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 .فصل اول1

  اندازمفهوم چشم 1-1

انداز معانی اندازی روشن است. شاید بتوان برای چشمهای مدیران موفق داشتن چشمترین ویژگیاز مهم

انداز با پیشگویی کاری ندارد ولی با امید در ارتباط است. گوناگونی را تصور کرد اما آنچه مسلم است چشم

انداز از بخشد. چشمای متعادل انسجام میایجاد انگیزه های تیمی را باانداز کانونی است که فعالیتچشم

آینده بیرون "کند: گونه تعبیر می( این1991) 1مثال زیگلرعنوانشده است. بهمنظرهای مختلفی تعریف

 گرایانه،ای واقعآینده "کند: ( چنین اظهار می1992) 2. نی نوس"ای است بر تخیل آدمینیست،استعاره

جذاب برای سازمان. بیانی صریح از سرنوشتی که سازمان باید به آن سمت حرکت کند، الوقوع و محقق

( 1993) 3. استورات"تر از وضعیت فعلی آن استآمیزتر و مطلوبای موفقیتگونهای که برای سازمان بهآینده

( 1993) 5و نوبار 4کند. پاریکتوانیم بشویم تعبیر میانداز را خلق توصیفی ازآنچه در آینده میتدوین چشم

بیان  "خواهیم چه چیزی بیافرینیمما می "انداز را تصویری از آینده مطلوب و پاسخی به پرسش چشم

انداز چشم "کند:گونه تعریف میداند و اینانداز را راهنمای تغییرات موفق می( چشم1997) 6کند. مایلزمی

هایی است که سازمان را فراتر از فهم و هدف ای مبهم و مستلزمبینی طرح کلی از آیندهمستلزم پیش

انداز ادراك کارآفرینانه از ( معتقدند که چشم1999) 8و هولستیوس 7. ماالسکا"دهدامکانات موجود بسط می

چیز جدیدی است فراتر ازآنچه تاکنون مورداستفاده قرارگرفته، چیزی که در حال ظهور و ابداع است. 

شده توسط تیم مدیریت، انداز تدویندارد. چشموجوش وا میه افراد را به جنبانداز ابزار مؤثری است کچشم

شدت انداز را تصویری به( چشم2003) 10و بندهولد 9شود. لینگرنرکنی از وظایف راهبردی محسوب می

ای نزدیک به حقیقت کنیم در آیندهانگیز که با تمام وجود آرزو میمطلوب از آینده، همچون رؤیائی دل

انداز با تعیین انداز هویت بخشی و الهام آفرینی است. چشمکنیم. دو جز اصلی هر چشمپیوندد تعبیر میب

و نی نوس  11شود. وارنای به تعهد در انجام منجر میهدفی متمرکز با انتظاراتی روشن به شکل امیدوارکننده

عنوان مفهوم اصلی انداز را بهچشم "12راهبردهایی برای به عهده گرفتن مسئولیترهبران: "( در کتاب2003)
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پیش از هر کار، مدیر باید تصویری ذهنی از آینده برای تعیین مسیر، "کنند: نظریه رهبری خود معرفی می

تواند همچون رؤیا، نامیم، میانداز میمحتمل و مطلوب سازمان تدارك ببینند. این تصویر که ما آن را چشم

گرایانه و معتبر برای سازمان به ای دل ربا، واقعانداز آیندهقیق باشد. چشممبهم و یا همچون بیانیه هدف د

(، گاه بخشی 1994، 13انداز گاه رؤیائی مبهم، گاه همانند مکتوب مأموریت عینی )یوکلکشد. چشمتصویر می

وین شود. آنچه در تد( تعریف می1993، 16( و گاه تصویری ذهنی )هلمز1995 ،15و هریسون 14از پندار )بل

انداز را باید در عبارتی ساده و گویا طوری بیان کرد که هرکس با انداز اهمیت دارد، آن است که چشمچشم

های نهفته در آن را درك کرده و تحت تأثیر قرار گیرد و تمام تالش خود را سازمان سروکار دارد، چالش

ویژه اگر قرار باشد موجبات ت بهانداز کاری بس پیچیده اسبرای تحقق آن هدف انجام دهد. تدوین چشم

انداز یا تصویری ذهنی از آینده مطلوب مرهون تالش بهبود اثربخشی سازمان فراهم گردد. تحقق چشم

راستا با هم مأموریتیای که گونهرهبران در تفهیم آن به افراد اجرایی و سمت و سودهی آن به سمت آینده به

 هایی تدوین گردد.چنین ایده

های مشخصی در ال پژوهشگران افراد موفق را دستمایه مطالعات قراردادند تا بفهمند چه ویژگیهای سسال

ها را به سمت موفقیت هدایت کرده است. آنچه دریافتند این بوده است که افراد موفق، قادر به این رابطه آن

ویی به اهداف خود که گطوریاند بهطور زنده بودهای مطلوب بهترسیم تصویری از خویش در آینده

دوباره به خود  اند تا با نگاه به آن،اند و این تصویر را مدام همچون قاب عکسی در ذهن آویختهیافتهدست

های مرتبط با (. حرف اصلی و مهم در عمده پژوهش1982، 17تسلی بخشند که موفق خواهند شد )ماندینو

انداز است و بسیاری از افراد این چشم مسئله دت ،ها با محیط در درازمتغییرات سازمانی و سازگاری شرکت

، 20؛ سرژیوانی19،1993؛ هلمز18،1995اند) بل و هریسونهای خود قرار دادهمایه پژوهشموضوع را دست

( آن را در ادبیات رهبری یافته است که چگونه توجهات را به خود 1990(. سرژیوانی )1996و  1990

کند و از سوی دیگر عنوان ابزاری برای موفقیت رهبری سازمان ابداع میسو بهمعطوف داشته، زیرا از یک

گیرد. انداز است که در مظان اتهام قرار میهمین چشم چنانچه رهبری سازمان با شکست مواجه شود،

 داند. انداز را جوهر اثربخشی سازمانی و ابزار اصلی رهبری میهمچنین وی چشم
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ها درستی به مأموریت و هدفها بهانداز هستند. ارزشترین مؤلفه چشمساسیها و باورها، ااز طرفی ارزش

ها قبل از آن بر سرها و توافق سازی ارزشانداز، شفافگیرند و بنابراین در فرآیند تدوین چشمپیشی می

 شود.تعیین مأموریت آغاز می

ها نگرند، شاید ارزشاز بیرون میها باید توسط همه اعضا درونی و پذیرفته شود. برای کسانی که ارزش

ها اهمیت فراوان داشته و جاذبه  احساسی ارزشاما برای افراد درون سازمان،بدیهی یا شعارگونه به نظر برسد،

 عجیبی دارد.

ریزی راهبردی ارائه گردیده است همگی ناظر بر تصویر انداز در حوزه برنامهباب چشمدرواقع تعاریفی که من

ها و مفاهیم باشد. با سرایت تکنیکموسسه در راستای مأموریت ذاتی بنگاه مزبور میمقصد نهایی 

در  ازجملهریزی دولتی و همگانی )ریزی راهبردی از حوزه مدیریت بخش خصوصی به حوزه برنامهبرنامه

ی های فضایانداز اینک در مورد موجودیتریزی شهری(برخی از مفاهیم کلیدی همچون چشمحیطه برنامه

 (.59؛ ص1384اند )گلکار، ای یافتهنظیر شهر، محله و منطقه نیز کاربرد گسترده

انداز برای شهرها خود های رقابتی خود را تدوین نماید چراکه تدوین چشمالزم است استراتژی هر شهر

این عصر که  تواند بازیابی شود و منجر به رشد و بالندگی گردد. درپذیری آن است که میمنزله بعد رقابتبه

توانند از رقابت بگریزند. ریچارد استعدادها را نصیب خود کند، شهرها نمیای از ثروت،هر مکانی باید گوشه

( موتور محرکه اقتصاد نوین را طبقه خالق نامیده است که منجر به پیروزی شهرها 2005و  2002فلوریدا )

گرفته است، ی مختلف ایالت متحده آمریکا انجامگردد. این تحقیق که با بررسی شهرهادر عرصه رقابت می

 داند.عنوان ابزاری قوی در رقابت شهرها برای جذب اقشار نخبه میانداز سازی را بهانداز و چشمچشم

 شود:انداز در سه منظور استفاده میطورکلی از اصطالح چشمبه

یاد  21اندازعنوان برنامه چشماز آن بهشود و در برخی کشورها قبل از تهیه طرح جامع یا برنامه تهیه می

 کنند.می

گردد که به انداز میی گوناگون مشارکتی به تدوین بیانیه چشمهاروشهایی که با استفاده از فعالیت سلسله

 .ندیگویمانداز سازی آن فرآیند چشم

 .ندیگویمانداز که به آن بیانیه چشم اندازچشممحصول فرآیند 

گیرد. انداز سازی قرار میانداز قبل از فرآیند چشمگرفت برنامه چشم توانیمه مفهوم ی این سبندسطحدر 

 شود.انداز است که به تدوین راهبرد منجر میانداز سازی بیانیه چشمخروجی فرآیند چشم

ریزی و ریزی راهبردی به حدی ضرورت دارد که مرتب بر اسناد رسمی برنامهانداز سازی در برنامهچشم

و چارچوب  22با تدوین دو سند راهبرد جامعه محلی 2004شود. انگلستان در سال سعه شهری منجر میتو

                                                           
on PlanVisi 21 
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انداز اصلی آن : چشم مؤلفهکنند. چهار انداز استفاده میمکمل در طراحی چشم صورتبه 23توسعه محلی

 ، برنامه عملیاتی، تعهد اجرا و مکانیزم بازنگری برنامه است.مدتیطوالن

انداز قوی، چارچوب فکری مشترکی را برای همه فراهم یک چشم،قرار داردسند راهبردی  رأسدر  اندازچشم

 (.2003خواهیم برسیم به وجود آید )نیون، کند تا تصویر یکسانی ازآنچه در آینده میمی

 بررسی مطالعات و طرح های فرادست 1-2

سیاست هایی است که در سطح ملی و استانی از وظایف اصلی شهرداری ارائه خدمات به شهروندان بر اساس 

تهیه شده اند. بنابراین تدوین هر برنامه ریزی در شهرداری باید همسو با اهداف و سیاست گذاری های باال 

دستی باشد، چرا که شهرداری به عنوان نهادی است که نقش اجرایی این سیاست ها را بر عهده دارد. هدف 

بر اساس اسناد فرادستی و معین چه سیاست "این سوال اساسی است که اصلی از این فصل پاسخگویی به 

 ."ها و برنامه های عمرانی برای تدوین برنامه سند پنج ساله شهرداری باید مورد توجه قرار گیرند؟

در میان قوانین، « عملیاتی شهر و شهرداری –برنامه راهبردی » به منظور ایجاد درکی روشن از جایگاه 

های مرتبط با مدیریت توسعه شهری، در نمودار زیر به بررسی رابطه این برنامه با برنامه نامهمصوبات و بر

 های فرادست و پایین دست پرداخته شده است.
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 کشور توسعه اسناد یقانون چارچوب در یشهردار و شهر یاتیعمل برنامه گاهیجا -1 شکل

 (1394عملیاتی شهر و شهرداری،-رنامه راهبردیمنبع: )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش ب

 استان سرزمین آمایش برنامهکشور، برنامه ششم توسعه کشور،  1404سند چشم انداز  که است ذکر به الزم

 و طرح( جامع)  عمران و توسعه طرح سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار، ،تهران

اند و در این گزارش به  شده تهیه راستا این در که باشند می هایی طرح جمله ازشاهدشهر  شهر تفصیلی

 عنوان اسناد فرادست مورد بررسی قرار گرفته اند.

 اسناد و برنامه های ملی، طرح های توسعه شهری فرادست و اطالعات آماری مد نظر در تهیه

 "ساله شهرداری شاهدشهر 5ساله و برنامه استراتژیک  20سند چشم انداز "

ی
مل

ی 
ها

ه 
ام

رن
و ب

ط 
واب

ض
د، 

نا
اس

 
 عنوان ردیف

سال تهیه 

 طرح
 مرجع تهیه کننده/ مشاور

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1382 (1404سند چشم انداز ملی کشور )ایران  1

2 
کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی،  یها یاستس

 یرانو فرهنگی ا یاقتصاد
 دولت وقت 1395

 سازمان برنامه و بودجه 1388 تهراناستان  ینسرزم یشمطالعات برنامه آما 3

4 
طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف 

 آن
 مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 1378

5 
سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 شهرستان شهریار
 سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان تهران 1396
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 فرادست یشهر توسعه یها طرح و یمل یها برنامه اسناد، -1جدول

 

 محلی و فرادست های طرح سایر با ارتباط در استراتژیک برنامه جایگاه تعیین 1-3

 یتوسعه شهر یریتو مد یزیربرنامه فعلی نظام یطدر شرا یشهر یزیراز مسائل مهم در حوزه برنامه یکی

 یشهر یزیردر نظام رسمی برنامه یاتیعمل-یراهبرد یهاتفکر نوظهور برنامه یگاهجا یینتع یین وکشور، تب

کنونی در  یطاست. در شرا یگرد یوسکشور از  هاییشهردار یو نهاد سازمانی و در چارچوب یکسوکشور از 

ساله عمرانی کشور،  5 ی، برنامه ها1404سند توسعه ملی  ی ماننداملی و منطقه یهاطرح ی،سطوح فراشهر

 یزنی کنند، در سطح شهررا مشخص می توسعه می شوند که خطوط کلی یهته غیرهسند توسعه استانی و 

و  یهته هایو تا حدود کمی شهردار های استانادارات راه و شهرساز یریتبا مد یلیجامع و تفص یطرح ها

از  5ماده  یسیونو توسعه استان و کم یزیربرنامه یعالی شهرسازی و معماری، شورایراشو یبپس از تصو

شهروندان به عنوان استفاده  ینکهاز ا یگردد. جدااجرا ابالغ می یبرا هایبه شهردار های استانداریسو

گونه طرح ها  ینا یبو تصو یهو انتخابی مردم در ته لیشهر به عنوان نهاد اص شورای کنندگان اصلی طرح و

 ینها به شدت محدود است. محصوالت اگونه طرح ینا ییاجرا قابلیت محروم اند، یزاز حداقل مشارکت ها ن

را بر اساس  ینزم یاستفاده از کاربر یالگو تنها هاستها و نقشهگونه طرح ها که مشتمل بر گزارش

عمومی و  یکننده فضا جدا و خطفراغت و ... مشخص نموده  یت،اصلی مانند سکونت، فعال یکارکردها

مستغالت  و صاحبان امالك یضوابط ساخت و ساز را برا یزو ن ینزم یکاربر یشنهادینقشه پ یخصوصی رو

 خدماتی، یازهایمردم در محالت مختلف چه ن ینکها ینکند. بنابراکنترل مشخص می یها برا یو شهردار

 ی،شهر یطمح یباسازیخدماتی مانند ز یبرا ییتانداردهافرهنگی، ورزشی، درمانی و... دارند، چه اس عمرانی،

شهر در  یبرا ییهاوجود داشته باشد، چه پروژه یدفرهنگ عمومی و... با ی، ارتقایشهر یزی، مبلمانرنگ آم

 یشنهادیپ یهاتر از همه ارتباط پروژهانجام شود و مهم یدبا هایییتبا چه اولو و است یکنونی ضرور یطشرا

با ساختار مالی و فنی  یلیجامع و تفص یهامفقوده طرح هایی، حلقهمختلف با بودجه شهردار یهادر بخش

 .اندیافتهدر کشور بهبود ن ریزیبرنامه قرن تجربه یماز ن یشهستند که طی ب هایشهردار

 نقانو 71 ماده 32 بند شهری، عمران و نوسازی قانون 15 ماده( قانونی هایمحمل وجود با دیگر سوی از

و دستورالعمل   )هاشهرداری مالی نامه آیین 25 ماده و کشور اسالمی شوراهای اختیارات و تشکیالت، وظایف

 تهیه عملیاتی شهر و شهرداری ابالغی وزارت کشور برای-تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی

 ریزیبرنامه رسمی نظام توسط هن جدی به طور هنوز موضوع این ها،راهنمای شهرداری عملیاتی هایبرنامه

 این با است. نشده واقع توجه مورد هاشهرداری و شهرها شوراهای اسالمی خود توسط نه و کشور در شهری

6 
طرح تفصیلی     و (جامع)  نعمرا و توسعه طرح

 شهر شاهدشهر
 مهندسان مشاور گزینه 1390
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 به امید موضوع این به در شورا و شهرداری شاهدشهر جمله از ها شهرداری و شوراها از تعدادی اقبال حال

 .کندمی بیشتر و بیشتر هآیند در را ها برنامه نوع این شدن فراگیر

های انجام شده و تاثیرگذار بر حوزه مداخله، در شناخت بیشتر شهر و تدوین آگاهی از مطالعات و طرح

انداز و برنامه استراتژیک بسیار موثر است، لذا در تدوین این طرح به بررسی دقیق طرح های فرادست چشم

 پرداخته شده است.

 

 آن در انداز چشم گاهیجا و یردراهب طرح یکل ندیفرآ -2شکل 

 (1390)منبع: سعیدی و رضوانی،

 

 های مدیریت شهریانواع مدل 1-4

 کشورهای اروپایی1-4-1

دهد چهـار مــدل نـشان می (Mouritzen & Svara: 2002) توسط موریتزن و سوارا شدهانجاممطالعه 

 یی است:شناساقابل دیگر مدل اداره حکومت محلی در اروپاعبارتمـدیریت، محلی و به

 جمعی رهبری قوی شهردار مدل 

 جمعی رهبری مدل 

 کمیسیون توسط رهبری مدل 
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 مدیر -شورا مدل 

 مدل شهردار قوی 1-4-2

یافته اسـت. ایــن تبلورشود که در قالب شهردار طور روشن بر اصل رهبری سیاسی تأکید میدر این مدل به

و شاهده است: اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، قبـرس ممـدل در کشورهای جنوبی یا شرقی اروپا قابل

ین مدل، شهردار، بازیگری سیاسی اسـت کـه دارای در ا(. Margre & Bertrana, 2004: 5مجارستان )

 اسـت. وظایف اجرایی نیز

یـان این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهردار در سطح یک شهر است. به ب 

دقیـق و رسمی، شهردار مسئول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بـر سـازمان شـهرداری و 

پرسـنل آن است. این وضعیت ممکن است به این دلیل باشد که شهردار کنترل اکثریت سیاسی شـورا را در 

را و شـاخه اجرایـی از طریـق اختیار دارد و یا بـه سبب آن باشد که تقسیم قدرت و وظایف روشنی بین شـو

مثال انتخاب مستقیم عنوانبه -خـصوصیات جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی واردکردن

 یجادشده است.ا -شهردار

 مدل رهبری جمعی 1-4-3

شـود، در مدل رهبری جمعی که در کشورهای بلژیک، هلنـد، لوکزامبـورو و جمهــوری چــک دیــده می

گیری یک بدنه تخصصی است. این کمیته که مسئول اکثریـت دیگر کمیته اجرایی تصمیمارتعبمرجـع و به

سرپرسـتی  شـهردارشود و توسط یماجرایی است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل  وظـایف

گرایی فردی یا رهبـری سیاسـی  بر تخصصشود. در این مدل تأکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه یم

 (.139: 1387آخوندی و همکاران، )

 

 

 مدل رهبری توسط کمیسیون 1-4-4

ی مـدیریت شـهری برخـوردار از ایـن مـدل آن اســت کــه یــک بدنــه هانظاموجه اشتراك در  ترینمهم

دهـد. در وجود دارد که وظـایف مـدیریت اسـتراتژیک و همـاهنگی را انجـام مـی هاآناجرایـی تخصصی در 

های انتخاباتی و مقرراتی ین مدل، گاه شورای شهر حتی دارای توانایی اصالح و تجدید سیستمیی از اهانمونه

. از کندمیگذاری در مسائل محلی را تعیین برای قانون شدهگذاشتهی اجرایی بنیان هابدنهاست که ترکیـب 

شـوند انجـام یم های دائمـی کـه توسـط شـورا ایجـادسـوی دیگـر در ایـن مدل امور اجرایی توسط کمیته

ها تصـمیمات کند. این کمیتـهها را تعیین میپذیرد. شورا همچنین دورنمـا و قلمرو اختیارات این کمیتهیم

کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیـارات خـود را در نظارت می هاآنکنند، بر اجرای یمشورا را آماده 
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یـن مـدل در کشـورهای سـوئد، دانمـارك و لتـونی کـاربرد ا کننــد.چارچوب بودجه مصـوب پیگیـری مـی

 (.140: 1387شده است )آخوندی و همکاران، شناسایی

 مدیر شهر –مدل شورا  1-4-5

گیــرد. در این مدل در میان کشورهای اتحادیه اروپایی در دو کشور فنالند و ایرلنـد مورداستفاده قـرار مـی

یر متخـصص )مـدیر شـهر( اسـت کــه توســط شــورای ایـن مدل، همه وظایف اجرایی در اختیار یک مـد

های محلی شود. اگرچه در ایرلند این مدیر بر اساس پیشنهاد کمیسیون انتصابات حکومتشـهر انتخـاب می

های یاسـتباسشود. شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط تواند آن را رد کند منصوب میکه شورا نمی

عنوان رهبـر اجرایـی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر بهنمی وجودینبااعمومی است. 

