف و رقابت تقاضا از توسعه برق ت ایجاد میالپروری و شی هایی را برای آبزی فرصت

جهانی عاری از گرسنگی و " برای رسیدن به. آب برای مصارف صنعتی نیز تهدیدی برای این بخش است

که در آن مواد غذایی و کشاورزی به بهبود استانداردهای زندگی به ویژه فقیرترین افراد در جهان،  "تغذیهسوء

پنج برداشت  .زیست است ای سازگار با محیط در مسائل اقتصادی و اجتماعی نیاز به شیوه. نقش کلیدی دارند

ه از منابع در کشاورزی پایدار بسیار مهم وری در استفاد بهبود بهره (1 :اصولی پیشنهاد شده در این قسمت شامل
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کشاورزی بدون محافظت  (3پایدار نیاز به اقدام مستقیم برای حفظ و افزایش منابع طبیعی دارد؛  توسعه (2است؛  

پذیری پیشرفته از افراد، جوامع و اکوسیستم،  انعطاف (4و بهبود معیشت روستایی و رفاه اجتماعی، ناپایدار است؛ 

های حاکمیت مسئول  مواد غذایی پایدار و کشاورزی نیاز به مکانیسم(5در کشاورزی پایدار است؛  راهکار کلیدی

ف آب و تالاکاهش : در معنای عام، کشاورزی دارای دو گزینه برای افزایش راندمان مصرف آب است .و مؤثر دارد

ف آب در فرایند تالاآب با کاهش  اولین گزینه به دنبال افزایش کارایی مصرف. وری آب در کشاورزی افزایش بهره

تواند در هر مقیاس محاسبه و  لحاظ فنی، راندمان آب مصرفی یک نسبت بدون بعد است که می از. تولید است

 عنوان شود به ق میالطورکلی به هر روش مدیریتی که باعث کاهش استفاده غیرمفید از آب، اط به. آبیاری شود

این شامل . گزینه دوم به افزایش عملکرد محصول متمرکز دارد .نتقال آبمثال کاهش میزان نشت و تبخیر در ا

 .تولید محصول بیشتر و یا ارزش بیشتر محصول در حجم استفاده از آب است

، دسترسی به یک منبع ...یک ضرورت برای رفع نیازهای اساسی انسان مانند پخت و پز و گرمایش و : انر ی

. انرژی شدیداً با آب به هم پیوسته است. گردد لی توسعه پایدار محسوب میپایدار انرژی است که از عناصر اص

 تولید برق حرارتی و برق. عنوان بخشی از فرایند تولید است تقریباً تمام اشکال انرژی نیازمند مقداری از آب به

مقدار زیادی  درصد از تولید برق در سطح جهان هستند، برای تولید به15درصد و  80آبی، که به ترتیب برای 

کنندگان مورد  آوری، تصفیه و تحویل آب موردنیاز به مصرف در مقابل، انرژی نیز برای جمع. آب نیازمند هستند

ب مورد الهای عملیاتی کل آب و فاض درصد از هزینه30درصد تا 5برآورد شده است که برق برای  .نیاز است

آب و انرژی  .درصد است 40دش این رقم تا الهند و بنگ اما در برخی از کشورها مانند. گیرد استفاده قرار می

همچنین از انرژی برای  ،... خدمات مکمل در سطح مصرف خانگی است، تولید آب گرم، پخت و پز، بهداشت و

در سطح جهانی، تقاضای انرژی  .شود پمپاژ آب از چاه و برای استفاده داخلی یا کشاورزی نیز استفاده می

درصد نسبت مشابه  70رود تا  یک سوم افزایش یابد، با تقاضا برای برق انتظار می ، 2035ل شده تا سا بینی پیش

های زیستی باد،  سوخت. های فسیلی به زمان قابل توجهی نیاز دارد رشد کند از لحاظ انرژی، گذار از سوخت

مات آب از الزا. های فسیلی است خورشید، گرمایش زمین ارائه یک منبع انرژی جایگزین برای سوخت

تواند بسیار بزرگتر از منابع سوخت فسیلی  ت کشاورزی میالهای زیستی تولید شده در آبیاری محصو سوخت

در دسترس بودن و . تواند دارای پیامدهای مهمی برای در دسترس بودن آب محلی باشد باشد و بنابراین می

های تجدیدپذیر باد و تابش  ابی به انرژیمحدودیت آب برای تولید انرژی به یک عامل الزم و حیاتی در دستی

 . خورشید، گرمایش زمین الزم است
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. این قسمت شامل تولید و صنعت معدن است. شود ی از تولید را شامل میا صنعت بخش گسترده: صنعت  

شوند و صنعت خدماتی آب نیز شامل تأمین آب،  کشاورزی و تولید برق نیز از کاربران صنعتی آب حساب می

. های مرتبط به آب در تمامی طیف صنعت تابعی از مقیاس تولید است دامنه چالش .و بهداشت است بالفاض

حتی در بهبود کارایی آب . وری و حفاظت از آب است جای بهره های صنعت به حداکثر رساندن تولید به اولویت