صـورت ی بهطورکلبـهگیرد و حقیقی است دخالـت نماید. شهردار انحصاراً ریاست شورای شهر را بر عهده می

ارد، حتی اگر پردازد. وی عمدتاً نقش نمایندگی و تشریفاتی )نمادین( دوقت در این شـغل به فعالیت مینیمه

 (.140: 1387د )آخوندی و همکاران، رهبری اکثریت سیاسی این بدنه )شورا( را بر عهده داشته باش

 

رای دهند ان

مدیر شهر

شورای شهر

روستای ب   روستای ب   روستای ب   روستای ب  

مدیر شهر –مدل شورا 

شهردار

 
 مدیر شهر( -های اصلی و غالب مدیریت شهری )مدل شورا: مدل3شکل 
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 (1387منبع: )آخوندی و همکاران، 

 هاسایر مدل 1-4-6

های چهارگانـه فـوق قـرار یک از گروهدهد دو نمونه انگلستان و مالت در هیچشده نشان میهای انجامبررسی

توان گیرند و هر یک از این کشورها دارای مدل انحصاری مدیریت شهری هستند. بـر همـین اسـاس مینمی

 نمود:بندی کشور اروپایی مختلف را بر پایه مدل مدیریت شهری در جدولی به شرح زیر طبقه 17

 بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل مدیریت شهریطبقه: 2جدول 

 کشور مدل مدیریت شهری ردیف

 مجارستان. -6قبرس،  -5پرتغال، -4ایتالیا،  -3فرانسه،  -2اسپانیا،  -1 مدل شهردار قوی 1

 جمهوری چک -4لوکزامبورو،  -3هلند،  -2بلژیک،  -1 مدل رهبری جمعی 2

 لتونی -3سوئد،  -2دانمارك،  -1 کمیسیونمدل رهبری توسط  3

 ایرلند -2فنالند،  -1 مدیر–مدل شورا  4

 مالت -2انگلستان،  -1 هاسایر مدل 5

 (.Mouritzen and Svara,2002منبع: )

 استانبول

شهری اسـتانبول، توان شامل عناصر شهرداری کالنشهر استانبول را میترین عناصر نظام مدیریت کالنمهم

ی بخش و شهردار 27شهر استانبول، شهر دانست. در کنار شهرداری کالنی شهر و کمیته اجرایی کالنشورا

پردازند. نمودار آتی نیـز بـه معرفـی سـاختار سـازمانی شهرداری شهرهای کوچک نیز به ایفای نقش می 17

 پردازد.شهری استانبول، میشهرداری کالن
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 استانبول شهر شهرداری سازمانی ساختار: 4شکل 

 (http://www.ibb.gov.tr)منبع: 

ی مشـورتی بـرای شـورای شـهر اسـتانبول ابدنهگیری و اجرا و شهر ارگانی برای تصمیمکمیته اجرایی کالن

کمیتـه  استثنای شهردار عضوی بر اساس انتخابات تعیین نشده است. اینشود. در این کمیته بهمحسوب می

شود متشکل از اعضایی چون دبیر کل شـهرداری، روسـای که توسط شهردار و یا فرد منتخب او مدیریت می

ترین کارکردهای این کمیته مالی و پرسنلی است. مهم امور وساز، امور عمومی، امور حقوقی،های ساختدایره

 توان به شرح زیر خالصه کرد:را می

 ده توسط شهردارشیهتهـ بررسی مقدماتی بودجه 

ها، اعالن بررسی اسناد مـالی یدهمزاـ بررسی و نظارت بر گزارش عملکردهای ماهانه، بررسی و تصویب اسناد 

 نهایی برای ارجاع به شورای شهر

 هاشهرداریـ نظارت بر انجام صحیح وظایف 

 ـ تعیین کرایه و بهای وسایل نقلیه

 ریق مزایدهدهی فروش اموال منقول شهرداری از طـ سازمان

های انتخاب، ترفیع، جریمه ینهزمگیری درباره مواردی که از سوی سازمان شهرداری در ـ رسیدگی و تصمیم

 شود.و برکناری مأموران شهرداری ارجاع می

http://www.ibb.gov.tr/
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 شهرداری ب  

شود. هر بخـش دارای شـهردار و شـورایی تقسیم می شهرداری بخش 27شهری استانبول به شهرداری کالن

بخـش اساسـاً  هایشهرداریشوند. یمای آن به نمایندگی از بخش خود در شورای شهر حاضر است که اعض

مسئول فراهم کردن خدمات مدیریت مواد زائد و صدور جوازهـای سـاختمانی بـرای سـاکنان هسـتند. ایـن 

 ها دارای بودجه و درآمدهای مخصوص خود هستند.شهرداری

 شهرداری شهرهای کوچک

( 1580ترکیــه )قــانون شــماره  1960های ســال بــر پایــه قــانون شــهرداری شــهرداری شــهرهای کوچــک

ها و نفـر و در مراکـز اسـتان 2000دارای جمعیت بیش از  هایسکونتگاهها در اند. این شهرداریشدهیستأس

 شوند.ها تأسیس میبدون توجه به جمعیت آن هابخش

وستا یا بیش از نیمی از دارندگان حق رأی باید نفر جمعیت، شورای ر 2000های دارای بیش از در سکونتگاه

شدن سکونتگاهشان به شـهر مطـرح طور کتبی از طریق مقام محلی مسئول درخواست خود را برای تبدیلبه

 که مقام محلی مسئول باید این ضرورت را تشخیص دهد.کنند و یا آن

گیرد که آیـا درآمـدهای ی نیز تصمیم میشود. شورای استانبه همین منظور در روستاها انتخاباتی برگزار می

شهرداری در حال تأسیس برای انجام وظایف قانونی شهرداری کافی است و یا اینکـه تأسـیس شـهرداری در 

شـهرداری  17شـهر اسـتانبول منطقه موردنظر اقدامی مناسب اسـت یـا خیـر. در محـدوده شـهرداری کالن

 شهرهای کوچک وجود دارد.

های دهد. این قانون در شـهردارییمشهر استانبول را شرح وظایف شهرداری کالن، 1580فصل پنجم قانون 

 بندی کرد:توان به شرح زیر طبقهگردد. وظایف فوق را مییمشهری و مناطق اجرا کالن

 وظایف مربوط به توسعه منطقه؛ .1

 وظایف مربوط به نظم و سالمت منطقه؛ .2

 ؛ی و ورزشیگردشگروظایف مرتبط با امور فرهنگی،  .3

 ونقل؛وظایف مربوط به حمل .4

 وظایف اقتصادی و تجاری؛ .5

 های فعالیت؛ینهزموظایف مرتبط با  .6

 .(IMM:2005)های کشاورزی یتفعالوظایف مرتبط با  .7

 ایل دو فرانسمنطقه 

 طورکلی دودسته از عناصر مؤثر هستند:ایل دو فرانس بهدر اداره منطقه 
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ای و شـورای اجتمـاعی ـ اقتصـادی هسـتند. شورای منطقه یکم: اجتماعات محلی: این اجتماعات شامل دو

ای های منطقهگیری و وضع سیاستصورت مستقیم است که به تصمیمای، شورایی انتخابی بهشورای منطقه

 شورای اجتماعی ـ اقتصادی، ماهیتی مشورتی دارد. آنکهحالپردازد. می

هـدایت و راهبـری ایـن دو واحـد  زمـانهمطور بـه ایل دو فرانس و دپارتمـان پـاریسدوم: فرماندار منطقه 

طور ایـل دو فـرانس را بـهیاردارند. نمودار آتی تشکیالت اداره ریاست )فرمانداری( منطقه اختمدیریتی را در 

 دهد.یمارائه 

 
 فرانس دو ایلمنطقه ( فرمانداری) ریاست اداره : چارت تشکیالت5 شکل

 (.http://ep.eur.ni/bitstreamمنبع: )

، دپارتمـان پـاریس اسـت کـه خـود هـادپارتمانیکی از ایـن  دپارتمان است. 8ایل دو فرانس دارای منطقه 

ترین ایل دو فرانس است. مهمیرنده چهار شهر است. مدیریت دپارتمان پاریس بر عهده فرماندار منطقه دربرگ

( و به عبارتی بخـش  arrondissementsآروندیسمان)  20شهر پاریس است که به شهر دپارتمان پاریس، 

 ها خود دارای شورا و شهرداری مستقل هستند.شود. آروندیسمانیا ناحیه شهری تقسیم می
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شده در نظام کار انجامیمتقسای ایل دو فرانس بر اساس های فعالیت خدماتی حکومت منطقهینهزمترین مهم

ونقـل عمـومی ها، حملیرستاندب»که در جدول آتی نیز آمده است( در اموری چون فرانسه ) حکومت محلی

« و رودهـا، فرهنـگ هابندرگاهای، (، تحصیالت تکمیلی، توسعه اقتصادی منطقهآهنراهای غیرشهری و )راهه

ز کـه عمـدتاً از ریزی و هدایت توسعه شهری در منطقه نیـکه امور مربوط به برنامهشود. ضمن آنخالصه می

پذیرد یکی از انجام می (IAURIF)ایل دو فرانس پاریس  ریزی و توسعه شهری منطقهطریق موسسه برنامه

 (.http://ep.eur.ni/bitstreamای ایل دو فرانس است )های اصلی فعالیت حکومت منطقهینهزم

 استکهلم

که از « شورای شهر»لم بخشی از منطقه استکهلم بزرو است. تصمیمات مربوط به شهر در شهرداری استکه

عضـو  12شود. اداره امور شورای شهر به عهـده اداره مرکـزی اسـت کـه از یمشده اتخاذ یلتشکعضو  101

ی شـهر اداره تقسیم گردیده و هر اداره نیز زیر نظر یک عضو شـورا 9شده است. این اداره مرکزی به یلتشک

 نیز هسـت. کند. شهردار در رأس معاونت امور اقتصادی و امور مالی قرار دارد و رئیس شورای معاونانکار می

های الزم اداری یهماهنگپردازد؛ افزون بر این اقتصادی به اموری که به شورای شهر مربوط است می معاونت

 دهد.یمرا نیز انجام 

ی در شهرداری است. اعضای شـورای شـهر توسـط اهـالی سـاکن در گیریمتصمشورای شهر باالترین ارگان 

رئیسـه یئتهشوند و از اعضای احزاب سیاسی سوئد هستند. ترکیب حزبـی در یممحدوده شهرداری انتخاب 

دیگر، اعضـای شـورای شـهر ـ کـه در عبارتشهرداری، معموالً شبیه ترکیب حزبی در شورای شهر است. به

بر اساس میزان  هاآنقدرت و اختیارات تام هستند ـ همگی حزبی بوده و انتخاب محدوده وظایف خود دارای 

 در انتخابات به دست آورده است. هاآنآرایی است که حزب 

ـ از حزبی است که بیشترین آراء را در منطقـه  کندمیوظیفه عنوان شهردار انجامرئیس شورای شهر ـ که به

ر نمودار تشکیالت سازمانی شورای شهر و شهرداری اسـتکهلم دیـده که دیطوربهخود به دست آورده است. 

دهد. امور شهر یمشود، شورای اجرایی شهر، به ریاست شهردار، وظایف خود را زیر نظر شورای شهر انجام می

 اند از:شده که عبارتیمتقسشعبه اصلی  9به 

 شهری؛ ریزیبرنامهواحد شهرسازی و  -1

 غت؛زیست و اوقات فرایطمحواحد  -2

 واحد امور مدارس و امور فرهنگی؛ -3

 واحد امور اجتماعی؛ -4

 واحد امور مالی؛ -5

 واحد بازار کار و آموزش؛ -6

 واحد امالك و ابنیه؛ -7
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 واحد معابر و ترافیک؛ -8

 (.46: 1378واحد اکولوژی )ابراهیمی مجرد،  -9

 

 
 اداره شهر استکهلم تشکیالت چارت: 6 شکل

 (.46: 1378، مجرد ابراهیمی)منبع: 

 

 

 

 

 

 

شورای شهر استکهلم 
عضو101

واحد امور مالی

معاون شهردار

کمیته های مناطق 
شهر استکهلم

کمیته امور سالن های 
داده ستد

شرکت ساختمان 
شورای شهر استکهلم

شرکت استادیوم 
ورزشی کلوپ

شرکت نمایشگاه ها

شرکت خانه سازی 
کاسوس

واحد شهرسازی و 
برنامه ریزی شهر

معاون شهردار

کمیته برنامه ریزی 
شهری و کنترل 
ساختمان ها

کمیته امور گورستان ها

کمیته امور اکولوژیکی
و زیباسازی شهری

واحد امالك و ترافیک

معاون شهردار

کمیته امور خیابان ها و 
امالك

شورای مسکن شهر 
استکهلم

شرکت پارکینگ 
استکهلم

شرکت مسکن سوئد

شرکت مسکن خانواده

شرکت خانه استکهلم

واحد مدارس و امور 
فرهنگی

شهردارمعاون

کمیته امور دبستان ها 
و مدارس

کمیته امور فرهنگی

کمیته اسناد و مدارك 
شهرداری

کمیته ایجاد و نگهداری 
اسناد در مورد شهر 

استکهلم

مشرکت تئاتر استکهل

واحد بازار کار و آموزش

معاون شهردار

کمیته بازار کار و 
دبیرستان، ) آموزش 

آموزش بزرگساالن، 
دفتر مشاغل اضطراری

واحد رفاه اجتماعی

معاون شهردار

کمیته رفاه اجتماعی

کمیته های محلی و 
رفاه اجتماعی

کمیته های امنای 
مردمی

واحد محیط زیست و 
امور ورزش

معاون شهردار

کمیته حفاظت و 
محیط زیست و 

بهداشت

کمیته امور ورزشی و 
تفریحات

کمیته آتش نشانی و 
دفاع غیر نظامی

کمیته بندر استکهلم

شرکت بندر استکهلم

واحد اکولوژی

معاون شهردار

شرکت انرژی استکهلم

شرکت آب استکهلم

)  شورای اجرایی شهر 
(عضو13

7) کمیته امور مالی 
(عضو

کمیته امور کارکنان 
عضو7

12) شورای شهرداران 
(عضو
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 مریکاآ

شهری در امریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شـهری  ینه انواع مدیریتدرزممرور منابع مختلف 

 در این کشور است:

 ،)مـدل شـهردار ـ و ـ شـورا )شهردار قوی ـ شورا و شهردار ضعیف ـ شورا 

 ،مـدل کمیـسیونی 

  شهر یرمدمـدل شـورا ـ 

 ( مـدل گردهمـاییJulianne,1999; DeSantis and Renner,2002; Pacione,2001.) 

 اند.شدهیمعرفها در ادامه این مدل

 مدل شهردار و شورا

متحده اسـت. در ایـن شـکل از حکومـت شــهری این شکل ازجمله انواع سنتی حکومـت شـهری در ایاالت

رو ایـن مـدل . ازاینکندکه قدرت شورا کاهش یابد شـهردار اختیـارات و قـدرت بیـشتری پیـدا میدرصورتی

توان به دو شکل شهردار ضعیف ـ شورا و شکل شهردار قوی ـ شورا تقسیم کرد. ایـن شـکل حکومــت را می

رود. در نیویــورك و نفـر( بـه کـار مـی 25000شـهری معموالً در شهرهای بزرو یا خیلـی کوچـک )زیـر 

 اند از:این مدل عبارت های عمدهآنجلس ایـن سیستم حکومت شهری وجود دارد. ویژگیلس

 .تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر 

 ی را به عهده دارد.گذارقانونکه شورا قدرت شهردار دارای قدرت اجرایی است درحالی 

 مقرری معین است و باوقت شود و تمامطور مستقیم انتخاب میشهردار اغلب به 
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. 

رای دهند ان

شهردار شورای شهر

روستای ب   روستای ب   روستای ب   روستای ب  

شورا -مدل شهردار 
 

 شورا( -های اصلی و غالب مدیریت شهری )مدل شهردارمدل :7 شکل 

 (1387منبع: )آخوندی و همکاران، 

 شکل کمیسیونی

های کلـی اداره و امـور اجرایـی یئت کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که درباره سیاستهدر این شکل، 

شــود. هــر ای شــهر مــیکننـد، جـایگزین شـورگیری مـیشهر و نیز وظایف معمول شورای شهر تصمیم

یـک از اعـضای کمیسیون، رئیس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند. یکی از اعضـای کمیسـیون یـا 

شـود. او عنوان شهردار برگزیـده میطور مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون بهتوسط شهروندان به

ندرت دارای حق وتو است و رجح است. شهردار بهرئیس اجرایی شهرداری نیست اما در شرایط برابر نظر وی ا

کمتـر شـود. ایـن شـکل از حکومـت شـهری اعضا کمیسـیون متمـایز مـی به شکل تشریفاتی از دیگر صرفاً

اسـت. دالیـل ایــن عــدم توجـه، فقـدان موفقیـت در ایـن سیسـتم ناشـی از تفـرق و  شدهواقع موردتوجه

هـا در دسـت یـک در تمرکز مسـؤولیت هاآننیز ناتوانی  پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و

 اند از:های عمده این مدل عبارتیژگیوشخص یا مرجع واحد است. 

 یئـت اداره کوچـک انتخـاب هیـک  در شـکلعنوان اعضـای کمیسـیون دهندگان افرادی را بـهرأی

 کنند؛می

  مانند پلــیس،  دارندعهده به یزنی کمیسیون مسؤولیت بخش خاصی از شهرداری را از اعضاهر یک

 ی، مالیه یا بهداشت؛نشانآتش

 شود که ریاست جلسات را بر عهده دارد؛عنوان رئیس یا شهردار انتخاب مییکی از اعضا به 
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  ی و هم اجرایی است.گذارقانونکمیسیون هم دارای وظیفه 

 مدل شورا ـ مدیر شهر

کل شــورا ـ مــدیر برگرفتــه از روش این شکل از حکومت شهری در حال گسترش و بــسط اســت. شــ

های تجاری در ربع اول قرن بیستم است. زمانی که این ایده در حکومـت شــهر پیــاده دهی شرکتسازمان

شـکل گرفـت. در ایـن شـکل، شـورا،  (شـد، شـکل شـورا ـ مدیر شهر )با شورایی منتخب و مدیری منتصب

و  کنـدمی، نـر  مالیـات را تعیـین کنـدمیجـه را تأییـد کند، بودقـوانین و مـصوبات شـهری را تصویب می

شهردار در اینجا نیز دارای نقشی اساساً تشریفاتی است. مـدیر شـهر  .کندمیمـدیری بـرای شـهر اسـتخدام 

نفر  10000رئیس امور اجرایی شـهرداری نیـز اسـت. ایـن شکل از حکومت شهری اغلب در شهرهای باالی 

توانـد رایج است. بسته به منشور شهر، شـهردار می آرامو نـواحی سـاحلی اقیـانوس  شرق و بیشتر در جنوب

گو، فونیکس اشـاره یهد سانبهتوان شوند میقوی یا ضعیف باشد. ازجمله شهرهایی که با این مـدل اداره می

 های عمده این مدل به شرح زیر است:یژگیوکرد. 

  و تنظیم بودجه را بر عهده دارد گذاریسیاستو  کندمیکلی شهر نظارت  بر ادارهشورای شهر. 