هرچند این روش مصرف کلی بنابراین . جویی در آب و استفاده مجدد آن در افزایش تولید است به دنبال صرفه

باشد  الارزش آب به صنعت ممکن است با. وری از آب خواهد شد آب را کاهش نمیدهد ولی باعث بهبود بهره

ترین العنوان با در صنایع، آب به. شود ولی مصرف مناسب از آب منجر به حداکثر سودسازی در مصرف آب می

 .ترین فرصت باید شناخته شودالریسک و با

مدیریت منابع آب شیرین پایدار باید بتواند تعادل منابع آب شیرین با : (تغییرات آب و هوایی)لیم تغییر اق

تنوع در تغییرات آب و . در حال و آینده را تضمین نماید کیفی/منظور دسترسی به آب شیرین کمی تقاضا را به

هد و تعادل میان آنها را برهم بزند هوایی ممکن است هر دو طرف منابع آب شیرین و تقاضا را تحت تأثیر قرار د

صورت طبیعی تعادل آب و در دسترس بودن آن را  وهوایی، به تغییر آب. نتیجه به یک چالش تبدیل شود و در

تغییرات در الگوهای فضایی و زمانی بارش، افزایش درجه حرارت که : دهد های مختلف تحت تأثیر قرار می از راه

طور بالقوه  شود، به میو خاک و افزایش تعرق توسط پوشش گیاهی  (سطح آب)از تر از سطوح بالباعث تبخیر با

تغییرات انسانی و غیرانسانی عامل دیگری هستند که به نگرانی در الگوهای  .کاهش در دسترس بودن آب است

 .ندآور شوند و فرآیندهای هیدرولوژیکی بیچیدهای را به وجود می آب وهوایی و تغییرات اقلیمی تبدیل می

دهد و همچنین  عنوان مثال تغییرات بارش و دما، الگوهای پوشش گیاهی طبیعی را تحت تأثیر قرار می به

زدایی، تغییر کاربری زمین، تخریب خاک، استفاده  های انسانی مانند جنگل توان به بسیاری از فعالیت می

رشد جمعیّت و . و تغییرپذیر هستندالگوهای مکانی تقاضای آب، بسیار متنوع . کشاورزی و صنعتی اشاره کرد

روند . توسعه شده است باعث افزایش مداوم تقاضای آب در بسیاری از کشورهای درحال االاستانداردهای زندگی ب

رشد جمعیّتی و سرعت شهرنشینی در جهان با افزایش تقاضا در آب ممکن است فشارهای زیادی را به منابع آب 

 .آب را افزایش دهد وارد کند و حجم و گستره انتقال

گیرد  بررسی قرار می توسعه پایدار آب توسط سناریوهای بسیاری مورد: فرضیات بزرگ در توسعه پایدار آب

ریزی و  گر شرایط آینده از آب باشد و بر این اساس راهکارهای مناسب برای پایداری آب برنامه تواند روایت که می

ی اشاره کرد که در ارتباط با اجتماع و اقتصاد است، ین به سناریوهاتوا از مهمترین سناریوها می. شود اجرا می

های اجتماعی، تقاضا  های اقتصادی، الگوهای کشاورزی، سیاست مانند رشد جمعیّت، الگوهای جمعیّتی، مقیاس
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ک در عنوان موتورهای محر الگوی مرسوم برای توسعه پایدار باید به. آب در مصارف و بسیاری موارد دیگر نام برد 

 .رشد اقتصادی و رقابت اقتصادی شناخته شود

صورت جدا الزامات مربوط به  نیاز تمامی کاربران آب است، در هر منطقه به آب کل موجود در هر منطقه، مورد

درنتیجه سناریوی آب . گیرد بررسی قرار می شود و با الگوهای مصرف مورد کنندگان از آب شناسایی می استفاده

شوند و بر اساس همین ساختارها و حفظ منابع برای  ر صنعتی، کشاورزی و اجتماعی ارائه میبر اساس ساختا

فرضیات بزرگ در توسعه پایدار آب شامل  . گیرد میوتحلیل قرار همین ساختارها در حال و آینده مورد تجزیه

ریزی در  آب و برنامه شود، که بر اساس آن الگوهای مصرف های اقتصادی می بینی بررسی بر روی جمعیّت و پیش

 شود می شده، پیشبینی بررسی جمعیّت که توسط سازمان ملل انجامبر اساس . گیرد پایداری آب صورت می

درصد رشد خواهد 25، 2050تا سال  آفریقا، جنوب و شرق آسیا، خاورمیانه توسعه جمعیّت در کشورهای درحال

 .شرقی تقریباً ثابت استآمریکا و اروپای  کرد و کشورهای اقیانوس آرام، شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

های صورت گرفته در توسعه پایدار آب، به بررسی رشد جمعیّت  ا توجه به فرضیات بزرگ توسعه پایدار و بررسیب

پردازیم و سپس اهمیت  یک مقایسه جهانی می دردر شهر تهران و همچنین میزان آب مصرفی افراد در تهران 