  کندمی استخدام یرمدعنوان های روزانه شهر، فردی را بهیتفعالشورا برای انجام عملیات و اداره. 

 شود.ای انتخاب میشهردار اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دوره 

 یی ردهما

ی شهرداری است که بیشتر گذارقانونحکومت شهری و گردهمایی یا نشست شهری باز / آزاد ازجمله اشکال 

نفـر  6000متحده رایج است. این نوع از حکومـت شـهری در شـهرهای کمتـر از در منطقه نیوانگلند ایاالت

هایی که در آن فهرست و جمعیـت رایج است. هیئت منتخبین در مواقع ضروری از طریق انتشار اطالعیه

شده است. خواستار برگزاری نشست/گردهمایی گیری شود گنجاندهرباره آن رأیشـرح موضـوعاتی که باید د

خواند و هر شـوند. یکـی از اعضای برگزارکننده نشست، بند به بند موضوعات دستور جلسه را میشهر می

ش ها شمارشود. درنهایت کلیه رأیکند تـا مطمئن شود رویه و قاعده پارلمانی رعایت مییک را تـشریح می

 شود.گیری میو تصمیم

همه نشست شهری نماینده نیز همانند نشست/گردهمایی شهری باز یا آزاد است با این استثناء که در آن

ترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رأی دارنـد. در اینکننده حق رأی ندارند. بهافراد شهری شرکت

کنند تـا از نوان اعضای نشست شـهر انتخـاب میعای را بهایـن شـکل حکومت شهری، افراد شهر عده

اندازه شهر، تعداد اعضا منتخب نشست شهر یا جانـب آنـان دربـاره موضوعات موردبحث رأی دهند. بسته به

نفر متغیر باشد. این شکل از حکومت در ماساچوست، نیوهمشایر،  240-45تواند بین گردهمایی شهر می

 .کانکتیکات و ورمونت رایج است

 بندی نمود:توان به شرح زیر جمعهای عمده مدل فوق را میویژگی
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 های نشست/ گردهمایی شهر حضور یابند و مشارکت کنند.توانند در بحثتمام شهروندان می 

های گیریینده آنـان در رأینماعنوان در شکل گردهمایی شهری نماینده، افرادی از طرف ساکنین شهر به

 شوند.می شهر انتخابهای نشست

های شهر باید از طریق اعالن عمومی زمان، مکان، فهرست و شرح مختصر موضوعات هر ی ك از نشست

 رسانی شود.اطالع

 دارند.های نشست را بر عهدههیئت منتخبین مسؤولیت اجرای سیاست

شانگر نـوعی های متمایزی دارند، امـا تحقیقـات اخیـر نـاگرچه هر یک از این اشکال حکومت شهری ویژگی

 –مدیر شـهر و شـهردار  -ویژه بین مدل شورا همگرایی بین اشکال مختلف حکومت در چند دهه اخیر و به

 IC MA شـورا است. جدیدترین پیمایشی که در سطح ملی و درباره اشـکال حکومـت شـهری از سـوی

های حکومت ز مجموعه مدلدهد که اکثریت عمده شهرهای امریکا دو مدل اصـورت گرفتـه است نشان می

درصد از  52دهد حدود گونه که نمودار نشان میاند. همانشهری را برای اداره شهرهای خود برگزیده

درصد مـدل  32مدیر شهر و  –اند مدل حکومت شهری شورا شهرهایی که بـه ایـن پیمـایش پاسخ داده

 اند.زیدهها برگشـورا را بـرای اداره شـهرها و شهرداری -شـهردار 

 
 (DeSantis & Renner,2002منبع: )متحده امریکا های مدیریت شهری در ایاالت: مدل8شکل

 

 های مدیریت شهریبندی و ارائه مزایا و معایب انواع مدلجمع 1-5

های ممکن مدیریت شـهری دارای گونه که مشاهده شد، تجربیات اروپا و امریکا در استفاده از مدلهمان 

نیز تفاوت است. آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است، مزایـا و معایـب ناشـی از تنـوع و 

های رایج حکومت از مدل شدهارائهبندی های مزبور است. با فرض پذیرش طبقهکـاربرد هـر یـک از مدل
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شهر، مزایا و معایب های اداره امور بندی جامع از مدلعنوان یک طبقهمتحده بهشهری در کـشور ایاالت

 بندی نمود:توان جمعمی 3های مزبور را به شرح جدول کـاربرد هـر یـک از مدل

 های مدیریت شهری در امریکامزایا و معایب انواع مدل: 3جدول 

 معایب مزایا مدل

ار 
رد
شه

 -و –
ورا
ش

 

 شهردار ضعیف

 سابقه طوالنی تاریخی. -

ورده شورای نمایندگی منتخب به دنبال برآ -

 کردن نیازهای موکالن خود خواهد بود.

کاربرد آن در جوامع روستایی و کوچک  -

 ی پاسخ داده است.خوببه

 یت پراکنده استمسئولقدرت و  -

 فقدان رهبری قوی -

 قدرت سیاسی قوی ممکن است منجر به ارباب خأل -

 politics) ( و سیاست ماشینbossismگرایی )

machine.بیانجامد ) 

 ر قویشهردا

 

 پذیری متمرکزرهبری قوی با مسئولیت -

 .کندسیاست سازی و اجرا را تسهیل می -

 حجم زیادی از وظایف برای یک نفر -

 متخصص( نخواهد بود)ای شهردار یک مدیر حرفه -

را 
شو

– 
هر
 ش
یر
مد

 

مدیریت  مسئول، (ایحرفهمتخصص )مدیر  -

 شهر است.

گاه ی را در دست خود نمشخطشورا کنترل  -

 داردیم

 شهر مانند یک بنگاه تجاری اداره خواهد شد -

 فقدان رهبری قوی و مؤثر -

 انجام وظایف سیاست سازی به یرمدعدم تمایل  -

 شود کهای محسوب مییبهغرعنوان مدیر در شهر به -

 .خود است وکارکسبتنها به دنبال پیشرفت در زندگی و 

ی
یون
یس
کم

 

وفق عمل کرده ی بسیار ماضطراردر شرایط  -

 است.

 ساختار سازمانی ساده -

 هااجرای سریع و مستقیم سیاست -

ی توسط یک بدنه انجام گذارقانونوظایف سیاسی و  -

 شودمی

 فقدان نظارت و تعادل بخشی -

 نبود یک فرد با وظیفه اداره کل مجموعه -

های اداره و ییتوانادارای  گذارانقانونپیچیدگی انتخاب  -

 مدیریت

گ
رد

از 
ی ب

هر
 ش
ی
مای
ه

ده –
این
نم
ی 
هر
 ش
ی
مای
ده
گر

 

 ترین شکل دموکراسیناب -

در  اظهارنظربه همه دارندگان حق رأی اجازه  -

 دهد.مورد نحوه اداره شهر می

 پیشینه تاریخی عمیق -

در جوامع محلی کوچک بسیار موفق بوده  -

 است.

 مشکل است بلندمدتریزی انجام برنامه -

 یز استبرانگچالشروندان آموزش کافی همه شه -

 ی در مورد جلسات ساالنه بسیار مشکل استرساناطالع -

 .شوندجلسات ساالنه با حضور بسیار کم برگزار می -

 (Duvall, 1999: 65)منبع: 
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 شهری خوب حکمروایی اساسی ب   عنوان با مشارکتی و راهبردی ریزی برنامه 1-6

 رویکردهای غالب در حکمروایی شهری

یدگاه است :د ییمسلط در بحث و بررسی حکمروا یدگاهحاکی از دو د ییمربوط به حکمروا یاتادب مرور

 ی.هنجار یدگاهو د تحلیلی

ی هاموضوع که هر کدام از مولفه ینبه ا یتباشد. با عنابه هدف می یدنبه مثابه روش رس یکردرو یا یدگاهد

گردد. به عنوان مثال اگر هدف از مطالعه تخاذ میبه آن ا یابیمناسب جهت دست یکردیچه باشند، رو اهداف

 شود. در حالیاستفاده می یلیتحل یااکتشافی  یکردجامعه باشد، از رو یکی در یحکمروا ییندهآ دانستن تنها

آن با توجه به  یرگذاشته شود و مس یراتیجامعه تاث یکی در یحکمروا یندهباشد که بر آ ینا هدف که اگر

 شود.استفاده می یهنجار یکردگردد، از رو یینتع نظر ی موردهاهدف

نگرش  یوه، ش یی در چارچوبی کامال فکریحکمروا گرا،یجهنت هاییدگاهبا دور شدن از د یلیتحل یکرددر رو

دهند و می یشود که رومتمرکز می یزهاییتوجه بر چ یکردرو ینگردد. در او حکومت می یاستجهان سبه 

-متمرکز می یجو نتا یندهاتوجه بر فرا یهنجار یدگاهحال آنکه در د گردد.رسی میها بردادن آن روی نحوه

 یهنجار یکردسوال اصلی در رو یافتمورد انتظار دست  یجمی توان به نتا یندهاییچه فرا طی با ینکهگردد. ا

 نقش ینکها یلدلبه  ینهاد یباتبه نهادها و ساختارها ، همچنان ترت یکردرو یناندك ا توجه باشد. با وجودمی

توسط  یی شهریحکمروا یااز حکمروایی  یهنجار یدگاهمورد توجه است. د کندیین میدولت را تع یها

مورد بررسی قرار گرفته و  یراخ یهاو بانک جهانی طی دهه UNDP همچون توسعه المللیینب یهاسازمان

نگاه  یافتن یتاصلی عموم یلدل یدمختلف ارائه شده است. شا کشورهای به اییهتوص یهابه شکل بسته

 (.8،  1386 ی،اطهار) صورت عام استه از مفهوم حکمروایی ب زداییایدئولوژی ، یمذکور به حکمروایی شهر

عملیاتی شهرداری ها با تاکید بر اصول برنامه ریز مشارکتی یعنی مشارکت جویی در -برنامه های راهبردی

تاکید بر شفافیت در ساز و کارهای مدیریت مالی شهرداری از  تمامی سطوح و قشرهای اجتماعی و اقتصادی،

سال بودجه ریزی گذشته، توسعه نظام مشارکت اجزای شهرداری در ارائه  5طریق ارائه تصویری دقیق از 

ایده ها و نظریات اصالح ساختار مدیریت شهری و مانند این ها تهیه می شود. بنابراین و از آنجا که طرح 

کرد مشارکتی تدوین شده است و تمامی مراحل طرح بر اساس برنامه ریزی محله محور و با پیش رو با روی

های کارشناسی متخصصین انجام شده است و با توجه به این گیری از نظرات شهروندان در کنار تحلیلبهره

دقیق  ، ارائه تصویری"مشارکت جویی مردم"های اصلی در حکمروایی خوب شهری نکته که یکی از شاخصه

باشد، می توان گفت تدوین برنامه از نظام عملکرد در مدیریت شهرداری و محلی گرایی در تدوین برنامه  می

به دلیل اهمیت موضوع در ادامه به بررسی نظریات  حاضر یکی از ابزارهای تحقق چنین حکمروایی است.

 مرتبط با حکمروایی خوب و ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
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 شهری مدیریت نظری رویکردهای و شهری پایدار توسعه اتنظری 1-7

حکومت : »کندرا در عرصه عمل، در دو اصل مرتبط با هم معرفی می یشهر یهامواجه با چالش یترهالپ

نه تنها متناقض  یقو یو شهرها یحکومت ملی قو «.یشهر یدارتوسعه پا مدیریت»برای « قوی یشهر

 گذشته اکثر یهاکه طی دهه یستدر حال ینشوند، اسوب میمح یکدیگر مکمل بلکه عمال یستندن

 یفرهال و ف یدهاند . به عقداشته یفیضع یشهر یهااند حکومتنظام متمرکز بوده یکه دارا کشورهایی

 دارد. یدولت محلی جا یدموکراسی در توانمند ساز یمعتبر و توانا یادهایاکنون بن

در چارچوب اهداف توسعه است که مستلزم  یفاز وظا یاریبسانجام  یراه حل برا ینبهتر یتوانمندساز

 را نسبت به یدیاست. تجربه گسترده جهانی اجماع جد یشهر هاییتو مشارکت جمع شهری الزامات

ول محلی به وجود ئمراجع مس یشترب ییتر بودن، پاسخگوتر بودن و داشتن کارآبودن، مستقل انعطاف پذیرتر

و  ییتمرکزدا یندند و توسعه بدون فراا توأمان یندمحلی و توسعه دو فرا استقالل یناست. همچن آورده

قدرت با  یروهای. تجربه نشان داده است که استقالل محلی مبتنی بر نیدنمامی ناممکن استقالل محلی

 یقو یکدموکرات یبه بهبود اقتصاد محلی و توسعه اجتماعی محلی شده است. داشتن مبنا یت منجرکفا

 یتهستند، موجب موفق یالعاده متمرکزنظام فوق یکه دارا ییخصوصا در کشورها ی محلیهاحکومت یبرا

 ساکنان یپاسخگو یستبا است که دائما می ینمحلی ا یکدموکرات یهاحکومت حسن شود.می یریتدر مد

مناسب  یرا به طرزیدار پا یکه بتواند توسعه شهر یقو یداشتن حکومت شهر یباشند. اما برا محلی

 :Hall and Pfeiffer, 2000 شوداحساس می شفاف« یشهر یاستگذاریچارچوب س»به  یازکند، ن یریتدم

313)). 

ها را ملزم به برآوردن مشخص کرده و حکومت یلرا در هفت مورد به شرح ذ یدارشهر پا یادهایبن یترهالپ

ود عملکرد خود و حکمروایی بهب یقاز طر یشهر یریتاصولی هستند که مد هاین. در واقع اداندمی هاآن

 برآورده سازد : را هاآن یدمطلوب با

 : کار و درآمد مناسبیدارپا یشهر اقتصاد -

 اجتماعی یکپارچگی: همبستگی و یدارپا یشهر جامعه -

 در استطاعت همه یستهشا یساز: خانهیدارپا یشهر سرپناه -

 با ثبات هاییستم: اکوسیدارپا یشهر یستز محیط -

 : تحرك همراه حفاظت منابعاریدپا یشهر دسترسی -

 پذیریستشهر ز یجاد: ایدارپا یشهر زندگی -

 .(1383 یان،صرافی وتورانی )شهروند ی: قدرتمندسازیدارپا یشهر مردم ساالری -
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 یحکمروایی شهر یارهایمع 1-8

 UNDPتوسعه و صاحبنظران ارائه شده است.  یاز سازمان ها یتعداد یخوب از سو ییحکمروا یها معیار

 سازد.می یزو نظام مند را از هم متما ییاجرا -ی، ادار یاسی، س یاقتصاد یینوع حکمروا چهار

 را یاقتصاد یتفعال یممستق یر(غ ی)است که به گونه ا ییها یریگ یممربوط به تصم یاقتصاد حکمروایی

نهاد  یسواست که از  ییها یاستگذاریو س یماتمربوط به تصم یاسیس ییقرار می دهد. حکمروا یرتاث تحت

 یاستس یمربوط به اجرا اجرایی – یادار یی. حکمروایردصورت می گ یارو مشروع و صاحب اخت ی قانونیها

 یها یندمند به ساختار ها و فرانظام ییبخش عمومی پاسخگو ، مستقل و کارآمد است. حکمروا طریق ها از

می کند، از ارزش  هدایت و هید جهت را اجتماعی – یو اقتصاد یاسیاست که روابط س مربوط اجتماعی

 یت، امن یخلق می کند که در آن بهداشت ، آزاد یستیز یطحفاظت می کند و مح فرهنگی مذهبی و یها

خوب شامل اداره کارآمد ،  ییاست. از نظر بانک جهانی حکمروا ینو تضم تامین قابل یستز یفیتو ک

  شهری حکومت یزو ن یتو کفا یتباصالح

 نهاد مورد استفاده قرار می دهد عبارتنداز: ینکه ا ییها یاراست. مع یکوکراتمشروع ، منتخب و دم

 رفع و حل یبرا یگاهیمستقل است که به عنوان پا ییقضا یستمحکمروایی قانون: مستلزم وجود س 

 و قراردادهاست و از یتضامن احترام به حقوق مالک یقتها و اختالفات عمل می کند و در حق تضاد

 می کند. یریحکومت جلوگخالف  اقدامات

 و ییانتخاباتی: مستلزم وجود انتخابات آزاد ، باز و رقابتی است که به استقرار قوه اجرا یتمشروع 

 حکومت می انجامد. یکامل برا یاراتمنتخب با اخت سیاسی

 و ییپاسخگو یشو افزا یکدموکرات یاسیپرورش فرهنگ س یانجمن ها: برا یتو فعال یانب یآزاد ، 

 ارائه خدمات و اعتبارات خرد. یراب شرکا ننیزتامی

 حکومت شوندگان است یبه معنی پاسخ دهی به تقاضاها یحاتلو یی: پاسخگویتو شفاف ییپاسخگو 

حکومتی  یها یاتمستقل ،همراه با ه ییقضا یستمبا احترام به حکمروایی قانون و وجود س که

ی ممکن می گردد . وجود فساد جمع یدسترسی گسترده به اطالعات و رسانه ها یزن و منتخب

 است. یتو فقدان شفاف یفضع ییاز پاسخ گو ینشانه ا (نفع شخصی یمقام برا از سوءاستفاده)

 است که متعهد به توسعه و دگرگونی کل جامعه است. یتوسعه مدار: مقصود رهبر یرهبر 

 یاتی ف کالن و عملبانک جهانی موارد فوق به عنوان اهدا یدو کارآمد در اسناد جد یتاداره باکفا

 یک نه یابدشرط ها تحقق می  یشاز عناصر و پ یبیترک یقآمده است که از طر یدارپا یشهر توسعه

 خوب. ییحکمروا یفتعر یبرا یارمع یسر
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 و ، اعتراض یدیکشور در شش محور کل 209 یی خوب را براایحکمرو یبندرتبه 1996بانک جهانی از سال 

مقررات ، حکمروایی قانون و مهار فساد  یفیتد خشونت ، اثربخشی دولت ، کو نبو یاسیی ، ثبات سیپاسخگو

 .نمایدمی ارائه

 شاخص را بر 26شهر مورد سنجش داده و  24را در  یی شهریحکمروا یهابوم سازمان ملل ، شاخص زیست

شاخص  5از  یبی، ترکیست بومز یفبنا به تعر یی شهریحکمروا یها شاخص اساس معرفی نموده است. این

 .(1386،  یگرانپاداش و د) است یتی و امنی، اثربخشی، پاسخگوی، تساو، مشارکتکلی

 کند :هفت مورد را به عنوان قواعد حکمروایی مطلوب معرفی می پیترهال

 یینبه سطوح پا یارقدرت و اخت یضتفو - 1

 با بازارها یهمکار - 2

 مشارکت جامعه مدنی - 3

 ختلف حکومتدر عملکرد سطوح م یکپارچگی - 4

 اصلی هاییازمندین بندییتاولو – 5

 یی(تمرکززدا)ارائه خدمات محلی در سطح محلی  - 6

 . از ارائه خدمات عمومی یاستس یجداساز - 7

حکومت محلی،  ینو شراکت است. تالشی شراکتی ب یعمل حکمروایی مطلوب مترادف با مفهوم همکار در

به  ی. حکمروایی مطلوب پاسخی ابتکاریداربه توسعه پا ابییدست یمدنی و بازار برا ی جامعههاگروه

مدنی سازماندهی شده و بخش خصوصی  یها. بدون حکومت محلی کارآمد، گروهاست محلی هاییازمندین

 ینهادها یازمندحکمروایی مطلوب ن یننخواهد بود. بنابرا یافتنیدرعمل دست هم حکمروایی مطلوب یدیتول

 شکلو  4جدول شماره  .(Hall and Pfeiffer, 2000, P:163-172است ) نامتمرکز تو مشارک یکپارچهحکومتی 

 مختلف نشان می دهند. هاییدگاهخوب را از د ییحکمروا یارهایمع 9شماره 

 معیارهای حکمروایی خوب در منابع مختلف 4جدول 

UN(UGI

) 
/TU24UNDP

GI 
 25UNCHS بانک جهانی فریدمن

 مشارکت  مشارکت مشارکت
زدایی منابع و تمرکز

 اختیارات

دسترسی برابر به  فراگیری و همه  برابری تساوی

                                                           
24 . United Nations Development Programme 

 
25 United Nations Human Settlements Programme.  

 

https://unhabitat.org/
https://unhabitat.org/
https://unhabitat.org/
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 هامنابع و تصمیم گیری شمولیت

 پاسخ گویی

 شفافیت شفافیت  شفافیت

 پاسخ گویی
پاسخ گویی 

 عمومی
 پاسخ گویی پاسخ گویی

    حکمروایی قانون

 پاسخ دهی پاسخ دهی
حساسیت در 

 برابر نیازهای فقرا

نی و مداخله مد

 شهروندی

   خشنمدیریت غیر وفاق گرایی

 اثربخشی

  اثربخشی و کارایی

مدیریت عمومی 

قوی، اثربخشی 

هزینه، مدیریت مالی 

 صحیح

 کارایی

 بینش استراتژیک
رهبری سیاسی 

 الهام شده
 

بینش استراتژیک، 

توسعه انسانی پایدار، 

 پایداری، امنیت

     امنیت

 

 

 

 

 

 

حاکمیت 

 مطلوب

 اقتصاد شهری پایدار

 )کار و سالمتی(

 جامعه شهری پایدار

 )انسجام و پیوستگی اجتماعی(

 دموکراسی شهری پایدار

 )توانمندسازی شهروندان(

 زندگی شهری پایدار

 )ساخت شهر زیست پذیر(

 داردسترسی شهری پای

 )بسیج حفظ منابع(

 سکونتگاه شهری پایدار

)مسکن ارزان قیمت مناسب برای 

 همه(

 محیط زیست شهری پایدار

 )دفاع از اکوسیستم های شهری(

 یاصل هدف عنوان به داریپا توسعه بر مشتمل یمفهوم مطلوب، ییحکمروا -9شکل
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 (Hall and Pfeiffer,2000:165) منبع: 

 شهری مطلوب حکمروایی رویکرد اصول و اهداف عناصر، 1-9

در  یلدخ یگرانباز یگراز عناصر و کنشگران در حکمروایی است. د یکیدر واقع حکومت، تنها 

حضور  یلکه مورد بررسی است متفاوت هستند. در شهرها به دل حکومتی بسته به سطح ،حکمروایی

 ینارتباطات متقابل ب یانگرنما یراست. شکل ز تریچیدهپ ین وضعیتمختلف ا هایهینکنشگران متعدد در زم

گران، ها، البیعالوه بر کنشگران فوق، رسانه ملی، است. در سطح یدر حکمروایی شهر یلکنشگران دخ

 بر یرگذاریتأث یا گیرییمدر تصم است ممکن یزن یرهو غ یتیچندمل یهاشرکت المللی،یندهندگان بکمک

به عنوان بخشی از  ارتش، کنشگران به جز حکومت و ینکنند. تمامی ا ینقشی باز گیرییمتصم یندفرآ

-سازمان یکاهای تبهکاریشوند. در برخی از کشورها، عالوه بر جامعه مدنی، سندمی یبندجامعه مدنی دسته

 گذارند.یم یرتأث گیرییمو در سطح ملی بر روند تصم یدر مناطق شهر یژهبه و یزن یافته

 

 (UNDP,2000)مطلوب ییحکمروا در یمدن جامعه و یخصوص بخش دولت، نیب روابط -10شکل

اتخاذ  یماتها تصمآن یلههستند که به وس ییاز ابزارها یکی یزرسمی حکومت ن یساختارها یبترت ینبه هم

 یزن یررسمیغ یا مشاوران خصوصی یرنظ گیرییمتصم یررسمیغ ی. در سطح ملی، ساختارهاشوندمی و اجرا

داخلی  یایماف یلاز قب یافتهسازمان یتبهکار یکاهایسند ی،باشند. در مناطق شهر داشته ممکن است وجود

 یرتأث گیرییمبر تصم یاکنند  گیرییمتوانند تصمقدرتمند محلی می هایخانواده ییو در برخی مناطق روستا

به اعمال فاسد منجر می یافاسد است  یکارها یجهاغلب نت غیررسمی گیرییمگونه تصم ینبگذارند. ا

 .(,UN ESCAP  2000شود)

یهسرما ها،یصنعتی، شهردار یهاچون خانوارها، مؤسسات و شرکت یکل شهرها توسط عامالن متعدد در

 یلقب ینو ازا یساتیتأس یهامالی، شرکت یهاکمک ینتأم یو نهادها یگذارقانون هایسازمان گذاران،

 یندخاص خود را داشته و فرآ یعوامل، عالئق و نقطه نظرها ین. هر کدام ازاشوندمی یارساخته و نگهد

که عالمت مشخصه آن  یردگصورت گام به گام و جمعی انجام می به ضرورتا یطشرا یندر ا گیرییمتصم
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که در انجام بل یستندقادر به حکمروایی ن ییبه تنها دیگر هاتوان مدعی شد که حکومتزنی است. لذا میچانه

 یندهایافتد تنها قسمتی از آن به فراشهر اتفاق می اند. هر آنچه دروابسته یزن یگرد یبه اجزا یفهوظ ینا

 یندهایکه همانند فرآ یرددر برمیگ را یاریبس یررسمیغ یندهایشود، شهر فرارسمی حکومت مربوط می

عناصر  ینب ارتباط یجادا یارهایارند.معد یردر آن تأث ،و حکمروایی گیرییممبادله، تصم ید،تول رسمی

 عبارتند از: یحکمروایی شهر

 هاییتهدف و محدود یت،ها در جامعه درباره ماهافراد و گروه یانم ی( ، توافق هنجارTrustاعتماد ) -

 اقدام

رات ( بوده اما مستلزم روابط مداوم با انتظاExchange( : همانند مبادله )Reciprocityمعامله به مثل ) -

اجتماعات همبسته است. بدون معامله  یاعضا یانتعامل اجتماعی در م یفیتمعامله به مثل کیه است. دوسو

 خواهد رفت. از بین« اعتماد»  به مثل

می توانند بر « حکومت شوندگان»  که با آن یابزار یااثربخشی  یزان(: مAccountability) یریپذمحاسبه -

اعتماد و معامله به مثل  یری،پذرسمی محاسبه هاییزمد. بدون وجود مکاناعمال نفوذ کنن حکمرانان خویش

 باشد. یدارتواند پانمی

آن در حوزه منافع مشترك  یو اجرا یاستگذاریس یبرا یاسی( : قدرت مشروع رهبران سAuthorityاقتدار ) -

 تند.رابطه نامتقارن هس یاست که دارا یگریآن توسط افراد د یاراد یرشپذ مستلزم که

گنجند به صورت مشترك در فوق که در قالب سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می عناصر

-یتها و مسئولنقش یف،با وظا یکسه مجموعه مانند سه شر ینکنند. امی یفانقش ا یف عمومیانجام وظا

قرار دادن ها به سمت مورد خطاب همه آن یریگو جهت یرندگمی یکدیگر قرارمشترك در کنار  های

توان شرح می ینسه بخش را بد اینیژگیو روبرو است. هاآن و متعادل است که جامعه با یچیدهپ یهاچالش

به آن  یدنرس یو حکومت است و برا فرمانروایی شده یدهنام یزکرد: هدف بخش عمومی، که حکومت ن یانب

 هستند. یلقب ینازا هایاتو مال ینکند؛ قواناز منابع دولتی استفاده می

شود.بخش بازار، که بخش خصوصی استفاده می ییو فرمانروا یدمنابع از قدرت قانون، اجبار، تهد ینتأم برای

 ینشود. امی ینخصوصی تأم ییاز دارا یزکند و منابع آن نمی یتبا هدف انتفاعی فعال شودیده مینام یزن

 یبخش شهروند یابخش داوطلبانه  یز،ش نبخ ینسوم .یدآو ستد به دست می داد تجارت و یقمنابع از طر

 است: یر استواراست که بر اهداف ز (جامعه مدنی)

 به شهروندان ییپاسخگو یفشار بر بخش دولت و بخش بازار برا -الف

 اشتراك مساعی یشهروندان برا یتوانمندساز -ب

 سطح زندگی شهروندان یارتقا -ج



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

37 

 

 ینو ساختار هرمی درا یگرو نه در طول همد یندبیم یکدیگرسه بخش را در عرض  ینحکمروایی ا یالگو

نهادها داللت دارد که گاهی فراتر از  ینب یاارتباط افقی و شبکه ینبر هم 26شراکت ۀ. واژین می رودالگو از ب

 تریینهو به تریحشود تا امور عمومی و مسائل عمومی به شکل صحشده سبب می یاد مشارکت است. شراکت

 اداره شود.

حکمروایی  یوهش یتعامالت نهاد ینمختلف با توجه به ا یحکمروایی در کشورها یحملل در تشر سازمان

شمال  یرا متفاوت از کشورها (بلوك شرق سابق)و شرق  (در حال توسعه یکشورها) جنوب یکشورها

ه حکمروایی مطلوب دانسته؛ در حالی ک یشمال را منطبق با الگو کشورهای در یدانسته و تعامالت نهاد

حاکم است که در  یمتفاوتی از تعامل نهاد یوهکه ش دهدمی جنوب و شرق نشان یکشورها یتبررسی وضع

 یهامدنی و خصوصی تنها حوزه یهابخش و جامعه بوده یگرتر از دو بخش دآن بخش حکومت گسترده

 اند.از حکمروایی را به خود اختصاص داده یمحدود

 شهری مطلوب حکمروایی اهداف 1-10

 ییعناصر عمده آن الگو ینعناصر و روابط تعاملی ب یریو با در نظرگ یفمروایی مطلوب با توجه به تعارحک

به اهداف  یابیبه منظور استفاده از حداکثر توان موجود در جامعه در دست یاربهتر اخت کارگیری به یاست برا

 خواهد بود: یتدر اولو یدر حکمروایی شهر یلذ یهنجار اهداف اساس ین. برایاتوسعه

 یها و نهادهامدنی شامل سازمان یهاتشکل یشترب یو اعتال یتتقو یباز ساخت جامعه مدنی برا 

 جامعه مدنی

 مشارکت و مداخله افراد و  یشافزا یمدنی، در راستا هاییآزاد یجادحوزه عمومی و ا یاتح یدتجد

 درون شهرها یاسیس فرایندهای صاحبان منافع در

 برابر یهافرصت یجادا یقبه توسعه همه جانبه از طر یابیکاهش فقر و دست 

 اجتماعی یهسرما یتتقو 

 کند:را دنبال می یرز یاتیاهداف عمل یزتر نبه طور خاص یشهر حکمروایی

 کاهش فساد -

 همه شهروندان یشانس زندگی برا یشمعاش و افزا یفیتبهبود ک -

 حفظ دموکراسی -

 ها در زندگیها و آمال آنظور نشان دادن خواستهمردم به من یفرصت و امکان برا یجادا-

 یداریو پا یبرابر یت،امن یاعتال -

                                                           
26 Partnership 



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

38 

 

مهم از  ینموجود در جامعه است، که ا یروهایهمه توان و ن یریبه کارگ یازمندبه اهداف فوق ن یابیدست

در جامعه  یداردر صورت تحقق اهداف فوق، توسعه پا یزخواهد بود و ن یرپذامکان ی حکمرواییالگو یقطر

 محقق خواهد شد.

آن  سازینهها زمقانونی استفاده نمود و دولت یکارهاواز ساز یستیمدنی با هاییآزاد یجادا یبرا همچنین

مطبوعات، انتخابات آزاد و سالم، انتشار آزاد اطالعات  یاظهار نظر، آزاد هاییمدنی با آزاد هایآزادی باشد.

 یستیمدنی با هاییجهت معطوف شود. آزاد یندر ا یدها باش دولترو تال ینا از  شود.و... محقق می

 یاسی،صنفی و س یهامانند انجمن ییهامدنی است. تشکل هایتشکل بر وجود یدکانهادمند باشند، لذا ت

جامعه مدنی  یت. تقویندنما ی ایفاتحقق آزاد مهمی در توانند نقشمذهبی و... می یهاتشکل ها،یهاتحاد

 حکومت است. یشترب ییپاسخ گو یمؤثر برا یابزار قیطر ینازا

 جامعه مدنی عبارتست از: یتتقو یراهکارها ترینمهم

 مستقل همگانی  یهانشر و مطبوعات و رسانه یآزاد -

 یردولتیغ یهاگسترش سازمان -

  یاقتصاد یریگ یممشارکت مردم در تصم -

 پارلمان در نظارت بر امور عمومی یتتقو -

مشارکتی به  یدجد یکرددر رو است، عمدتا یحکمروایی شهر یگرآن از اهداف د یتماعی که تقواجت یهسرما

به سمت عوامل  یتوسعه از عوامل اقتصاد یجهت به سو ییرو به موازات تغ شده توسعه مطرح

 یمدنی قو یهنجارها یتو تقو یاعتماد ساز یازمندرابطه ن ین. درااست شکل گرفته یاجتماعی،اجتماع ساز

 .(1384 یان،کاظم) دارند عهده بر مدنی نقش مهمی یکه دولت و نهادها یم،سته

 شهری مطلوب حکمروایی الزامات 1-11

حکمروایی مطلوب در توسعه جوامع، بر شراکت عناصر سه گانه اصلی  یالگو یانهمانگونه که گفته شد بن

از  یکنقش هر  یینشامل تب ی،الزامات حکمروایی مطلوب شهر یناست، بنابرا شده حکمروایی گذارده

سه گانه  یهاحکمروایی مطلوب است. به عبارتی تعامل بخش تحقق خصوصی، مدنی و دولت در یهابخش

 یشو افزا یمنجر به توانمندساز ی،حکمروایی ترتیباتجامعه و شراکت جامعه مدنی و بازار با دولت و در کل

 د شد.خواه یدر اداره امور شهر یشهر یریتمد ینهاد یتقابل

 ب   خصوصی:

-آن هاییتها و مانند آن است که فعالو شرکت های،بانکصنعتی،تجار یهابخش خصوصی شامل همه بنگاه

از  یکیبخش به عنوان  ینا (.UNDP,1997)گذارد می یرو اجتماعی تأث یاسی،اقتصادیس هایمشی ها در خط

 یشاشتغال، افزا یجاد. بخش خصوصی باادر تعامالت اجتماعی بر عهده دارد یموثر نقش مولد، یهابخش

انسانی  یداردارد. توسعه پا یزن یداردر توسعه پا و بازار نقش مهمی یایی اقتصادیدرآمد سرانه جامعه و پو
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زندگی  یک یافراد جامعه به منظور فراهم ساز درآمدهای آن یقاست تا از طر یمشاغل متعدد یازمندن

شود و به رشد و  یاتح یدو تجد یست حفاظتز یطگردد، از مح جادیدارایشود، رفاه پا ینمااستاندارد ت

 یبخش خصوصی نقش موثر که باورند ینبرا یامروز یهاتوسعه همزمان و کاهش فقر منجر گردد.اکثر دولت

در نگاه  یرا. زیرگذار هستندتأث یاربس یزبخش ن یت اینها در تقوشده دارد. البته دولت یاد یطشرا یجاددرا

-یهدولتی در پا هاییتفعال یعنیخواهد بود، یکدیگرمکمل  -بازار یژهو به-ها و بخش خصوصیدولت یدجد

بخش  یهاتالش یافتهتوسعه  یکنند. لذا در اکثر کشورهامی یاتی ایفابازار نقش ح ینهاد هاییانبن ریزی

جهانی  یدر بازارها یشترب یتشود تا بتواند با رقابت و شفاف یقو تشو یتدولت حما یستی بوسیلهخصوصی با

بخش خصوصی، مشارکت اثر بخش و  یطی،توسعهمح یت،حفاظتجنس در ظاهر شود. رشد عادالنه،تعادل

 یداردر توسعه پا یدرو دولت با یناست،ازا یافتنیدست نا تنهایی بازار به یلهمسؤالنه در تجارت جهانی بوس

 یلکه رشد بخش خصوصی را تسه یاقتصاد سیاست مشارکت کند: هر یلذ یهاراه یقبخش خصوصی از طر

 یشترشده و رقابت ب یشتربخش خصوصی قاعدتا ب ید،زیرا رشدحکمروایی را بهبود خواهد بخش یوهش کند،

و رقابت  یکه به شفاف ساز های اقتصادییاستبر بهبود حکمروایی خواهد داشت. اهم س یممستق یرثات

 انجامد عبارتند از:می یاقتصاد یشترب

  ییمقررات زدا -

 بخش خصوصی یانبه نفع بخش دولتی و به ز یضامحاء تبع یاکاهش  -

  یاقتصاد ینقوان یساده ساز -

 ل رقابت است.خم یاقتصاد یاستنوسان در س یرا:زیاقتصاد هاییاستثبات در س -

 جامعه مدنی:

ر عصر جامعه مدنی نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده دارد. همان طور که بخش دولتی و خصوصی د

جامعه مدنی  شده است. ییرایجادتغ یزاند، در روش عمل جامعه مدنی نشکل داده ییرو تغ ییر نقشحاضر تغ

 هاییترا در فعالجامعه مدنی مشارکت مردمی یهاسازد. سازمانمی عمومی مرتبط افراد را با قلمرو

 یاستبر س یگذار یرنظور تأثقدرتمند به م یهارا در گروه هاآن دهند وو اجتماعی سوق می یاقتصاد

-فرصت ینمدنی همچن یکنند. نهادهامی یر سازماندهیپذ یبدر جهت منافع اقشار آس عمومی هاییگذار

 یلذ یهاسطح زندگی، از راه توسعه به منظور یزخود و ن هاییتمردم به منظور توسعه قابل یرا برا ییها

 کنند:می یفتعر

 و کنترل بر آن یطمراقبت از مح -

 جامعه یرپذ یبو آس یرکمک به افراد فق -

 توسعه منابع انسانی -

 عمومی یهاارتباط افراد با بخش یدر برقرار کمک -
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های یطافراد،جامعه و در مراقبت و کنترل بر مح ینتعامل ب یجادمدنی درا یهابا توجه به نقش نهاد بنابراین

حکمروایی مطلوب در جامعه  یهادر اعمال شاخص یگذاریرتواند عامل تأثمی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

جامعه مدنی فعال با نظام  یراشود. زمی یزدولت ن یتباشد. جامعه مدنی فعال باعث تقو یدار انسانیو توسعه پا

جامعه  یتحکومت و جامعه هستند. در نها یندو گانه ارتباط سازنده ب هایای،ستونحرفه و یستهشا یادار

سازد تا نظم و قانون محلی را حفظ پردازد که جوامع را قادر میغنی می اجتماعی ارتباط دیجاا مدنی فعال به

 (همان).یندمقاومت نما کنند و در مقابل فساد و استثمار رسمی دستان فراهمیته یبرا یتیحما یهاو کمک

تماعی نقش اج هاییمدنی و آزاد یهانهاد ی تقویتبستر مناسب از طرف دولت در راستا یآماده ساز

رو  یندارد. ازا یشهر یدارپا ی توسعهجامعه مدنی و تحقق حکمروایی مطلوب در راستا یتدر تقو ییبسزا

انتخابات  یندبا فرا بتوانند مناسب، افراد یاست که در آن با بسترساز یکدولتی دموکرات یازمندجامعه امروز ن

 مختلف داشته باشند. یهاآزاد، مشارکت فعال در عرصه

 دولت:نق  

انسانی، بدون وجود دولت مؤثر و  یرویجوامع و توسعه ن یافتگیو اجتماعی، رشد  یاسیس ی،توسعه اقتصاد

 اییندهشود. امروزه به نحو فزاها مطرح میدولت یدراستا نقش جد یننخواهد بود. درا پذیرکارا، امکان

نه دولت کم نقش،  و« کارآ» و « رموث» ت وجود دول یدارتحقق هدف توسعه پای شده است که برا یرفتهپذ

نقش  یددولتی با ینشده است که چن یرفتهپذ یزمطلب ن ینا حال یندارد، در ع یاساسی و مرکز یتاهم

که نقش  یبترت ینو رهبر. بد یرتا مد یدنما یالت ایفاو فراهم آورنده تسه یکبه عنوان شر یشترخود را ب

شود. در نقش می تعریف تا حداقلی یز نقش حداکثرا یوستاریمختلف در پ هاییدگاهها در ددولت