در شبکه آبرسانی شهر تهران با توجه به  (نشت)ران و میزان هدر رفت های آبریز در آبرسانی شهر ته حوضه

گیرد و راهکارهای مناسب و عملی برای پایداری آب در شهر تهران  میزان قیمت هدر رفت مورد بررسی قرار می

 .بیان خواهد شد



 

242 
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درجه طول  53 تا 50درجه عرض شمالی و  36تا  34کیلومترمربع بین  18811استان تهران با وسعتی حدود 

این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غرب به استان . شده است شرقی واقع

از غرب به قزوین و از شرق به استان سمنان محدود است، شهر تهران در غرب و شمال غربی استان  مرکزی،

 .شده است تهران واقع

 

 

 

 

 

 

 مناب  آبی شهر تهران 

در جدول . شود ها تأمین می ر و چاهالنی شهر تهران از سد امیر کبیر، سد لتیان، سد طالقان، سد ماملو، سد آبرسا

و درصد مشارکت هر کدام از این منابع در آبرسانی  1324الی  1385منابع آبی در آبرسانی شهر تهران از سال  2

در ده سال اخیر برداشت آب از چاها برای با توجه به بررسی صورت گرفته . شهر تهران نشان داده شده است

درصد را داشته است و سپس سد امیرکبیر با درصد سهم متوسط  5/30آبرسانی شهر تهران بیشترین سهم یعنی 

 .درصدی قرار دارد 3/26

میزان رشد جمعیّت در . گردد بررسی می 1324تا  1375های  روند تغییرات جمعیّت در شهر تهران بین سال

نسبت به سال  1324همچنین میزان رشد جمعیّت در سال . درصد است 2، 1375نسبت به سال  1324سال 

بینی  روند تغییرات جمعیّت در شهر تهران و همچنین پیش 6و شکل 3 در جدول. درصد است 7/2، 1320

ت جمعیّ ،1404با پیشبینی صورت گرفته در سال . نیز بررسی و نشان داده شده است 1404جمعیّت در سال 

درصد  11توان نتیجه گرفت که  آمده می دست از نتایج به. میلیون نفر فراتر خواهد رفت10شهر تهران از مرز 

 .جمعیّت کل ایران، فقط در شهر تهران سکونت دارند
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 ب آمصرف ـ روند تقاضا

لیتر  140الی  80حداقل هر شهروند در شهر تهران در بررسی صورت گرفته توسط سازمان ملل، میزان مصرف 

در کشورهای . که این میزان با توجه به سرانه موجود هر کشور باید تغییر کند لیتر180روز است و حداکثر در 

لیتر گزارش شده و همچنین میزان متوسط مصرف  180الی  150اروپای مرکزی متوسط مصرف روزانه هر فرد 

ی سرانه آب در آمریکای شمالی االوجه به میزان بروز است که با ت ردلیتر  240الی  220در آمریکای شمالی 

میزان متوسط مصرف روزانه هر فرد در ایران، تهران و بعضی از کشورهای توسعه  7در شکل . قابل تحمل است

سرانه آب . وضعیت سرانه منابع آبی آن نمایش داده شده است 8که در شکل ، یافته و درحال توسعه جهان

مترمکعب کمتر  500وجود دارد و اگر از  (تنش آبی(ترمکعب کمتر باشد، استرس آبی م 1000پذیر اگر از  تجدید

 .شود شود بحران مطلق آبی شناخته می

مقدار نشت در . دهد های انتقال آب شهری رخ می غالباً به دلیل فرسودگی سازه ،(هدر رفت)میزان نشت 

 .درصد رسیده است 6کشور آلمان به زیر طور مثال نشت در  درصد است به 8الی  4کشورهای توسعه یافته 

آب بدون  .درصد است 24در ایران و شهر تهران حدوداً  (آب بدون درآمد)دهد نشت آب  برآوردها نشان می

با توجه به میزان درصد . شود درآمد شامل سه قسمت هدر رفت واقعی، هدر رفت ظاهری و هدر رفت مجاز می

آید و با در دست داشتن میزان هزینه  ر رفته یا گم شده بدست مینشت و حجم آب مصرفی میزان حجم آب هد



 

244 
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محاسبه شده و در 1324الی  1320صورت گرفته در تولید آب خام، هزینه از دست رفته شهر تهران از سال  

 .قابل مشاهده است 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

جهان، به موضوع میزان بررسی توسعه پایدار در بخش آب در مبحث ضمن در این   :گیری و پیشنهادات نتی ه

عنوان یکی از مهمترین پارامترها در بحث  رشد جمعیّت بهو  پذیر و ارتباط آن با میزان مصرف آب آب تجدید

همچنین شهر تهران به عنوان یک نمونه با ارائه آمارهای استخراج شده مورد بررسی . توسعه پایدار پرداخته شد

 :گردد ای صورت گرفته نتایج ذیل ارائه میه با توجه به بررسی. تری قرار گرفت دقیق

ویکم، مانند  های توسعه قرن بیست آب و تصمیمات مؤثر بر آب نقش کلیدی در مقابله با چالش مدیریت. -1