 هایعرصه متمرکز به مداخله پهناور و گسترده در یزیرکامل بر امور و با برنامه یطرهدولت با س ی،حداکثر

-یزیرو برنامه یو حکمروای یگریتپردازند. در نقش حداقلی، دولت با نقش هداکشور می یریتگوناگون مد

حکمروایی مطلوب، ضمن  یکنند. در الگواقل دخالت در امور جامع بسنده میبه حد های غیرمتمرکز

دارد. وجود دولت کارآمد و توانمند  یدکات آن« گریتسهیل»  منطقی دولت بر نقش دخالت یزانم یرشپذ

دولت به عنوان حکمرانی در اقتصاد و اداره امور کشور نقش  مداخلهاست؛  یاتیکامال ح یتوسعه امر یبرا

عهده دارد. نقش شروع کنندگی و شتاب دهندگی در  بر حصول رشد و توسعه یبرا یزشیو انگ یختگیگبران

بر عهده دارد؛ نقش حل  را هاو سپس خارج شدن از همان عرصه ینشیگز یهابرخی عرصه

 یدشد نوسانات اجتماعی و کاهش فقر، مقابله با ینمربوط به تأم یها و ساختارهاسبک یاسازیتعارض،مه

 برای عدالت را بر عهده دارد؛ یو برقرار یرپذ یبآس یهاو کمک به حفظ درآمد قابل تصرف گروه یتصاداق

-می یها و احزاب را اداره و حتی رهبرگروه ینآورد و چانه زنی بمی یحل مناقشات به مصالحه و توافق رو

ملت  -در روابط دولت یدیجد یو الگو یافته ییرتغ یزملت ن -روابط دولت دولت، یدنقش جد دنبال کند. به

حکمروایی  یپردازند. الگومی عمومی یتهم به فعال یها با همکارو ملت هادولت مطرح شده که در آن
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شراکتی با  یها با همکاربوجود آورد، که به موجب آن دولت را از روابط فوق ینیتواند شکل نومطلوب می

 .یازند ود دستخ هاییتتعامل و تحول در فعال یجادا ها بهملت

ارائه خدمات  یتلئواجتماعی،اعمال قدرت و کنترل، مس یدولتی متعدد است؛ توجه به قراردادها یننقش چن

دولت  یگراصلی دولت خواهد بود. به عبارت د یهااز نقش یدارتوسعه پا یبرا یطیمح یساز فراهم و عمومی

 بخش عمومی یتفعال ینی مناسب و اثربخش براقانو یهاچارچوب کند، یجادا جامعه یداری درثبات و پا یدبا

داشته باشد و در  در مصالح عمومی یانجینقش م کند. یجادا در بازار عدالت و خصوصی وضع کند و ثبات و

در همه موارد فوق دولت (. UNDP,1997)باشد  عمومی داشته در ارائه خدمات ییاثربخشی و پاسخ گو یتنها

 ینخود فراهم سازد. در چن یتبهبود وضع منظور افراد جامعه به یا برار ییهابه دنبال آن است که فرصت

. حکمروایی یافتخواهد  عمومی تغییر به روش حکمروایی عمومی یریتاداره دولت از روش مد یطیشرا

 یدتأک یی صرفو کارا یاقتصاد یهاارزش یبه جا یتمشروع یهاقانونی و ارزش یهابر ارزش عمومی

ی نوع دولت که در ارتباط با الگو یندارد.ا یتآن اهم یدموکراسی در جامعه برا یجاددارد وا یشتریب

خواهد « شهروند محور» و « جومشارکت»  دولت یبه الگو یابیباشد به دنبال دستحکمروایی مطلوب می

 . بود

 یالگو یبترت ینگذارد. بدمی یشحکمروایی را به نما یدولت با الگو یک هاییژگیو یرجدول ز

کند که می یشنهادهاست ساختی از دولت را پبخش یردنبال تعامل دولت با سا به روایی مطلوب کهحکم

 باشد. داشته ینقش هماهنگ کننده و حکمروای
 های دولت در الگوی حکمروایی خوب شهریویژگی -5جدول 

 عناصر مخالف حکمروایی دولت با الگوی حکمروایی ویژگی

 مشارکت

محلی و  قدرت ینب یکارتباط نزد

 ینچن یزها نبخش سایر نخبگان بازار؛

 دارند یتیوضع

قدرت محلی و  ینم تعامل بعد

 یازمندارتباط ن یبرقرار برای بخش بازار؛

 قانون است

 اعتماد یهداوطلبانه بر پا یهاشبکه همکاری
 یگرانباز ینارتباط سلسله مراتبی ب

 خارج از محل بازیگران محلی و

 راز مدتد یثبات؛همکار پایداری
و  یشیبی ثبات، کوتاه مدت، نما

 یابزار

 استقالل و آزادی عمل
منابع در  ینو تأم یباال؛هدفگذار

 (محلی)محل

منابع از  ینهدف و تأم یین؛تعیینپا

خارج از )عوامل خارجی توسط خارج و

 (محل

 نفوذ

و اعمال سلطه در سطح  یرهبر

 شهر خواهد بود و هاشهرك منطقه،

در  محلی سطوحاعمال نفوذ توسط )

 هایبرخی همکار نفوذ وجود ندارد؛

 یشی استنما یزن
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 (سطح منطقه و محل است

 اهداف
-می یینمحلی؛ در سطح محل تع

 شود
 شودمی ییندر خارج تع

 ینرژی یا قدرت مضاعفس

 بخش خصوصی و عمومی یبترک

اهداف  یگربه د ی دستیابیقدرتی برا

 کندیجاد میا نشده یینتع

تر از  یینپا یافر در حد ص یهمکار

 صفر است

 توسعه حال در کشورهای در آن وضعیت بر تاکید با مطلوب حکمروایی مفهوم پیشینه

 یو مشکالت شهر یبا درك مسائل شهر (1970« )ریچاردسون » و « النسو »  یرنظ یبار افراد یناول

 یهی و اداره امور شهرها توصرا در بهبود سازمانده یراه حل غلبه بر مشکالت شهر توسعه، در حال یکشورها

 یشهر یزیرکنفرانس برنامه در« جان فریدمن» یر معروفی نظ یشهر یزانربرنامهیر اخ یهاکردند و در سال

، 2000 یدر جوال یکمو یستدر قرن ب ینیجهانی شهرنش کمیسیون در (2000) یترهالپ(، 1997) یادر آس

( در Douglas Keare, 1995کر )( و داگالسOmPrakash Mathurnv,1995امپراکاش متارنو )( 2001) یراکود

در  یاییآس یشهرداران کالنشهرها یشدر هما یراًو اخ 1995سال  یا دردر آس یکنفرانس حکمروایی شهر

ها و مسائل کالنشهرها در دوران رقابت و چالش شهروندان محلی، مشارکت یهاکه دولت( 1387)تهران 

 یکبه  یازامروز ن یاند که در شهرهاکرده تأکید اصلی مباحث بودند، همگی یجهانی کالنشهرها، از محورها

 یاست، تا با کمک به نواحی شهر مبتنی بر مشارکت عناصر مختلف جامعه ی،کارآمد حکومت شهر یستمس

 ینهاد یل چارچوبقادر به تشک یکیها را به لحاظ قانونی، مالی و تکنولوژدرحال توسعه، آن یدر کشورها

به  یدی حرکتکل یهاشرط یشپ یشترهر چه ب یدبا یمحققان شهر یانم ینکند و در ا یشهر یریتمد یبرا

 ی کنند.یتر را شناسامشارکتی، پاسخ گو و شفاف تر،یکدموکرات یاز حکمروایی شهر هایییوهطرف ش

 سازییتنسبت به ظرف یشتریمشغولی بتوسعه دل مجامع علمی ینتا به حال در ب 1980اواسط دهه  از

ادموند )شکل گرفته است  یتوسعه شهر یندفرا یریتمد یبرا ی(شهر یریتتوسعه مد) یت نهادیمحلی و تقو

 یشآن و افزا ینهاد یباتو ترت یو بهبود حکمروایی شهر27 یبه توسعه نهاد فزاینده توجه (. 7:  1379وربا، 

 21دستور کار محلی  (Rakodi,2001ست )بوده ا هایدگاهد ینا راستای در اداره شهرها در یداریی و پایکارا

سنتی  هاییوهکند، شرا مشخص می یشهر یداربه توسعه پا یاتی دستیابیکه چارچوب عمل یبه عنوان سند

مفهوم به چالش کشانده و به حرکتی  ینبه ا یدنرس در را یاسیس -یادار هاییستمو ساختار س هایاستس

راستا  ینپرداخته است. درا یشهر جامعه و ارتباطش با یاسیس -یادار یستماساسی در سازماندهی س

قواعد  یجمحلی، ترو یرهبر یتوانمندساز"در استانبول متعهد به 1996در ژوئن  یتاتبا دستور هاب 28یتاتهاب

                                                           
27

 Institational Development (ID) 
28

 ited Nations Center for Human Settlements (UNCHS)Un 
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عدالت، اثربخشی و  پذیری،یی، مسئولیتپاسخگو یت،شفاف یندموکراسی، اعمال قدرت عمومی... تضم

 شد. "یها و مناطق کالنشهرركحکمروایی کارآمد شهرها، شه

و قدرت دولتی در  یاراتاخت یطه، منجر به گسترش ح(دولت)راسخ به بخش عمومی  یمان، ا 1980دهه  تا

 یزیرنوعی برنامه یریگبه شکل یانجر یندرحال توسعه گشت. ا یدر کشورها یشهر مدیریت و یزیربرنامه

درك  ینبود که ا 1980و تنها از دهه  یدگرد یعه شهرمؤثر در توس یگرانباز سایر پوشی ازدولتی و چشم

از  یساخته شده در پی آن ناکارآمد بوده، درك محدود یطو مح شهری توسعه یحاصل گشت که الگوها

 یتجمع یالگوها نارسا بوده و در کل نه برا ینا محیطی شهر وجود داشته، به لحاظ یاقتصاد یلپتانس

 کرده است. یجادا یزندگی مساعد ی شرایطشهر یرانفق یو نه براکرده  یجادا یستیقابل ز یفضا یشهر

ی، فقدان دسترسی به خدمات شهر یررسمی،مربوطه شامل، فقر، بخش غ یاتاصلی ذکر شده در ادب مشکالت

 یریتحکمروایی در مد یکردمنجر به ظهور رو یشهر هاییطو افول و تنزل مح یرقانونی،غ هایسکونتگاه

و «  یشهر یریتمد ینهاد یتظرف»  که مسأله یگشته است. به طور یدارپا یه شهرتوسع یراستا در یشهر

ها و در استفاده کارآمد از منابع و فرصت یحکمروای یباتبر ترت یدآن با تأک توانمندی یارتقا یتالش برا

 یطمح تیفیو ارتقاء ک یدارپا یدر توسعه شهر یمحور یبه عنصر ی روبرو،هاو چالش هایتمواجهه با محدود

توسعه  یریتدر مد یکردرو ییرتغ ینمبدل گشته است. ا ی شهروندانبرا یستقابل ز یشهرها یجادو ا یشهر

 ینشهرها، از ا یاسیمرتبط با بازساخت س یاتکه در ادب اداره شهرها همراه شده یوهدر ش ییریبا تغ ی،شهر

 .شودیاد می« حکمروایی»به « حکومت» تحول اغلب به عنوان حرکت از

تحوالت  یریتسه چالش عمده را در مد یا،در آس یشهر یزیردر کنفرانس برنامه (1997) «یدمنجان فر»

کارآمد حکومتی است تا با کمک به مناطق  یستمس یکبه  یازکه ن ینمطرح ساخت: اول ا آسیا در یشهر

 یبرا یرچوب نهادچا یلقادر به تشک یکیرا به لحاظ قانونی، مالی و تکنولوژ هاآن در حال توسعه یشهر

 یناست و باالخره سوم یتحوالت شهر یریتدر مد یداریگرفتن پا نظر به در یازکند. دوم ن یشهر یریتمد

مشارکتی و باز در نظر  یندفرا یکبه صورت  یشترچه ب ید هربا یزیرشود که برنامهخالصه می ینمورد در ا

مخصوصا طبقات محروم جامعه فراهم  یافتهانسازم استفاده کارآمد از جامعه مدنی یتگرفته شود تا ظرف

 شود.

برگزار شد، در بررسی ابعاد مختلف  یادر آس «یحکمروایی شهر» با عنوان 1995که در سال  یناریسم در

 ینجهان نام برده شد. ا یشهرها یرو یشچالش پ ترینیاتیحکمروایی مؤثر به عنوان ح از یمسائل شهر

کند که می یدتأک29 یدورپردازد: ام پراکاش محکمروایی در شهرها می لفی مختهابه وضوح بر جنبه ینارسم

ساکنانشان  یداربرآوردن رفاه پا یشهرها برا شرطیشپ منابع مؤثر یعو توز یحکمروایی مؤثر با رشد اقتصاد
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از ساکنان شهرها  یاقسمت عمده حکمروایی موجود هاییوهکند که شاستدالل می30کوند  یتابباشد. اممی

 (.1995 یا،در آس یشهر حکمروایی گزارش کنفرانس) یردگنمیدسترسی ندارند در بر  یها که به خدمات پار

شهرها و در  یدیتول یتظرف یتتقو یبرا یعمران شهر هاییاستها اصالحات در سآگاهی ینا یجهنت در

 31پاو ینهزم یندرا رساندن نقش دولت در امور عمرانی شهرها محور توجه قرار گرفت. حداقل حال به ینع

قرار دادن و بهبود اقتصاد  یرمتوجه تحت تأث 1986پس از  هاگذارییاستس در کند که محور اصلیاشاره می

 یطیمح یجاداصالحات ا یناست. اهداف اصلی ا یشهر عمران در بخش گذارییهسرما یشو افزا یشهر

یهشهرها بهبود بخشد، بلکه مشارکت سرمادر  را زندگی یطکه نه تنها شرا یامناسب در شهرهاست به گونه

 دهد. یشتوسعه افزا فرایند را در یردولتیعمومی غ یهابخش خصوصی، مردم و سازمان گذاران

شود که معرفی می یناز حکمروایی مشارکتی نو اییوهمحلی در چارچوب ش یداریپا یاستمطلوب س مدل

 ی،محلی قو یهاو حکومت ییآن تمرکززدا یتو محور یونددپها را به هم میو دولت هاسیاست تمام اشکال

محلی است.  یاز مشارکت عموم به واسطه شوراها یتو حما یتمشروع دموکراسی، مشارکت شهروندان،

 یربنایحکمروایی محلی مطلوب ز یاست که ناکامی در برقرار گسترش نکته رو به ینامروزه درك و فهم ا

 یرمی توان س 6توسعه است. در جدول شماره  درحال یورهاکش یدر شهرها یطیاز مشکالت مح یاریبس

 را مشاهده نمود. یتحوالت حکمروایی شهر

 گذاری شهرها های مختلف در مدیریت و سیاستسیر تحوالت در دیدگاه -6جدول 

 فرضیات قدیمی های نویندیدگاه

 .هستند یو رشد اقتصاد یشهرها منبع نوآور -

 .هستند کننده روستاها ینشهرها تأم -

-یم یاررا در اخت یشتریب یهاشهر بزرگتر، فرصت -

 گذارد.

هر چه  یوربهره یدر راستا یدبا یعموم هاییاستس -

 .شوند دهیجهت شهرها یشترب

باالتر از آنچه  ییهاو مهارت یزهمهاجران برخوردار از انگ -

 .هستند رسدمی که به نظر

دارند،  یاعمده مسه یدر اقتصاد شهر نشینانیهحاش -

 آورند.یکه به دست م آنچه از یشاغلب ب

 یهاارزش یدارا یهساکن در حاش یهااکثر خانواده -

 .مقاومت و بااستقامت هستند پرستی،یاسی میهنس

 .هستند ینآفر زا و مشکلشهرها مسأله -

 .پردازندشهرها را می ینهروستاها هز -

 .شوندشهرها روز به روز بزرگتر می -

 یتمحدود یجادا یدر راستا یدعمومی با هاییاستس -

 .شوند دهیی جهتدر اندازه شهر

 ین.آفر زا و مشکلشهرها مسأله یبرا ینمهاجر -

را  یو خدمات شهر یاقتصاد شهر نشینانیهحاش -

 .کنندچپاول می

و  یتمنبع آشوب، جرم و جنا اییهحاش یهاسکونتگاه -

 هستند. مواد مخدر

 .هستند یمسه یتیجمع یشهرها در انفجارها -

 یطیمح یبتخر یبرا یدیتهد یشهر یرانشهرها و فق -
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 یشاست و با افزا یافتگیاز توسعه یشاخص ینیشهرنش -

 یابد.ینر  زاد و ولد کاهش م شهرنشینی، نر 

 (و مصرف یدتول ایهیوهش) یتحول در عملکردها -

 .است یضرور یجهان یاکولوژ ی پایداریبرا یشهر

-یستمکه در س یارزشمند است، به شرط یزباله منبع -

 .وارد شوند ی بازیافتاچرخه های

تا  باشندیبه باال م ییناز پا یابتکار یهاراه حل یشترب -

 پایین. از باال به

شغل، درآمد و  یدهنده اصل ارائه یررسمیبخش غ -

 .مسکن است

و  یازهان ینب ییشده به طور کارا ییتمرکززدا یریتمد -

بردن  یناز ب یارتباط برا ینو ا کندیم برقرار منابع ارتباط

 .است یموانع ضرور

 .هستند

 یدهستند که با ییهاجامد و انسانی آشغال یهازباله -

 .شوند یختهدور ر

 یبرا ییهاو کارشناسان راه حل یزانرحکومت، برنامه -

 .دهندمی ی ارائهمشکالت شهر

 .کنندمی ینرا تأم یرانحکومتی، مسکن فق یهابرنامه -

 با اقتدار و برخوردار از قدرت نظامی یحکومت شهر -

 .است یضرور یشهر یریتمد مشکالت مواجه با یبرا

 (Peter Hall and Ulrich Pfeiffer:2000)منبع: 

 توسعه حال در کشورهای در شهری حکمروایی تحوالت آینده در کلی راهنمای خطوط 12-1

 یهاتوانائی گروه یزانمتفاوت، نه تنها به م یشهر آینده به یابیدست« ساترویت»و « هاروی» بنابر استدالل

 یاسیس یرویها به نشدن آن یلدر درون منطقه خود وابسته است بلکه به تبد سازماندهیدر  یرترفق

از موضوعات اساسی در  یکیروست که  ینوابستگی دارد. ازا یزن کشورشان در شهر و در سطح یبزرگتر

جامعه از  یهااست؛ که در آن تمام گروه "32یرشهر فراگ"ی، شهر یدارتوسعه پا یراحکمروایی مطلوب ب

مشخصی از مردم از مشارکت در  هایگروه باشند. ممانعتدر حکمروایی برخوردار می یحقوق و قدرت مساو

 باعث هاسازی یمتصم یندفرآ محروم در یهاو شکست شهرها در ائتالف گروه یشهر هاییتزندگی و فعال

 2000). شودمی یطیو انحطاط مح یفقر در جامعه شهر یتشدن و تقو اییهو حاش یتمحروم یجادا

،UNCHS) فرایند و اجتماعی محلی که حاصل یاقتصاد یاسی،س هاییتدر حکمروایی محلی مطلوب به اولو 

مقامات مدنی، بخش خصوصی،  یشوراها و نهادها)مختلف  یهاو عامالن بخش هاینفعاجماع و توافق ذ

توان انتظار داشت که شود و با حکمروایی محلی مطلوب میاست توجه می (با نفوذ محلی هایی، گروهادار

شود و فقر در جامعه به  یدهشن یگذارمشی خط یندشهروند جامعه در فرآ ثروتمندترین و یرترینفق یصدا

توسعه  یست،ز یطک به حفظ مححکمروایی مطلوب، کم یگرد یجنتا و حد ممکن برسد. از آثار ینترنازل

 ینتأم یاب،در استفاده از منابع کم ییجوصرفه بر است. حکمروایی مطلوب یستیاخالق ز یجو ترو یدارپا

 .(187:  1386 ی،زاهدید دارد )تأک یستز یطحفظ مح هایینههز یشو افزا یستز یطمح یداریپا
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 ی،فقر شهر یشرفع مشکالتی مانند افزا یاست که برا ینفرض برا حکمروایی - حکمروایی یمپارادا در