های  باید پاسخ. کن کردن فقر مزمن و امنیت غذایی دارد شهرنشینی، توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، ریشه

 .حی شود و از اکوسیستم آبی حفاظت شودمناسبی در الگوهای جدید مصرف طرا

های مربوط به آب نیاز به  پرداختن به چالش. هاست عمدتاً یکی از علل بحران جهانی آب، ناشی از حاکمیت -2

طلبد و طیف گستردهای از افراد شاخص اجتماعی در  های مصرف کننده را می ارزیابی و مدیریت تمام بخش

ها باید ترکیبی از ساختارهای  دهد، حکومت تحقیقات نشان می. ستندگیری آب دخیل ه فرایندهای تصمیم

برابری و دسترسی نافراگیر را در چارچوب قانونی مؤثر برای حفظ منابع را به وجود بیاورند که منجر به کاهش 

 .همه مصرفکنندگان به منابع گردد

به آب یک نیاز اساسی برای مقاصد  تأمین امنیت در دسترسی. کاربران آب با خطرات متعددی مواجه هستند -3

تغییر آب و هوا و نوسانات سیاسی و اقتصادی باعث ایجاد خطرات اضافی در این قسمت . مختلف امرارمعاش است
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ها، توسعه  بهبود و تقویت زیرساخت: طیف وسیعی از اقدامات برای کاهش خطر عبارت است از. خواهد شد 

های  گذاری در تمام جنبه سرمایه. های طبیعی است ا و زیرساخته آوری در کارایی آب، حفظ اکوسیستم فن

برداری، تعمیر و نگهداری برای توسعه اجتماعی و  بهره ( ها ارائه خدمات و زیرساخت)مدیریت منابع آب، 

دهد هرچه قدر تأمین  شواهد نشان می .اقتصادی سودمند است و منافع بسیاری برای کشورها دربر خواهد داشت

بهداشت اجتماعی در سطح کشوری قویتر باشد، اقتصاد آن کشور پویاتر خواهد بود، در نتیجه برای  آب شرب و

  .ب و بهداشت بسیار مقرون به صرفه استالهای آب، فاض کشورهای جهان هزینه

توان نتیجه گرفت که درصد قابل توجهی از  با توجه به وضعیت منابع آبی در تامین آبرسانی شهر تهران می -4

ها و استفاده مناسب و  های آب زیرزمینی و حفظ آن شود، لذا اهمیت سفره برداری می ها بهره ب تهران از چاهآ

های زمین در جنوب تهران نیز به علل  توان به فرونشست همچنین می. شود جایگزین در این قسمت احساس می

 .های آب زیرزمینی اشاره نمود برداشت بیش از حد از سفره

 1324نسبت  به 1370درصد دارد و نرخ رشد از سال  2/1نه شهر تهران به میزان الیّت متوسط سارشد جمع -5

است و نیاز به بررسی رشد جمعیّت  1404میلیون نفر تا سال  10درصد است، این به معنی رسیدن به جمعیّت 2

 .با توجه به منابع قابل دسترس در این قسمت وجود دارد

تر است و نیاز فوری به مدیریت یکپارچه منابع  در ایران از متوسط جهانی بسیار پایین سرانه موجود منابع آبی -6

تر از الآب در همه سطوح و در همه اشکال است و همچنین میزان مصرف هر فرد در تهران و ایران بسیار با

تر است و نیاز به تری دارند نیز مصرف بیشالمصرف مورد نیاز است و از مصرف در کشورهایی که سرانه بسیار با

  .های مناسب با عملکرد سریع در این بخش است راهکارهای عملی و الگوسازی

تر از دیگر مناطق جهان قرار دارد و از نظر اقتصادی این مورد المیزان هدررفت آب در شهر تهران بسیار با -7

 .گردد باعث ناپایداری در بخش تأمین آب می

 :پیشنهادات

 :ب شرب در تهران در قالب موارد ذیل مورد بررسی و عملیاتی گرددسازی مصرف آبهینه  -1

براساس معیار آب و  (زیست محیطی اقتصادی، توسعه اجتماعی،)ن در همه ابعاد الگذاری ک سیاست: الف

ها و  ح قوانین و اختیارات قانونی در رابطه باچاهالگیری مدیران این بخش انجام شود و همچنین اص تصمیم

 .زم استالیر مجاز در توسعه شهر نشینی در شهر تهران انشعابات غ
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 (آموزش همگانی)جویی  آشنا کردن مردم به مسایل مربوط به کم آبی و تشویق آنان به صرفه : ب 

 مشارکت سهامی مردم و افزایش حقوق صاحبان سهام و فعال کردن صدای بیشتر و مشارکت شهروندان، از: پ

 شربآب ف سازی مصر جمله جوانان در بهینه

 محاسبه تصاعدی آب بها و در مقابل بخشودگی مصارف کم برای تشویق مصرف کنندگان: ت

 ی غیرمنطقی مناطق شهری مقابله با فشارهای محیطی و جلوگیری از توسعه : ث

 رسمدیریت تغییر جمعیّتی و کنترل جمعیّت با توجه به منابع قابل دست : ج

ذیل در راستای مقابله با تخریب کنندگان اکوسیستم مورد تصویب قرار  هایی با اهداف عملی به شرح سیاست -2

  :گیرد

 حذف یارانه و تخصیص مجدد آن برای حفظ اکوسیستم : الف

 وری آب در بخش کشاورزی وری آب و افزایش بهره آوری در بهره ارتقاء فن : ب

 تر در جهت کاهش مواد مغذی در آب استفاده از کودهای مناسب : پ

 محیطی مخرب در بخش صنایع استخراجی اهش بهبود اثرات زیستک : ت

 شود زیست می های بازاری که باعث تخریب محیط ح شکستالاص : ث

 ها در حفظ محیط گیری سازی بیشتر سهامداران، پاسخگویی و شفافیت بیشتر در تصمیم دخالت و ظرفیت : ج

 زیست

 :دو قسمتاستفاده از تجهیزات و فناوری مناسب و بروز در  -3

 (هدررفت) های انتقال آب و به حداقل رساندن نشت بهسازی لوله : الف 

 بالهای آب و فاض خانه تصفیه زیجهرسانی و ت بروز : ب 
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 تقویت ارتباط اجتماعی در توسعه فضای عمومی عمرانی شهری  7-6 

ی شهری، ضرورتی اساسی با توجه به این که امروزه فضای شهری کارکردی اجتماعی دارد، وجود فضاهای عموم

اجتماعی  فرهنگی های توسعه شهری هستند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجه  در برنامه

شود و  ای دانست که داستان زندگی جمعی در آنها گشوده می توان عرصه فضاهای عمومی شهر را می .شهر دارد

کند، چنانچه به زعم  ماعی و مراودات شهروندی را فراهم میت اجتالکالبدی، برای ایجاد تعام مکانی نه صرفاً

ای اساسی در بهبود و افزایش میزان سرمایه اجتماعی در  بسیاری از اندیشمندان فضاهای عمومی شهر مولفه

گیری و تقویت ارتباطات اجتماعی در جهت  رود بنابراین فضای شهری بستر شکل ساختار شهر به شمار می

گیری مراسم آیینی  و اعتماد در فضای عمومی است و از طرفی دیگر مکانی مهم برای شکل برقراری حس امنیت

حضور مثبت افراد در این فضاها، . کند است که کمک شایانی به برقراری روابط اجتماعی و زندگی جمعی می

، آزادسازی انسان در فضای شهری به دنبال مکانی جهت آسودن. دهد حس تعلق و روحیه تعاون را افزایش می

گویی به این نیاز، طراحی فضاهای عمومی  در جهت پاسخ. ت اجتماعی استالروانی و تعامـ  فشارهای روحی

ت، باید از چنان جذابیتی برخوردار باشد تا به افزایش ارتباطات متقابل و مناسبات المابین و ارتباط دهنده مح

های زنده و جاذب منجر به  بینی فعالیت و پیشطراحی صحیح توسعه و  .اجتماعی بین ساکنان یاری نماید

شود و  تشدید استفاده از فضای شهری، تقویت ارتباطات اجتماعی و افزایش حس تعلق افراد به محیط می

های تاثیرگذار بر  در این راستا، ابتدا شاخص .نماید برداری از فضا تقویت می احساس مسئولیت آنها را در بهره

تر انتظارات از بلوار بین محلی به عنوان نمونه موردی  طور خاص ر کلی و همچنین بهطو کیفیت فضای شهری به

فضاهایی که  نسبت به پیشنهاد پردازان در این مورد  همچنین با کنکاشی در نظریات نظریه ،گردد بررسی می

هایی که در  یتدر همین راستا فضاها و فعال. شود میگیرد شناخته  ت اجتماعی شکلالتواند در آنها تعام می

های تاثیرگذار بر  دهد شناسایی گردید؛ و در آخر مولفه ها را افزایش می فرهنگ ایرانیان امکان این رویارویی

 .بندی گردید افزایش تعامالت اجتماعی از دو بعد کالبد و فعالیت در یک خیابان بین محلی جمع
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شریان زندگی روزمره که در مرکز جامعه فضای شهری یعنی : های کیفی مورد انت ار فضای شهری و وی گی 

های تجاری، فرهنگی  ای از مجتمع اند و با مجموعه این فضاها برای همه به آسانی قابل دسترسی. واقع شده است

دهند که بیشتر ساکنان شهری برای خرید و یا  هایی را تشکیل می این فضاها، مکان. اند هو مسکونی احاطه شد

توان بخشی از  در این راستا فضای شهری را می. روند و یا در مسیر روزانه آنها قرار دارد ها می گردش به این مکان

بر این اساس فضاهای . باشد فضای باز و عمومی شهری دانست که به نوعی تبلور ماهیت زندگی اجتماعی می

فضایی که همه . که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شودهستند ها  شهری عرصه تعامل متقابل انسان