سه قلمرو  یدبا یاجتماعی و اقتصاد ی،جنسی، نژاد هاییو نابرابر گرائییست، مصرفز یطمح یفیتکاهش ک

به عنوان  21به اقدام بپردازند. دستور کار محلی  یکدیگربا  شراکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی با

مورد  ینکند، در کنگره زمرا مشخص می یشهر پایدار توسعهبه  یابیدست یاتیکه چارچوب عمل یسند

. موضوع حکمروایی مطلوب به عنوان است مختلف ینفصل با عناو 40سند شامل  ینموافقت قرار گرفت. ا

در  یداراز توسعه پا ایجانبه مفهوم همه 21شود. دستور کار دستور کار محسوب می ینموضوعات ا ینترمهم

و ساختار  هاسیاست سنتی هاییوهو ش یردگرا به کار می یطیمح یستاجتماعی و ز ی،دابعاد مختلف، اقتصا

 کشاند و به حرکتی اساسی درمفهوم به چالش می ینبه ا یدنرا در رس یاسیس -یادار هاییستمس

ال با -یینپا یدگاهدستور کار د ینپردازد. امی یو ارتباطش با جامعه شهر یاسیس -یادار یستمس سازماندهی
دولتی  یرغ یهاجوامع و سازمان (زنان یژهو به) دهد و بر نقش شهروندان مورد توجه قرار می توسعه را در33

 یندیفرا یکبه عنوان  المللیینتوافق ب یکبار در  یناول یبرا یدکار توسعه شا ین دستورکند. در امی یدتأک

 بزرو دولتی. یهاکه از باال و توسط طرح ینشوند، نه امی یجادگرفته شده است که توسط مردم ا در نظر

 » دارد، که در زبان سازمان به عنوان یددانش و آگاهی مناسب نهادها تأک یجادا یتبر اهم 21دستور کار 

 یکپارچه هاییدگاهبه د یتدستور کار مرجع کاملی از اهم این شده است. شناخته « ینهاد یت سازیظرف

سنتی را پشت  هاییم بندیکه تقس پردازدیی میبه نهادها یشترب و توسعه است و یط زیستنسبت به مح

، 21هفتم از دستور کار  فصل مشکالت خاص بپردازند. ینرابطه ب یجادکنند به ااند و تالش میسر گذاشته

 المللیینبی شورا » مثل یردولتیغ یهاسازمان یقرا مطرح نموده و با تشو یشهر یدارجهات توسعه پا

 ، مسئوالن 1996سال  یدنکرد که با فرا رسمی یحتصر ییدر مورد مسائل اجرا «34یطیمح تیساقدامات ز

اتخاذ نموده و توافق جمعی در مورد دستور کار محلی  یشمشورتی را با مردم خو یروند یددر کشور با محلی

بر دوش  مهمی را هاییتو مسئول یفدستور کار وظا ینمبنا ا ین. برایندنما یجادا یشخوی را برا 21

توسعه  یبرا ییراهکارها یدخصوصی و تول یهاشهروندان و بخش مشارکت محلی در جذب یهاحکومت

به  یابیمحلی در پی دست یهاجانبه گذاشت. حکومت یداری همهدر سطح محلی و تعهد به اصول پا یدارپا

 (اجتماعی -یاهداف اقتصاد )، عادالنه محیطی( -یاهداف اقتصاد) ماندنی  یاتوسعه یستبامی یدار،توسعه پا

 را متعهد شوند. یطی(مح یستز -اهداف اجتماعی) و قابل تحمل 

عضو  یکه به امضاء کشورها ( 1996کنفرانس جهانی اسکان بشر در سال  یندوم)استانبول  یانیهب در

انس شده است که دو موضوع اصلی کنفر یدتأک یدهرس یراناسالمی ا یاز جمله جمهور و سازمان ملل متحد

شدن بوده است. راهبرد  یجهانی رو به شهر در« ها سکونتگاه یدارتوسعه پا »و  «همه  یسرپناه برا ینتأم »
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 یهامشارکت مردمی و شراکت بخش یهبر پا ( Enabling ) توانمندسازیموضوعات،  ینا یشده برا یرفتهپذ

شرکاء تحقق  ینترو اساسی ترینیکمحلی به عنوان نزد نهادهای و یدو دولتی اعالم گرد خصوصی، عمومی

 یساالر است که الزمه مردم ییتمرکززدا یزانی ازم یبه معنا ینشناخته شدند و ا یتامر به رسم ینا

متعهد شد به:  شد در استانبول توافق 1996که در ژوئن  35یتاتاست. با دستور کار هاب ینراست

 یت، پاسخگویی،شفاف ینتضم ،قدرت عمومی قواعد دموکراسی، اعمال یجمحلی، ترو یرهبر یتوانمندساز"

و به عالوه  "یو مناطق کالنشهر اه عدالت، اثربخشی و حکمروایی کارآمد شهرها، شهرك پذیری،یتمسئول

-سکونتگاه یریتمشارکتی در توسعه و مد یکردسازمان دهی رو "مشخص دارد و آن عبارتست از  یک هدف

بخش عمومی، خصوصی و جوامع ) یتوسعه شهر یگرانتمامی بازگفتمان مداوم  یدار، براساسانسانی پا یها

مرکز اسکان ملل راستا  ینکودکان و جوانان. در ا یقافراد بومی و عال معلول، زنان، افراد یژه، به و(محلی

و  یکاستراتژ یکردبه عنوان رو یحکمروایی شهر یججهانی به ترو یابرنامه در چارچوب متحد )هابیتات(

 یبرا36نبرد  ینپرداخته است. ا یتاتو دستور کار هاب یانیه استانبولبه اهداف ب یابیدست یراب یتاتهاب یدجد

جامعه بوده و  یهاهمه بخش یتا پاسخگو شده، طراحی یحکمروایی شهر یتی و شفافیپاسخگو یارتقا

 کنییشهکوشش در ر یکردرو ین این. همچنیردرا در نظر گ یشهر یرانها به خصوص فقمنافع همه گروه

و در  یرانفق یژهو به زندگی در شهرها یفیتدارد. اهدافش بهبود ک یاز جامعه شهر یتهمه اشکال محروم

 یبرا مرکز اسکان ملل متحد  یبهبود حکمروایی محلی است. استراتژ یقماندگان جامعه از طر یهحاش

یم تصم یندهایفرآ یجوو تر یحکمروایی مطلوب شهر یارهایاز قواعد و مع یبانیپشت ین امرا به یابیدست

کند می یشنهادمطلوب پ یحکمروایی شهر یرا برا یدیجد یکردرو هابیتات است. تجربه عملی یرفراگ گیری

توانمند » یکرد کاالها و خدمات به رو یمدهنده مستق ارائهی هااز حکومت یکردرو ییرو آن عبارتست از تغ

انسانی  یهابه سکونتگاه یابیدست یبرا یاستراتژ ینرترا عملی یکردرو ینامرکز اسکان ملل متحد «.  یساز

 شود؛ مهم مشخص می یاصل با سه استراتژ ینا .داندمی یدارپا

 محلی یهامنابع به حکومت و هایتتمرکززدائی مسئول -1

 هم در سطح ملی و هم محلی  یکدموکرات یهابازگشت به اصول حکومت -2

 یطمح یبناشی از تخر یدهایو تهد یاقتصادرشد  یججامعه مدنی در کنار ترو مشارکت یقتشو -3

 . یستز
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محلی و مشارکت گسترده بخش  یهابه سطح حکومت هایتی مسئولیتمرکززدا بر اساسی یدتأک هایتفعال

 یتتقو یازمندبه سطوح محلی، ن یمرکز یهاقدرت از حکومت تمرکززدایی خصوصی و جامعه مدنی است.

 هاست.واگذار شده به آن هاییتبا مسئول متناسب منابعها با آن یزو تجه یمحلی شهر ینهادها

(  گراشمول)  یرخود را شهر فراگ یموضوع حکمروایی مطلوب شهرمرکز اسکان ملل متحد  اساس براین

 یرفراگ گیرییمقرار دارد. تصم یدر قالب حکمروایی مطلوب شهر گیری فراگیریمکند. چرا که تصممی یینتع

در از  یدیکل یعنصر یشهر یماتجامعه در تصم یرانفق و ا و افراد، حتی محرومانهو مشارکت تمامی گروه

جامع )  یرفراگ گیرییندهای تصمیمفرامرکز اسکان ملل متحد در جامعه است.  هایتبردن انواع محروم ینب

 یجترو مطلوب حکمروایی یارهایعملی جهت عملی شدن مع یرا به عنوان استراتژ یری(گ یمدر تصم ینگر

 و دموکراسی ییکند: تمرکززدامعرفی می یربه شهر فراگ یابیدست یرا برا یژهچهار هدف و، همچنین کندمی

 .یتامن یتاو نها یی، برابریمحلی، کارا مشارکتی

با  2000 یکه در جوال ینالمللی برل یندر کنفرانس ب یکمو  یستکه در قرن ب ینیجهانی شهرنش کمیسیون

حکمروایی  » یدجهان برگزار گرد یشهر یزانردانان و برنامهجغرافی ینتروفاز معر« پیتر هال» یری دب

 ساخته است. مطرح«  یدارپا یشهرها یجادا یدکل » به عنوان را «مطلوب  یشهر

 استنتاج و بندی جمع 1-13

با چالش ناتوانی در  یمرکز یهادولت بزرو و متمرکز در هزاره سوم مورد سوال واقع شده و دولت یدها

مشارکت در ساختار قدرت مواجه  یعناصر اثرگذار محلی برا یندهشهروندان و فشار فزا تقاضای پاسخ به

در عرصه اداره امور عمومی جامعه تحوالتی ر  داده که باعث  یگرانباز یرو سا دولت نقش یینهستند. در تع

 ینده،نسل حاضر و آ یطیمحو  یاجتماعی، اقتصاد یازهاین ینب تعادل حفظ یتشده است تا با توجه به اهم

توسط دولت  هایتها و مسئولنقش یشتر. در گذشته بشود مطرح یدیجد هاییدر شکل بند یگراننقش باز

 یعهده داشت و کمتر تالشی براه امور را ب اداره به صورت مطلق یو دولت حداکثر یدگردو اداره می یریتمد

اجتماعی و  ی،اقتصاد هاییچیدگی نظامگرفت. پمی نهادها صورت یرمردم وسا یتاستفاده از نقش و ظرف

اداره عمومی  هایپارادایم در ییرتغ یدر راستا یدیجد هاییهکه نظر یدحاکم بر جوامع باعث گرد یاسیس

طرح گردد.  جامعه مدنی، حوزه عمومی دموکراسی محلی ی،مانند مشارکت شهروند یمیو مفاه یردصورت گ

 گذر از حکومت و پرداختن به مفهوم حکمروایی در یدگاهشده د یجادا یمیپارادا ییرو تغ یممفاه یندر پرتو ا

و  یو مسائل و مشکالت زندگی شهر یکار قرار گرفت. عواملی مانند جهانی شدن، خصوصی ساز دستور

توان از جمله عواملی دانست که ضرورت را می ییو فردگرا ییمصرف گرا یک،و اکولوژ های محیطییداریناپا

 یها را ضرورنقش مشارکتی آن یتو تقو یگرانباز یراداره امور به سا یواگذار یت واز دولت پر مسئولگذر 

 ساخت.می
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-و اصول آن را در آموزه یموان مفاهتاما می یافته یتاهم یراخ یهاچه مفهوم حکمروایی خوب در سال اگر

توسعه  ینهاد - یریتیتواند بعد مدمی یحدر صورت کاربرد صح یدگاهد ین. ایافت یزن افالطون ارسطو و یها

ارکان  یهآن منجر به نقش دهی به کل یکاربرد یهاو مولفه یدو محقق نما تشریح را به نحو مطلوبی یدارپا

 بعد گردد. یندر ا یدارموثر در توسعه پا

 یفی تعررا به عنوان مفهومی در جهت ساماندهی عمل جمعی مبتنی بر قراردادها و قواعد اجتماع حکمروایی

محلی  یهاسازمان یرینفع جمعی است. شکل گ یذقلمرو، نفع جمعی و توان تنف یک دارای کنند کهمی

 یتوانمندساز یمورد توجه حکمرانی محلی مطلوب برا یهامحلی از مولفه حوزه سطح ینتر یینمردمی در پا

حکمروایی محلی مطلوب،  یکردواست. در ر یدارتوسعه پا هایبرنامه کردن مشارکت شهروندان در ینهو نهاد

محلی  یگرانبه باز هایتو مسئول یاراتاخت یواگذار و قدرت یعتوز یقرابطه متعالی دولت و شهروندان از طر

شهروندان و تحقق اهداف  یتقاضاها به شود در پاسخشود و به مقامات محلی فرصت داده میمی ینیبازآفر

و مشارکت  ی مدنیهاو تعامل با بخش خصوصی، تشکل یجامعه محلی، از فرصت همکار یدارتوسعه پا

 اهمیت که نقش دولت را در توسعه جامعه کم یبرالیستینئول هاییدگاهشهروندان استفاده کنند. برخالف د

کند و بر مطلوب بر ضرورت مشارکت دولت در توسعه جامعه محلی اشاره می ییکردند، حکمرواقلمداد می

 یدزندگی شهروندان تاک یفیتک یش خصوصی و جامعه مدنی به منظور ارتقادولت با بخ یافزا هم تعامل

متمرکز  یرحکمروایی مطلوب، غ یسنتی، سلسله مراتبی و متمرکز و حرکت به سو مدیریت . گذر ازیدنمامی

 یاچاره یافتگی،از دام توسعه ن ییرها یدر حال توسعه برا یاست. کشورها ناپذیر اجتناب یو مردم ساالر امر

خود ندارند،  یو اقتصاد یاسیاصالحی حکمروایی مطلوب متناسب با بافت فرهنگی، س یکردرو جز انتخاب

 یزیردر برنامه ییخواهد کرد. در کاربست مفهوم حکمروا یتهدا یدارتوسعه پا مسیر که آنان را در یکردیرو

به توجه در جهت استفاده  (یحکومت شهر)در اداره امور شهرها،  یکرد سنتیگذر از رو یزن یشهر یریتو مد

. یافت ییرتغ ی(حکمروایی شهر)و خصوصی و دولت  ی مدنیکنشگران مختلف شامل مردم، نهادها یتاز ظرف

 یجادموثر در ا یریگ یمتصم هایجریان جامع و یراهبرد یزیربرنامه یجادبر ا یزن یحکمروایی شهر

و  یاسیس یک، مشارکتاکولوژ یداریاعی، پاعدالت اجتم یدارد. درحکمروایی شهر یدتاک یدارپا یشهرها

بر  هاین چارچوبو مبتنی بر ا یردگاداره امور عمومی قرار می یریتو مد یزیرسرلوحه برنامه یاقتصاد یدتول

 مبتنی بر اعتماد و نقش دهی به کنشگران یمساعی و همکار یکتشر ی،ساز یتمشارکت شهروندان ظرف

 گردد.می یدتاک یبخشی و شهروند یتان، هوو متکثر موجود، رفاه شهروند متعدد

 یاجماع نظر یکطرح شده است اما در  یحکمروایی شهر یمختلف اصول متفاوتی برا یچه از منظرها اگر

پاسخگو بودن قانون  یی،بودن، اثر بخشی و کارا یراز جمله توافق گرا بودن، مساوات طلبی و فراگ یژگی هاییو

 هایدگاهد ینتوان از نقاط مشترك او اثر بخشی را می ییبودن و کارال ئومس یت، مشارکت،شفاف ی،مدار

دارند.  یقها و مصادشاخص یفرا با باز تعر یابه حکمروایی محله یت تعمیماصول قابل ینتلقی نمود که ا
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مدنی، بخش  یهاجامعه مدنی و سازمان ی،ادار ینهادها را حکومت و یدر حکمروایی شهر ینفعذ یهاگروه

نقش  یگرانباز ینا یزدر سطح محله ن شهرها کوچکتر در یاسدهند که در مقمی یلو مردم تشک خصوصی

 کنند.می یفااساسی را ا

یداری محیطی( حاصل از عملکرد حکمرانان و توجه به پا یرشد اقتصاد) از ابعاد فنی یشهر حکمروایی

 یاقتصاد یریتمدی)، نهاد(روندانو مشارکت شه ینفعذ یهاو نقش گروه یریگ یندهای تصمیمفرایاسی )،س

 یان،ب یبر مشارکت، آزاد یدبا تاک) و بعد فرهنگی (مختلف یگراناستقرار باز با یدارو کاهش فقر پا بخش اثر

الزم  یهاچارچوب یمتواند در ترسابعاد می ینقابل بررسی است که ا (اخالقی مشترك و فرهنگی یهاارزش

مانند شراکت  یمختلف از حکمروایی شهر یهاشد. اگرچه تاکنون گونهبا یز موثرن یامحله ییحکمروا یبرا

ها در گونه یناز ا یکشده است، اما استقرار هر  یفتعر مدیریتی مدار و یگرا، کثرت گرا، مردم گرا، مشتر

باشد و ممکن است در بازه زمانی مختلف می یاسی حاکماجتماعی و نظام س یطجوامع مختلف بسته به شرا

توان خارج از چارچوب حکمروایی  یز نمیرا ن یاها استقرار و فعال شود. حکمروایی محلهخاص از آن یاگونه

 یشترب یزحکمروایی ن از گونه ینا یو سازمانی و نهاد اییهرو یی،نمود. الزامات محتوا یینو تب یفتعر یشهر

 و محدوده عمل است. یاستابع مق

نقش  یدارتوسعه پا ینهاد - یریتیتواند به عنوان بعد مدمی یحکمروایی شهر یهااصول و شاخص کاربست

اداره امور عمومی در سطح شهر متکی بر استفاده از نقش فعال تمامی  یالزم برا یبسترها ایجاد مهمی در

و  یاصول حکمروایی خوب شهر 7. جدول شماره یدنما یفاا یو اقتصاد یاسی، اجتماعیکنشگران عرصه س

 دهد.می یداری نشانپا یآن را برا یرشمورد پذ یارهایمع

 اصول و معیارهای پایداری شهر در چارچوب دیدگاه حکمروایی شهری -7جدول 

 معیارهای مورد پذیرش برای پایداری شهر اصول

 توافق گرا -

 بودن فراگیر و یمساوات طلب -

 ییو کارا یاثربخش -

 پاسخگو بودن -

 یقانونمند -

 یتشفاف -

 مشارکت -

 دنول بوئمس -

 مختلف اجتماع یگرانباز هاییدگاهو استفاده از د یدسترس یدتمه -

 یریگ یمتصم یندهایمشارکت شهروندان در فرا -

 به رفاه یبرابر در دسترس هاییتموقع -

 یستز یطو حفظ مح یعیاز منابع طب یداراستفاده پا -

 منابع ینهبه یریتمد -

 ینانمقررات و قو یتدر اعمال قانون و رعا طرفییب -

 شفاف کنشگران یتولئو مس یرینقش پذ -

 قانون یو عدالت در اجرا یتساو -

 اجرا و یریگ یمتصم یندهایحضور آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه افراد در فرا -

 ی(حقوق شهروند) متقابل دولت شهروندان هاییتولئو مس یفتکال -

 یمدن یهاوجود تشکل -



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

51 

 

 شهروندان یهاو درخواست یازهابه ن یدگیرس -

 و محلی امور در ها شهرداری جایگاه شهری، مدیریت عملی و علمی عرصه در تحوالت این پیامد واقع در

 :نمود خالصه شرح بدین توان می را شهری مدیریت فرایند در مدنی جامعه و مردم نقش

 یکشورها یالت شهرمقابله با مشک یبه سمت بهبود سازماندهی و اداره امور شهرها برا هایدگاهد یتتقو -

 یو کالنشهر یو ضد شهر یشینپ ییتمرکززدا هاییدگاهد یبه جا توسعه در حال

و مبتنی بر مشارکت عناصر مختلف جامعه به  یکارآمد حکومت شهر یستمس یجادبه سمت ا یشگرا -

 یقطر ینو ازا ی(حکمروایی شهر یکردروی )شهر یریتمد یالزم برا ینهاد هاییت چارچوبمنظور تقو

 شهرها در اداره یداریو پا ییارتقاء کارا

 حکمروایی جوامع به سمت حکمروایی چند سطحی یمحتوا یزو ن یاییجغراف یادهایدگرگونی در بن -

 ینب هاییهمکار یی،اجرا-یادا یوجود هماهنگی در درون مرزها ،(کثرت گراعاملی ) و چند یی(فضا)

 یریتو محلی مستقل در مد یامنطقه ایی ملی،حکمرو مختلف سطوح یریشکل گ یریتی،مد -ییقلمرو

 یاتوافق شده، سازماندهی افقی  هایسیاست در چارچوب یریتیسطوح مد هاییکشورها، همکار ییفضا

چند  یباز یکبه  یل سیاستگذاریو سلسله مراتبی و تبد یسازماندهی عمود یبه جا یریت،عرضی نظام مد

 است. ییفضا -یشهر یریتر در مدتحوالت مذکو هاییامدسطحی و چند عاملی پ

لذا به نظر می رسد نقش و جایگاه شهرداری ها به عنوان دولت های محلی در ایجاد زیرساخت های الزم 

 برای پایداری شهری به همراه شهروندان و بخش خصوصی روز به روز پر رنگ تر و حیاتی تر شده است.