شود که برخی  در این فضاها این فرصت فراهم می توانند در آن حضور یابند و به فعالیت بپردازند مردم می

فضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست . گیرد مرزهای اجتماعی شکسته شود و برخوردهای اجتماعی صورت

کند  یعنی کالبدی از شهر را مجبور می. گیرد می های شهری را نیز در بر ت شهروندی و فعالیتالبلکه کنش تعام

جایی که بحث در زمینه  از آن .ت اجتماعی باشدالهای شهری یا عرصه بروز تعام که مکان برقراری فعالیت

های کیفی، تنها به مقوله  در بحث ویژگیاست، بندی انواع فضاهای باز شهری  های شهری در طبقه خیابان

در این . رود، پرداخته شده است قعاتی که از آن برای حضور مردم در آن عرصه میها و تو های خیابان ویژگی

اگر فردی حق انتخاب داشته باشد آن به نحوی که راستا چهار کیفیت اصلی برای امکان حضور فرد در خیابان 

رهای اصلی یک دازان از معیارپ شمرده شده است که از منظر بسیاری از نظریه  مسیر را برای گذر انتخاب نماید

باشند که  امنیت، نفوذپذیری، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی می :این کیفیات شامل. باشد فضای شهری می

توان از توانایی پاسخگویی  انتظارات شهروندان از فضای شهری را می .گردند ساز حضور فرد در فضا می زمینه

 . دهد دهد و امکان استفاده از فضای شهری را می اسخ میمحیط دانست که به نیازهای انسان در کالبد فضایی پ

ها نیازمند برقراری روابط  بر اساس هرم مازلو، انسان: نقش فضای شهری در تقویت ارتبا ات اجتماعی

مازلو این نیاز را ناشی از نیاز جسمی، نیاز به ایمنی و اطمینان، نیاز به روابط اجتماعی، نیاز به  .اند اجتماعی
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فضای شهری امکان گسترش دامنه اجتماعی و برخوردهای رودررو را . داند و منزلت و تایید و تشویق میاحترام  

عات و اخبار ال، شایعات، اطاالت کالگونه فضاها در انواع مباد این االینماید که این امر ناشی از توان ب تسهیل می

و اعتماد گشته و بر امنیت و منزلت همچنین گسترش روابط اجتماعی موجب تقویت حس اطمینان  .باشد می

برای تقویت رفتارهای گروهی و به این ترتیب اگرچه که فضای شهری توان عظیمی . افزاید اجتماعی می

بندی کننده زندگی اجتماعی بیش از هرجای دیگر  عنوان رکن طبقه های متقابل اجتماعی دارد، اما به کنش

های  عملکردی که امکان گردهمایی. ندا نامیده  وا رابطه بین من و تآن ر رو از این. مستعد رفتارهای جمعی است

ای که  گونه های متفاوت را فراهم کرده است، به های فراوان بین افراد و گروه های متعدد و رقابت قاتالبسیار، م

ش خود را به ترتیب نق جا به روی صحنه بیاید، بازیگران و تماشاگران،  نمایش زندگی اجتماعی بتواند در آن

ها و جنب و  وجود گروه سازد کنند، عملکرد اجتماعی فضاهای آزاد شهری تجمع افراد را ممکن می عوض می

ویایی و پجوش مردم در فضای شهری شرط موفقیت یک فضای شهری است و این همان تصویری است که 

تراکم و به اضافه شلوغی و  .احساس زنده بودن یک شهر در گرو مراکز شهری پیچیده، متراکم و پرازدحام است

ی از ساکنان شهر را به مراکز رهایی تعداد بیشت آل است؛ زیرا چنین ویژگی جنب و جوش مردم، تصویری ایده

شود، به آنها  ی میرهای شه گونه محیط شهری جلب کرده و این امر ضمن آن که موجب ارتقاء اقتصادی این

از سوی دیگر حضور هر چه . یابد خصوصیات به کل شهر تسری میبخشد و این  ای نو، فعال و پرتحرک می چهره

عاطفی ـ  های اجتماعی های متقابل شده و تامین نیازمندی ساز برقراری انواع کنش بیشتر افراد، خود زمینه

 .کند ها را در شهر تسهیل می انسان

ای در نظر  های به هم تنیده اگر کالبد شهری همان مجموعه بناها و مکان: ت اجتماعی ا یر کا بد بر تعامت

و فضاهای خالی آن زندگی اجتماعی جریان  ها گرفته شود که مردم شهر ساکنان آن هستند و در خلل و فرج

دهد  گونه نتیجه گرفت که این دو یعنی کالبد و زیست اجتماعی که درون آن روی می توان این دارد، می
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اند و دوست دارند در جاهایی که دیگران هم  ی اهل معاشرتطور طبیع مردم به. توانند از هم جدا باشند نمی 

ط کرد به مکان، کانون الشوند؛ اما برای ایجاد فضایی به یادماندنی که بتوان در آن جمع شد و اخت هستند جمع

 ها، آثار هنری، سکوها یا اطراف بناهای های تجمع ممکن است در پیرامون فواره این مکان. گاهی نیاز است یا تکیه