 ها شهرداری استراتژیک برنامه جایگاه تعیین و ریزی برنامه مقدمات و تعاریف 1-14

-یندهآ یندبخش اساسی فرا ینکهو اعتقاد به ا سازییندهآ یافتره یقسمت از گزارش بر مبنا یندر ا

-یراهبرد یزیراساسی برنامه یمشهر است، مفاه هاییستگیموجود بر اساس شا شرایط آن در یرتصو سازی،

 یهاحکام فرادست ته ینترمهم یزن یانمی شود. در پا یحتشر ریزییند برنامهشده و سپس فرا یینتب یاتیعمل

 بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت. موردشاهدشهر  و شهر تهرانشده در کشور، استان 

 راهبردی سطح 1-15

گردد. در این جا بیانیه بیانگر فلسفه وجودی سازمان است که در قالب یک بیانیه تبیین می: 37مأموریت

چرا یک شهر و » دهد که نده شهر و شهرداری است و به این پرسش پاسخ میمأموریت شامل مسیر آی

های ها و اولویتموریت بر اساس ارزشابیانیه م«. به چه کاری مشغول است؟» و « شهرداری وجود دارد؟ 

 اصلی شهر و شهرداری تدوین می شود.

                                                           
37 Mission 
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-و نحوه رفتار آن ها را شکل میشود اعتقادات اصلی کارگزاران و شهروندان یک شهر را شامل می :38ارزش

ها اصولی هستند که هدایتگر زندگی آورد. ارزشرا به وجود می« فرهنگ شهری» ها دهد. مجموعه ارزش

حرفه ای افراد است. به عنوان مثال: مشارکت، قانونمداری، صرفه جویی، حفظ محیط زیست، صداقت، اعتماد 

 به نفس، استاندارد گرایی و پایداری.

توصیف روشن و فشرده ای است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن 39 از:چشم اند

کند. سه ویژگی عمده چشم انداز عبارتنداز: روشن و فشرده بودن، کلیه ظرفیت های بالقوه اش پیدا می

دارد تا به این  های بالقوه شهر. چشم انداز تالشمعطوف به آینده بودن و به فعلیت درآوردن تمامی توان

 «این شهر تا سال... توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟ » پرسش پاسخ دهد که 

-به مجموعه خط مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن، چشم اندازها را مشخص می40 راهبرد:

کلیه مسیرهایی که  گویند. به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از انتخاب یک مسیر از بینسازند، راهبرد می

 فراروی مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.

مجموعه تصمیم هایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد 41 سیاست اجرایی:

شوند. بدین ترتیب، سیاست مجموعه ای از تدابیر قانونی، فنی، اجرایی و مالی است که اتخاذ آن اتخاذ می

 م جهت تحقق راهبردها را فراهم می سازد.تسهیالت الز

 سطح عملیاتی

 شود؛ و بیانهای عملیاتی متناظر با هر راهبرد تعریف میدر این دستورالعمل، هدف42 هدف عملیاتی:

صریح تر و دقیق شده راهبردها هستند. به طور معمول برای هر راهبرد، یک یا چند هدف عملیاتی به  

گیری درباره نتیجه نهایی یک خدمت یا ف عملیاتی یک شاخص قابل اندازهگردد. هدصورت کمی تعریف می

فعالیت است که انتظار می رود در راستای تحقق راهبردها در یک بازه زمانی معین قابل دستیابی باشد. 

های عملیاتی سطح باالدست هدف های عملیاتی از طرف دیگر با سیاست ها تناظر دارند. همچنین هدف

ی طرح ها هستند و تحقق هدف های کمی طرح ها باید منجر به تحقق هدف های عملیاتی هدف های کم

 گردد.

عبارت است از شاخص هایی که به صورت ملموس و کمی قابل اندازه گیری بوده و برای افق 43 هدف کمی:

 زمانی مشخص عدد خاصی برای شاخص، به عنوان هدف تعیین می شود. 
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ستند که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی توسعه مجموعه عملیات مشخصی ه44 طرح:

های اجرایی اجرا می شود. هر طرح از شود و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاستشهر انجام می

در برنامه عملیاتی شهرداری با نظام بودجه شهرداری مشترك « طرح » یک یا چند پروژه تشکیل می شود. 

 کند.فای نقش مییعنوان حلقه پیوند برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری ااست و به 

مند برای تحقق بخشیدن یک تعهد ، ایجاد یک محصول یا ارائه عبارت است از اقداماتی زمان45 پروژه:

 خدمات مشخص. پروژه دارای شش ویژگی اصلی است:

 یک کار منحصر به فرد، جدید و غیرتکراری است؛ (1

شود. بعد از تکمیل پروژه، این نتیجه در قالب یک محصول، تیجه عینی انجام میبرای تحقق یک ن (2

 ارائه یک خدمت یا تعهد باید به طور ملموس قابل تحویل باشد؛

 مند است. یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته و مدت زمان انجام آن محدود است؛زمان (3

ود و هر یک از آن ها دارای زمانی محدود مشخص تقسیم نم« بسته های کاری» باید بتوان آن را به  (4

 بوده و وابستگی خاصی بین آن ها برقرار است؛

 هر یک از این بسته های کاری نیازمند منابع مالی، انسانی و مصرفی مختلفی هستند؛ (5

 بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است؛ (6

ک طرح تلقی شده و بخشی از خروجی اجرای هر پروژه یک محصول ) کاال یا خدمت( است که زیرمجموعه ی

 کند.سیاست های اجرایی را محقق می

حفط وضع » عبارت است از کلیه عملیات مستمری که مرتبط با بهره برداری از امکانات فعلی و 46 فعالیت:

-است. معموال فعالیت ها مستلزم تامین از محل هزینه های جاری سازمان می باشد؛ مانند فعالیت« موجود

روها، انجام امور حسابداری، آموزش کارکنان، نگهداری ناوگان حمل و نقل خیابان و پیادههای نگهداری 

-ت مستمر )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردیعمومی، تولید نهال و بذر و سایر خدما

 (.1394عملیاتی شهر و شهرداری،
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 فرهنگی –یک پروژه در حوزه اجتماعی نمونه درختواره اجزای برنامه برای  -10شکل 

 (1394عملیاتی شهر و شهرداری،-منبع: )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی

به منظور ایجاد تصویری روشن تر از اجزا و سطوح مختلف برنامه، در ادامه در قالب نمودار ارتباط این اجزا 

گر ارتباط مستقیم و خطوط خط چین نشانگر وط ممتد نشاننشان داده شده است. در این نمودارها خط

 ارتباط غیرمستقیم و تناظر بین اجزای برنامه است.

 

 نمونه درختواره اجزای برنامه یک پروژه در حوزه حمل و نفل و ترافیک -11شکل 
 

 (1394عملیاتی شهر و شهرداری،-منبع: )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی
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 مکمل مفاهیم 1-16

رت است از مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهای معین برای تحقق چشم انداز و راهبردهای عبا47برنامه: 

تعیین شده تویط مراجع فرادست در بازه زمانی معین و منابع مشخص. در این دستورالعمل، منظور از برنامه، 

های . ممکن است در حال حاضر شهرداری برنامهاست« عملیاتی شهر و شهرداری –برنامه راهبردی » 

» و « برنامه توسعه فضاهای فرهنگی شهر» ، «برنامه حمل و نقل و ترافیک» بخضی نیز داشته باشد؛ مانند 

برنامه های بخشی موجود می تواندد در تعریف پروژه ها و فعالیت ها و ارائه «. برنامه مدیریت پسماندها

 –ی طرح ها مورد استفاده قرار گیرند؛ لکن در فرآیند تهیه برنامه راهبردی اهداف عملیاتی و اهداف کم

های بخشی باید در آن برنامه ادغام شوند؛ به نحوی که یک برنامه واحد در عملیاتی شهرداری، کلیه برنامه

های عملکردی شهرداری را در بر گیرد و مالك عمل تصمیم گیری مدیران شهری شهرداری، کلیه حوزه

 شد.با

های مجموعه ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق هدف برنامه اجرایی:

های متعددی است. برنامه اجرایی عبارت است از مشخص برنامه می باشد. هر برنامه اجرایی متشکل از طرح

 سطحی از برنامه عملیاتی که باالتر از طرح قرار می گیرد.

ت است از جذب اعتبار ورد نیاز برای طراحی و اجرای فعالیت ها و پروژه های برنامه عبار48 تامین مالی:

 عملیاتی.

توان اعتبار مورد نیاز فعالیت ها و پروژه ها را از روش های تامین مالی: عبارت است از منابع مختلفی که می

) نقدی و غیرنقدی(، منابع آن طریق جلب نمود. مهم ترین این منابع عبارتند از: منابع داخلی شهرداری 

داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری ) نقدی و غیرنقدی(، کمک های دولتی، وام )از منابعی مانند 

بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی، صندوق های عمران شهری، صندوق های زمین وساختمان(، فروش اوراق 

اردادها )بیع متقابل، قراردادهای اجاره ای، ، انواع قر49 (PPP)خصوصی –مشارکت، مشارکت عمومی 

 مدیریتی، خدماتی()همان(.

-نمودار زیر ارتباط کلیه اجزای مفهومی برنامه با یکدیگر به تفکیک سطح راهبردی و عملیاتی را نشان می

گر ارتباط غیرمستقیم و تناظر اجزا با گر ارتباط مستقیم و خطوط خط چین نشاندهد. خطوط ممتد نشان

 یگر است.یکد

                                                           
47 Plan 
48 Finance 
49 Public Private Partnership 
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 برنامه سطوح و اجزا پیوند هم ارتباط -12شکل 

 (1394عملیاتی شهر و شهرداری،-منبع: )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی

 ها ویژ ی و الزامات اصول، ها؛ شهرداری عمرانی ساله پنج برنامه 1-17

 یابی،پردازند. مکانمی یکالبد یشنهاداتبه پ شتریمکان محور هستند که ب ییبرنامه ها یکالبد یبرنامه ها

 است یکالبد یهاطرح یفها، مشخص کردن سلسله مراتب و . . . از جمله وظا یمحر تعیین اندازه ها، یینتع

-یهم تراز مورد توجه قرار م یابرنامه ها به عنوان طرح باالدست  این تمام یساله شهردار 5در برنامه  که

موضعی و موضوعی است که ممکن  هایطرح حال واجد ینگراست در ع یتفعال مه اصوالبرنا ین. اما اگیرد

آموزش کارکنان  اجرایی به آن اشاره شده باشد به عنوان مثال نحوه و برنامه یزن یکالبد یهااست در طرح

 وعیهست. در مقابل طرح موض یساله شهردار 5وجود ندارد، اما در برنامه  یدر برنامه کالبد یشهردار

 یرتردر شهر ممکن است در هر دو طرح مورد توجه باشد که منافاتی ندارد و هر طرح د یگردشگر توسعه

که یک چشم انداز دراز  چشم انداز برنامه ینکند. همچنو احکام طرح قبلی توجه می هاشود به گزاره یهته

باشد  ییهاچشم انداز تمام طرحدر واقع  و لحاظ گردد یزن یمی تواند در برنامه کالبد ساله است 20مدت 

 شود.می یهشهر ته یکه برا

 برنامه بر حاکم اصول 1-18

 می شود: یهته یربر اساس اصول ز اهدشهرش یشهردار یاتیبرنامه پنج ساله عمل

 جامعیت

 یو معاونت ها و سازمان ها اهدشهرش یشهردار یها و برنامه ها یتفعال یهکل یرندهبرنامه در برگ ینا

 مدت برنامه است. طول تابعه در
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 هم پیوندی

داشته و مبتنی بر چشم  یونددست، ارتباطی هم پ یینفرادست و پا یبا برنامه ها یاتیبرنامه پنج ساله عمل

 مصوب مراجع قانونی است. یها یاستو س راهبردها انداز،

 بر اجرا تمرکز

می  یهته اهدشهرشهر ش یشهر کالن توسعه یکردن چشم انداز و راهبردها ییبرنامه به منظور اجرا این

 کند. یاتیفوق را عمل یاستفاده می شود که بتواند راهبردها یمیآن از مبانی و مفاه یهدر ته ین روشود. از ا

 انسجام

 هستند. یهماهنگ بوده و فاقد تضاد، تناقض و ناسازگار یکدیگرمختلف برنامه با  یها بخش

 نظم

 است. یرونیعوامل درونی و ب ینب توالی منطقی و ارتباط منظم یدارا برنامه

 ییگرا واقع

خبرگان  یها یدگاهو د یدانیم یها یمایشبر داده ها و اطالعات واقعی که از بررسی منابع معتبر و پ متکی

 ممکن است. یرغ یها "یدبا "ممکن و نه  یها "امکان "آمده و مبتنی بر  دست به

 بودن مستند

منابعی که اطالعات برنامه از  یفیتو ک یتو کم یمبانی نظر ینو همچنقانونی، حقوقی و فنی برنامه  الزامات

 ها متکی است، روشن است.شده و به آن اخذ هاآن

 بندیزمان

 یدبا ییگردد که اهداف و مراحل آن در چه زمان ها ییندامنه زمانی تحقق اهداف آن مشخص باشد و تع

 یابند. تحقق

 مندیهدف

مبهم، کلی و  یها یلروشن و معطوف به هدف مشخصی باشند. از ارائه تحل ح،یمورد انتظار، صر یدستاوردها

 شده است. یخوددار یر قابلغ

 برآورد منابع مالی

 علمی برآورد شده است. یبا روش ها یقبه روز و دق یبر اساس داده ها یو ارز یالیمالی ر یها ینههز

 یساختار الزامات

در برنامه مشخص خواهد شد که  یناست، بنابرا یازن یا یژهو تیالتحقق هر برنامه به ساختار و تشک برای

 است. ییچه قوت ها و ضعف ها یو ساختار فعلی دارا یستآن چ یاجرا ساختاری الزامات

 یریپذ انعطاف
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اجرا، دچار انواع موانع و انحراف ها می شود، لذا  یرها و کنترل ها در مس ینیب یشبرنامه با وجود انواع پ هر

 اصالحات برخوردار باشد. یالزم برا نعطافا از یدبا

 برنامه تهیه قانونی الزامات

ینا آن ها ع یناز مهم تر یا یدهمحمل قانونی است که گز ینمتکی بر چند یشهردار یاتیبرنامه عمل تهیه

 ارائه می شود:

 ( 1347مصوب )  یو عمران شهر یقانون نوساز 15 ماده 

و عمران  ینوساز یاتوزارت کشور، برنامه عمل ییمکلفند با راهنما قانون، ینا 2مشمول ماده  یها شهرداری

مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر  یرا برا شهر و اصالحات

 یرقانون و سا ینآن ها در حدود منابع مالی مقرر در ا یتاولو یتشهر و با رعای ضرور یاجاتاساس احت

مربوط  یوزارت کشور، خدمت ها ییدانجمن شهر و تا تصویب کرده و پس از یمتنظ یالی شهردارامکانات م

 را بر اساس آن اجرا کنند.

 (1346مصوب ) ها  یشهردار ینامه مال یینآ 25 ماده 

 یمها تنظاز آن یکهر  ینهمختلف و هز هاییتو فعال یفبر اساس برنامه ها و وظا یدبا هایشهردار بودجه

ها و انطباق بودجه با برنامه یتو فعال یفوظا یکبودجه و نحوه تفک یغو بودجه و تفر یم برنامهطرز تنظگردد. 

 یبوزارت کشور تصو یلهبه موجب دستورالعملی خواهد بود که به وس ینههز و طرز برآورد درآمد ینو همچن

 و ابالغ خواهد شد.

 یابالغ یشهر و شهردار تییاعمل-یبرنامه راهبرد یشو پا یبتصو یه،دستورالعمل ته 

 وزارت کشور 1394سال 

 برنامه های ویژ ی 1-19

 را محقق سازد: یراست که انتظارات ز یبرنامه ا ین، تدو شاهدشهر یشهردار یاتیبرنامه عمل یهاز ته هدف

 را داشته باشد. اهدشهرش یامکان اتصال به بودجه سنواتی شهردار (1

بخشی  یو طرح ها  شاهدشهرشهر  یلیجامع و تفص فرادست از جمله طرح یقادر باشد طرح ها (2

 .یدنما یینرا به زبان قابل فهم بودجه تب یشهردار یهاسازمان یهامعاونت

 یمناطق، شرکت ها و سازمان ها ی،شهردار یمعاونت ها یها و برنامه ها یتفعال یهکل یرندهدر برگ (3

 .یدشده هماهنگ نما ییناف تعبه اهد یدنها را هم راستا و در رس یتو همه فعال باشد تابعه

 باشد. یشهردار یا ینهو هز یا یهعمرانی، سرما یها لیتفعا یهپوشش دهنده کل (4

 مالی باشد. یبازارها یبرا فهم زبان قابل یدارا (5

مالی طرح ها را به درستی و به  ینطرح ها ارائه نموده و منابع تام یاجرا یبرا یقیبرآورد نسبتا دق (6

 .یدنما تعیین دقت
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 .یدمنابع منعکس نما یصرا مشخص نموده و آن را در تخص یاصلی شهر و شهردار یها تیاولو (7

و شهروندان  یشهر یریتمد یاردر اخت یندهآ یشهر در سال ها یتو شفاهی از وضع یقدق یرتصو (8

 .دهد قرار

 باشد. برنامه ها ینتدو ینهقانونی موجود در زم یمبتنی بر چارچوب ها (9

 استراتژیک رویکرد با شهرداری مدت میان زیری برنامه اصلی مراحل 1-20

است.  یمدت و کوتاه مدت قابل طبقه بند یانبه سه دوره بلند مدت، م یهبر اساس دوره ته یزیبرنامه ر

و پنج ساله است و  یستب یا یستها باطالق می شود که افق زمانی آن ییبه برنامه ها مدت بلند یزیبرنامه ر

پنج تا هفت  یکه برا یردرا در بر می گ ییمدت برنامه ها یانم ریزی . برنامهمی شود یهدور ته یندهآ یبرا

و  یپنج ساله نوساز یکشور و برنامه ها توسعه پنج ساله یدر نظر گرفته می شوند. برنامه ها یندهسال آ

مدت محسوب می  ی میانکه موضوع بحث حاضر است جزء برنامه ها هایشهردارو عمران و اصالحات شهر 

 می گردد. ینتدو یکساله یاست که معموال در قالب بودجه ها یکساله ه. برنامه کوتاه مدت برنامشود

 برشمرد: یررا می توان به شرح ز یمدت در شهردار یانم یزیاصلی برنامه ر مراحل

 

 

 

 

 

 

 راهبردی ریزی برنامه در اصلی های  زاره1-21

 یانیه، ب50ارزش ها یانیههستند: ب ینسه گزاره مهمترشامل چند گزاره اصلی است که  یراهبرد یزیبرنامه ر

 و هایستگیگزاره ها بر اساس شا ینتمامی ا یساز یندهآ یافتکه با ره 52چشم انداز یانیهو ب51 یتمامور

 می شوند. یمتنظ یشهر یزیشهر و اصول برنامه ر یهاظرفیت

 ارزش ها یانیهب 

در سازمان را مشخص می  یتفعال یکه فضا تندهس ییها هسته اصلی هر سازمان هستند و باورها ارزش