ای را برای تکیه دادن، جایی را برای پناه بردن از آفتاب  جایی را برای نشستن، لبه الًاین بناها معمو. یادمانی باشد

و باران و محل دنجی را برای گپ زدن در خود دارند؛ طوری که حتی کسانی هم که خیلی آشنا نیستند با 

آنچه این فضاها را به . کنند ها پیدا می ین مکانهای کوتاه، دلیل موجهی برای حضور همدیگر در ا احوالپرسی

ساز ورود و سپس توقف افراد  تواند زمینه سازد، در درجه اول عوامل کالبدی است که می لحاظ اجتماعی فعال می

 .های بصری و عوامل طبیعی ها، جاذبه دسترسی: درون فضا باشد؛ عواملی چون

های پیرامون مرتبط  ها و کاربری تی فضاهای عمومی با فعالیتبعد فعالی: تا یر کارکرد بر تعاما ت اجتماعی

ترین  ای و همسایگی یکی از مهم ترکیب شهرنشینی با عملکردهای تجاری و مسکونی در مقیاس محله. است

دهند فضاهای عمومی که مردم در آن قادر به اشتغال به  مطالعات نشان می. باشد عوامل ارتقاء زندگی شهری می

های ورزشی، یا اتفاقات  های خرده فروشی، فعالیت اه کردن به سایرین، نشستن، غذاخوردن، فعالیتمحیط با نگ

ها و بسیاری خصوصیات  این فعالیت. تفریح فعال و غیرفعال باشند، برای مردم جذابیت بیشتری دارندو دنج 

کان لذت بردن مردم از بخشد و بر تامین آسایش و ام فعالیتی و کالبدی دیگر به فضاهای عمومی تشخص می

 .حضور در فضا تاثیرگذار است

 :دیدگا  در زمینه ارتبا ات اجتماعی خ صه

  های کالبدی مناسب جهت نشستن، مکث و تامل بیشتر در فضا فرصت 

  ریزمین بازی، ایستگاه اتوبوس، مکان غذا خو :فضاهای کانونی جهت تجمع افراد مثل 

  فضا به لحاظ بصری و کالبدی کننده و دسترسی به های تعریف ورودی 
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  شناسانه آن بینی عناصر عملکردی در کنار ابعاد زیبایی پیش 

 راه ها و ارتباطات فضایی مناسب و هدایت مردم درون فضا، خوانایی و وضوح فضایی 

 کنترل دسترسی وسائل نقلیه و امنیت پیاده 

 ها ها و هویت جداره تعریف بدنه 

  های جاذب بینی فعالیت پیش 

  به اقلیمتوجه 

 گیری از تمامی حواس بهره 

 استفاده از عناصر طبیعی 

ت اجتماعی در میان مردم التوان میزان تعامباست که با طراحی مناسب یک فضا  اینهدف   :چهارچوب ن ری

ت اجتماعی در الیکی فضای شهری و دیگری تعام در این راستا دو مفهوم اصلی شناسایی شد که .را افزایش داد

عنوان  آنچه که به .باشد ت اجتماعی میالدر حقیقت هدف بررسی رابطه بین فضا و تعام بودفضای شهری 

باشد که در آن فضا ترغیب به  توان بیان نمود آن است که هدف جذب مردم به فضایی می می طرحچهارچوب 

فضایی است پس هدف اولیه جذب مردم به حضور در . ارتباط با یکدیگر شده و تعامالت اجتماعی صورت گیرد

اگر این فضا بتواند توقعات عام و خاصی که از آن فضا انتظار . باشد گیری ارتباطات می که این فضا بستر شکل

گردد، بدین معنی که ابتدا باید فضایی معیارهای  رود را برآورده سازد، امکان حضور مردم در آن فضا فراهم می می

وه بر حضور در الاست که فرد ع هدف ثانویه آن. فرد در فضا حضور یابد اولیه، به عنوان مثال امنیت را دارا باشد تا

وه بر معیارهای اولیه نیازمند معیارهای دیگری الیعنی این فضا ع. فضا ترغیب به ارتباط و تعامل در فضا گردد

زمند عنوان یک فضای شهری خوب نیا عنوان مثال اگر به به. باشد که پشتیبانی کننده مکث در فضا باشد می

باشد، این مبلمان باید به صورتی باشد که امکان برخوردهای چهره به چهره را حمایت کند، در این  مبلمان می
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هدف . شود های ثابت و ردیفی ترجیح داده می های متحرک و روبروی هم بر نیمکت حالت قرارگیری نیمکت 

عنوان  ولیه و ثانویه و با حضور مردم بهاهداف اباشد، با دستیابی به  ت اجتماعی میالگیری تعام لنیز که شکیی نها

عنوان عوامل اصلی  در حقیقت وجود عوامل کالبدی و فعالیتی مناسب به. گیرد ترین عامل تاثیرگذار شکل می مهم

بین  لذا گیرد ت اجتماعی شکل میالپشتیبانی کننده حضور، امکان برخوردهای رودررو افزایش یافته و تعام

در واقع به دنبال عوامل موثر . اجتماعی و طراحی فضای شهری رابطه معناداری وجود دارد تالگیری تعام شکل

یکی تاثیری که فضا بر مردم و دیگری تاثیری که مردم بر مردم بر  :ت دو بعد وجود داردالگیری تعام بر شکل

نند عوامل کالبدی و مفهوم اول به معنای عوامل محیطی تاثیرگذار ما. گذارند ت میالگیری تعام امکان شکل

گذارند که مرتبط به آداب،  باشد و مفهوم دوم به معنای تاثیری که مردم بر روی یکدیگر می عملکردی محیط می

طراحان شهر مرتبط با مفهوم اول و عوامل کیفی دهندگان و  توسعهشود؛ که کار  ای می سنن و فرهنگ جامعه

گیری  در بحث نقش عوامل محیطی در شکل. ه آن دست یافتمناسب بو توسعه توان با طراحی  باشد که می می

یکی بحث . ار گرفته اندرتعامالت اجتماعی با بازخوانی مفاهیم نظری ارائه شده دو مفهوم اصلی مورد شناسایی ق

م گیری تعامالت اجتماعی و دیگری بحث تعامل مردم با مرد تعامل فضا و محیط با مردم و تاثیر آن در شکل

مفهوم اول در برگیرنده عوامل . باشد عنوان یک عامل موثر برای جذب مردم دیگر میه مردم بیعنی حضور 

توان این عوامل محیطی را  گیری برخوردهای رو در رو است که می باشد که تاثیرگذار بر امکان شکل محیطی می

ی مورد از هر شاخص آن چه که بیش. مولفه عوامل کالبدی، معنایی و عملکردی تقسیم نمود 3خود در قالب 

مبلمان به . تاکید اندیشمندان بوده است، مبلمان و نحوه آرایش آن جهت نشستن، مکث و تامل در فضا می باشد

کنند تابع و  طول زمانی که مردم در فضای شهری سپری می. باشد معنای راحتی در مکث و تامل در فضا می

ها در یک فضا تاثیر زیادی بر روی  نوع و تعداد تقاطع. شاخصی از میزان آسایش، راحتی و تنوع مبلمان است

نفوذپذیری در هر دو بعد  هدف اینست بنابراین . ها بر استفاده کنندگان دارد حرکت و خوانایی ارتباط خیابان

باشند که منجر به احساس لذت در فضا،  عوامل معنایی همان عواملی می. باشد هکالبدی و بصری وجود داشت
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های جاری در  تردید کیفیت اتفاقات و جریان باشدکه بی این همان مفهومی می. شوند ر آن میحضور و مکث د 

افراد محیط را در . های اجتماعی حاضران در فضا موثر است صورت مستقیم بر فعالیت فضا را متاثر ساخته و به

ر فضا را به جستجوی کشف هایی که حاضران د کنند؛ کیفیت اش درک می ت با وجوه زیباشناسانهالبسیاری از حا

ها و اتفاقات اجتماعی مهیا  گیری فعالیت تر کرده و زمینه را برای شکل بخش کشاند، محیط را لذت ها می گوناگونی

شوند نه تنها بر زیبایی  یادماندنی می های به حس تعلق و ایجاد تجربهبه استفاده از عناصری که منجر . سازد می

و رقابت  ای برای افزایش احساس بزرگی ایجاد برنامه. گردند به خوانایی فضایی نیز میافزایند بلکه منجر  مکان می

های مناسب در جهت تامین  ههدف، ایجاد برنام. فضایی است روابط معماری و اجتماعی نیازمند هماهنگی در

اندازه مطلوب . دی که ضرباهنگ آن با عواطف ومعیارهای انسانی هماهنگ باشیاه نیازهای اجتماعی است؛ برنامه

کردی، به عنوان عامل  عوامل عمل. فضای شهری با زندگی اجتماعی که در آن مکان جاری است، تناسب دارد

های گردهمایی و یا فضاهای کانونی جهت تجمع  وجود فعالیت. باشند محرک جهت جذب شدن به فضایی می

ظاتی کنار هم بودن و ایجاد در فضا و لح ها، امکان حضور افراد مانند زمین بازی کودکان و یا غذا خوری

طور که بیان گشت منظور از فضاهای اجتماع پذیر فضاهایی  همان. نماید هایی مشترک را چند برابر می تجربه

باشند که با عملکرد خاص خود مردم را به خود جذب نموده و امکان برخوردهای رودررو را بر حسب نوع  می

بسیاری از این فضاها به علت هدف خاصی که در اجتماع . سازند ند فراهم میکن فعالیت و کششی که ایجاد می

شوند، محرک  در راستای آموزش و یادگیری در آن مکان جمع می دارند به عنوان مثال مراکز آموزشی، که اکثراً

دن تنهایی، منظور پرنمو و بعضی از فضاهای دیگر مانند فضاهای اوقات فراغت که به هستندها  گیری آشنایی شکل

 . آورند ت را به وجود میالکنند امکان تعام افراد به آنها مراجعه می

 

 