ارزش نحوه  یانیهمی کنند. ب یانوجود دارد را ب یشانتعهدات افراد که در زندگی کار ینمهمتر ها کنند. ارزش

اقدامات و نگرش  یابیارز یبرا یریابزار اندازه گ یکمی کند و  یفدر سازمان را تعر افراد نگرش و رفتار

                                                           
50 Values Statement 
51 Mission Statement 
52 Vision Statement 
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 ین. همچنیدزندگی کن یخواهیدم ییمی کند که شما با چه ارزش ها یینتع ارزش یانیههاست. در واقع ب

ها خدمات ارائه می است که به آن یها و افراد یگرش سازمان به مشترن نحوه کننده یینارزش تب یانیهب

. دیابنب یخودشان را در زندگی کار یها ویتافراد کمک می کند تا اول به ارزش یانیهدهد. در هر سازمانی ب

از خود گذشتگی،  ی،مانند وفادار ییارزش سازمان باشد. گزاره ها بیانیه مبتنی بر یدها و اقدامات با یتاولو

 یت،عقالن یری،پذ یت،انعطافتنوع در خدمات، اعتبار، شفاف ی،مند بهره یفیت،صداقت،خدمات با ک یت،مسئول

ارزش هستند. در  یانیهب یندر تدو یرهااز متغ یینمونه ها یداری و کیفیت، نفوذ، پاعو ابدا یتخالق یادگیری،

 بزرو و مهم جهان پرداخته می شود: یارزش در چند شهردار یانیهادامه به ب

 ایالت کالیفرنیا -ارزش های محوری در شهرداری لس آنجلس 

 است: یارزش هسته ا 4 ینجلس داراآلس  یشهردار یارزش ها53گارستی  یکبه گفته ار

 پایداری 

 یداقتصا توسعه 

 یو نوآور ابداع 

 تکنولوژی 

 سوئد -بیانیه ارزش شهرداری استکهلم 

 بوده است: یران شامل موارد زش یندهتوسعه آ یاستکهلم برا یشهردار یارزش ها 2013در سال 

 اقشار مختلف شهروندان یسطح خدمات برا ینتر عالی 

 یزندگ یبرا یدارپا محیطی 

 انتخاب آزادی 

 خالقیت 

 

 ایالت کالیفرنیا - 54شهرداری سانتا مونیکاارزش های محوری در 

 یدر توسعه شهر یتخالق 

 پایداری 

 باز و سبز یبه فضاها احترام 

 و اعتماد صداقت 

                                                           
53 Eric Garcetti 
54 Santa monica 
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 یکپارچگی 

 یمحور خدمات 

 ایالت نیویورک -55ارزش های محوری در شهرداری چاتواکوا

 فرهنگ 

 یگردشگر یخدمات سطح باال 

 به شهروندان تعهد 

 یدارپا آموزش 

 یتبیانیه مامور 

ید با یتمامور یانیه. بدهدیاست که سازمان انجام م یزیآن چ یقدق یحسازمان تشر ییمقصود غا یا یتمامور

 سازمان را یفلسفه وجود یت. ماموردهدیباشد که سازمان بطور خاص انجام م یزیکننده آن چ یحتشر دقیقا

شود، تمامی افراد آن سازمان  چهیکپاردر فرهنگ سازمانی جذب و با آن  یتمی کند. چنانچه مامور تبیین

 یانیهنشان می دهد که ب56و کو  ینبا یرخود خواهند شد. گرچه مطالعات اخ یفدر انجام وظا یر آندرگ

موجود هنوز  ینظر یاتشرکت ها محسوب می شود اما در ادب ینبدر  یریتیابزار مد ینتر محبوب یتمامور

ارزش وجود ندارد و محققان   یانیهاهداف و ب یانیهب ت،یمامور یانیهچون ب یمیمورد مفاه در توافق کاملی

 یطور کلی دو مکتب فکره . اما ب( Schwartz, 2001 )نموده اند یانب یممفاه ینرا از ا یم متنوعیمختلف مفاه

 یراهبرد تجار یکردبا رو یتمامور یانیهو نگرش به آن وجود دارد: در مکتب اول ب ماموریت در خصوص

. در مکتب ( Campbell,1991 )می شود ینفلسفه و اخالق تدو یکرددوم با رو مکتب رمی شود و د یمتنظ

چرا ما وجود  یست؟می شود: هدف ما چ ینها تدوسوال ینبه ا ییپاسخگو طریق از یتمامور یانیهب یتجار

 یم؟هست یزیچ چه بال به انجام رساندننبه د یم؟دار

 یانیهب یدگاه،د ینمی کند. از ا یدتاک یانیهب ینم در تدومقابل در مکتب فلسفی و اخالقی بر عناصر نر در

توانمند  یکپارچهکل واحد و  یکاقدام به عنوان  یسازمان را برا یکچسب فرهنگی است که  یت یکمامور

و نحوه دنبال  یگربا همد یرفتار، همکار یکه بر مردم برا ییهافرهنگی بر نرم ها و ارزش ین چسبمی کند. ا

اساسی  یارزش ها یتاهم یکرد،رو ین. نکته مهم در درك ا( Ibid )دارد، اصرار دارد نفوذ نشاکردن اهداف

سازمان در مورد آنچه در زندگی و کار مهم  یا یهاساسی، احکام و اصول پا یارزش ها سازمان است؛ یکدر 

 (.Collins,1991)و نقش آن در جامعه، می باشند یتانجام شود، نقش آن در بشر باید کار یکهستند، چگونه 

 یناست. بر اساس ا 57یتجمدل آشر ی،فکر یدگاهدو د یقتلف یتالش ها برا ینتر ارزشمند و یناز مهمتر یکی

                                                           
55 Chautauqua 
56 Bain and Co 
57 model-Ashridgr 
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 یچهار عنصر اساسی باشد: هدف، ارزش ها، راهبرد و استانداردها یرندهدر برگ باید یتمامور یانیهمدل ب

 مدل: ین. در ایرفتار

 کنند. یسازمان را مشخص م یوجود یلهدف: دل 

 کنند. یم ییناست را تب یبندکه سازمان به آنها پا یها: اعتقادات ارزش 

 کند. یم یینسازمان را تع یزو متما یرقابت یت: موقعراهبرد 

 حمایت و یبانیرا پشت یزکه ارزش و روح رقابت متما ییها و الگوها یاست: سیرفتار استانداردهای 

 کنند. یم

یت مامور یانیهب ینتدو یبرا یها، چارچوب مفهومی کاربرد یافته ینا یبر مبنا ( 2005) 58 ینو ه یتدسم

 را دارد: یتجمدل آشر یها یزگیهر دو مکتب و هم و یها یژگیدادند که هم و پیشنهاد

 

 

 

 

 

 

روزانه زندگی سازمانی  یها یتواقع یدخوب با یتمامور یاینهب یککمپبل  یدگاهاساس و با توجه به د ینر اب

یبایی ز یهدف منحصر به فرد برا یکارزش ها با  یکسریکردن  یستل یتمامور یانیههدف ب ،یردبر بگ در را

 ییدسته از ارزش ها آن یتمام نما ینهآ یدبا یتمامور یاینه. بیستآن ن یتساالنه سازمان در وب سا گزارش

 .(Desmidt and Heene, 2005)شده اند  ییجانمادر فرهنگ سازمانی  که باشد

سازمان در  یو ارزش ها یتمامور یانیهب یرمستند و گسترده در مورد تاث یقیدر تحق59ن و همکارا کلم

مهم  یمی باشد، به عنوان ابزار یزشرکت ن یارزش ها یانیهکه شامل ب یتمامور یانیهکه ب دریافتند یتانیا،بر

 یانیهب ینمچنشان مطرح بوده است. هها در سازمانآن یدفاع از رهبر یزو ن یزشانگ جهت یرانمد یبرا

 یرونیداخلی و ب ینفعاتذهنی مثبت ذ یرتوافق بر اهداف مشترك و تصو یبرا یایلهو ارزش وس یتمامور

 (. Klemm et al, 1991 است ) سازمان عمل نموده

 است: یربزرو به شرح ز هاییشهردار یتمامور یانیهنمونه از ب چند

 سوئد - استکهلم یشهردار یها یتمامور

                                                           
58 Desmidt and Heene 
59 Klemm et al,1991 
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 هستند: یربه شرح ز یشهردار ینا یها یتمامور ینراز مهمت بخشی

 یدارپا یو توسعه درآمد ها کسب 

 اقشار جامعه یبه تمام کمک 

 شهر یعموم یفرهنگ ارتقای 

 یسازمان یارزش ها تقویت 

 ایالت کالیفرنیا – لس انجلس یشهردار یها یتمامور

 یعموم یها یرساختنمودن ز فراهم 

 یانواع خدمات شهر ارائه 

 سازی؛ مبانی و فرایند چشم انداز 

 اهمیت و جایگاه چشم انداز در پروژه های شهری 1-22

هرشهری به واسطه تنوع مردمان، فرهنگ ها، زیست بوم و تاریخ آن، منحصر به فرد است. و از آنجایی 

که یک شهر بسیار پیچیده است، وجود و حضور چرخه هایی از افول و انحطاط و اصالح و بازسازی در آن 

است. فرایندهای مبتنی بر دیدهای فرا  نگر، باز و جامع نمونه ای از دموکراسی در بهترین حالت آن  بدیهی

را عرضه می دارند. با تکیه بر قوانین دست و پاگیر کمتر و تائید بر اتفاق نظر و توافق همگانی درخت 

نی بر مشارکت مردم و فرایندگاری به بار می نشیند. چنین فرایندهایی با مرحله چشم اندازسازی مبت

کاربران، کارگاه ها، نشست های طراحی آزاد شروع می شوند. اهداف کالن و عملیاتی مشترك تعریف و 

تعیین می گردند. کاربری ها و فعالیت های بالقوه با نگاهی خالقانه تعریف و تشریح می شوند تا به عنوان 

ار گیرند. همچنین بین گروه های مختلف ذی نفع راهنمایی برای اقدامات آتی مورد استناد و استفاده قر

 متعهد به همکاری در مراحل اجرائی اتحاد و همدلی ایجاد می شود. 

در نظام های متمرکز تدوین اهداف و نقش شهرها، توسط دولت مرکزی صورت می گیرد لیکن در نظام های 

تراتژی رقابتی بپردازد. به عبارت دیگر مبتنی بر فعالیت بازار آزاد، هر شهر الزم است خود به تدوین یک اس

تدوین چشم انداز برای اینگونه شهرها معنادار بوده وضرورت حیاتی دارد. چرا که در تدوین چشم انداز عمال 

مناسب شهر و توان رقابت نسبی آن بازشناسی شده و شرایط بقاء و بالندگی آن فراهم  "گوشه قابل رقابت"

 (.6: 1384می گردد)گلکار، 

محور( طبقه ای به نام طبقه خالق بوده که ضامن پیروزی شهرها در  -تور محرکه اقتصادهای نوین)داناییمو

عرضه رقابت و موجب رشد و اعتالء آن ها می گردد. اعضاء طبقه مزبور عمدتا فارغ التحصیالن جوان تعدادی 

مزبور از فرصت های شغلی از دانشگاه های برجسته هستند که سنی حدود سی الی چهل سال دارند. گروه 

بسیار متعددی برخوردار بوده و گرایش به کار در شهرهایی دارند که از تساهل اجتماعی بیشتر و امکان 

انتخاب گسترده تری بهره مند باشند. ایشان واجد سالئق زیباشناختی، ترجیحات محیطی و توقعات فضایی 
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ین طبقه خالق مستقیما با مقوله چشم انداز شهر ویژه ای هستند و از آنجا که کیفیت های مورد قبول ا

ارتباط می یابد لذا چشم انداز و چشم اندازسازی به ابزار موثری در رقابت میان شهرها بر سر جذب این افراد 

 (.6: 1384نخبه تبدیل شده است)گلکار، 

از توسط روندهای شهرهای دارای چشم انداز، آینده مطلوب خود را خواهند آفرید، شهرهای فاقد چشم اند

داده خواهند شد. به عبارت دیگر تنها راه برون رفت از محیط تصمیم سازی های روز  "هل"موجود به آینده 

به روز سیاست های سلیقه ای است که بدون شک آینده شهرها را مورد تهدید قرار می دهند. هدایت و 

زش های مشترك جامعه و طرف های مدیریت راهبردی شهر بر مبنای چشم اندازی است که بر اساس ار

 ذینفع شکل گرفته باشد.

تدوین چشم انداز آینده برای شهرها مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیت هاست که در قالب فرایندی به نام 

فرایند چشم اندازسازی سازماندهی شده اند. در مورد ساختار و محتوای فرایند چشم اندازسازی دیدگاه های 

دارند که در انطباق با شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون شکل متنوعی وجود 

 یافته اند.

از سویی دیگراندیشیدن و کندو کاو در مورد مفهومی به وسعت و نامعلومی آینده می تواند قوه تخیل را  

تعریف نموده و قلمرو  سرگردان و گمراه کند. بدون وجود چارچوبی که محدوده های نظری و مفهومی را

مطالعه را معلوم نماید. تدوین کنندگان چشم انداز سریعا زیر بار حجم زیاد اطالعات و ایده ها غرق و فلج 

خواهند شد. چالش اصلی تمرکز بخشیدن فرایند بر جوانبی از آینده است که بیشترین و مستقیم ترین 

 تاثیرات را بر شهر دارد )همان(.

 ممکن می باشد که عبارتند از: "چشم انداز  "ع تلقی از اصطالح به طور کلی، سه نو

) که معموال قبل از تهیه برنامه یا طرح جامع شهر  "برنامه چشم انداز  "چشم انداز به مفهوم  (1

 تهیه می گردد(؛

) که سلسله فعالیت هایی است که با استفاده از  "فرآیند چشم اندازی  "چشم انداز به مفهوم  (2

 گوناگون مشارکتی به تدوین بیانیه چشم انداز منجر می شود(؛تکنیک های 

 ) که محصول فرآیند چشم انداز سازی می باشد(. "بیانیه چشم انداز  "چشم انداز به مفهوم  (3

 (. 1388)زیاری،  و دیگران، 

چشم انداز توصیف روشن و فشرده ای از سیمایی که شهر در آینده و پس از به  "برایسون معتقد است 

. در تعریف برایسون بر سه ویژگی عمده چشم انداز  "علیت در آمدن کلیه توان های بالقوه اش پیدا می کندف

به فعلیت در آمدن تمامی  "بودن و  "آینده"، معطوف به "روشن و فشرده بودن"که عبارتند از: ضرورت 

 .شهر یا محله تاکید کرده است "توان های بالقوه



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

65 

 

، موضوع مورد بحث را چنین تعریف "به کمک طراحی"راحی شهری، یعنی کتاب یکی از منابع پر مراجعه ط

 می کند:

چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی یک برنامه که مجموعه اهداف برنامه مشترکاً به شنونده انتقال  "

داز همانا در این تعریف رابطه میان چشم انداز و اهداف یک برنامه به خوبی ترسیم شده و چشم ان "می دهند

تصویری قلمداد شده که مجموعه اهداف برنامه به خوبی ترسیم شده و چشم انداز همانا تصویری قلمداد 

شده که مجموعه اهداف برنامه به طور یکپارچه به فرد القاء می کنند. گاها چشم انداز در قالب تمثیلی به 

فر ذهنی است که از قلمرو شناخته چشم انداز یک س "یک سفر تشبیه شده است. در چارچوب این تمثیل:

ها به مرز ناشناخته ها صورت می گیرد، آفرینش تصویری از آینده است که بر پایه واقعیت ها، امیدها، 

مخاطرات و فرصت های حال صورت می پذیرد. چشم انداز به جامعه و شهر در استفاده از فرصت های 

ماع کمک می کند تا برنامه تغییر خویش و واکنش موجود و خلق فرصت های جدید یاری رسانده و به اجت

 (.5: 1384)گلکار، "به تغییرات محیط خارجی را تنظیم نماید

چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی که مجموع اهداف یک برنامه را مشترکاً به شنونده انتقال می دهند. 

ایص مهم یک بیانیه چشم انداز محسوب از اینرو دو ویژگی ایماژ برانگیزی و نامگذاری نمادین شهر از خص

 می شوند)همان(.

چشم اندازسازی عنوانی است که می توان تلقی وسیع یا محدودی از آن را در متون مرتبط مشاهده کرد. 

برخی متون به گونه ای آنرا وسعت می دهند که دربرگیرنده کلیه مراحل یک فرایند برنامه ریزی یا تدوین 

ست. در مقابل در برخی موارد چشم اندازسازی صرفا اقداماتی را دربر می گیرد که استراتژی توسعه شهری ا

به تیه یک سند چشم انداز منتهی می شود. در تلقی خاص و محدود از چشم اندازسازی تالش می شود تا از 

سازی در آن به عنوان گامی در فرایند برنامه ریزی و به عنوان روشی برای ایجاد وفاق سود برد.چشم انداز 

این طرز تلقی تسهیل گر توسعه و تدوین یک برنامه و طرح جامع و فراگیر و موثر از طریق متمرکز ساختن 

توجهات بر این موضوع است که چگونه تفکر و اقدام جمعی را درون یک شبکه بین سازمانی که در آن هیچ 

اندهی کنیم. ممکن است از چشم شخص، گروه، سازمان یا نهادی به طور کامل متعهد آن کار نیست، سازم

اندازسازی برای ایجاد وفاق بر سر ارزش های اصلی و کمک به افراد و گروه ها و نهادهای مختلف برای تحقق 

 (. 298: 1389آن، با وجود اختالف نظر در بسیاری از اهداف، استفاده کرد)آخوندی، برك پور، 

دی میان گروه های ذینفع می باشد)براتی و سرداری چشم انداز سازی در واقع ایجاد فهم مشترك و راهبر

1386:3.) 

 چشم انداز باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 مقصد روشن و مشخصی را به مردم و بخش های مختلف شهر نشان دهد؛ 

  تصویری از آینده مطلوب شهر ارائه نماید؛ 
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 یکپارچه و جامع باشد؛ 

  .تحرك و برانگیزنده نیروها باشد 

ک چشم انداز با توجه به اینکه آینده مطلوب شهر بر اساس آن به تصویر کشیده می شود باید همچنین ی

 از مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :دارای یکسری ویژگی هایی باشد. برخی 

 .انگیزش زا در ساکنان شهر و مسئولین شهری باشد 

  ،(.1384فراتر از محدودیت های موجود نگاه شده باشد)احمدی 

 ت حرکت زمینه مورد برنامه ریزی )شهر( را نشان دهد.جه 

 (بایستی کوتاه، شفاف، قابل فهم همگان و راهبردی باشدKilpatrick and Silverman,2005.) 

 .باید مهیج باشد و ذینفع ها ی شهری را برای رسیدن به موفقیت تحریک کند 

 باید بر اساس قابلیت های پایه ای و اساسی شهر تعریف شده باش(دMillett,2006:44 .) 

 فرایند تدوین چشم انداز 1-23

دستیابی به چشم اندازهای واقع گرایانه که مورد توافق عمومی قرار گرفته باشد در چشم اندازسازی بسیار 

مهم تلقی می شودزیرا موفق ترین برنامه های اجرایی، برنامه هایی هستند که از طرف مردم ، مدیریت 

ی مورد تأیید و توافق قرار گرفته باشند. که این مهم از طریق دستیابی به چشم انداز شهری و نیز دولت مرکز

و اهداف کالن توسعه شهری، همه جناح ها و گروه های ذینفع، ذی نفوذ، به نوعی گردهم بیایند و  برای 

 آینده شهر تصمیم بگیرند، به دست می آید.

ت از جایگاه باالیی برخوردار است. از دیدگاه کمیسیون در جهت رسیدن به چشم اندازی واقع گرایانه مشارک

حکمرانی خوب دارای هشت مؤلفه اصلی است که  60اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد آسیا و اقیانوسیه

به حساب می آید. مشارکت همه آحاد جامعه به عنوان اساس حکمرانی خوب  61اولین آن مشارکتی بودن

ند هم به صورت مستقیم و هم به توسط نهادهای واسط مشروع و یا قلمداد می شود. مشارکت می توا

نمایندگان آنها صورت پذیرد. از دیگر حکمرانی خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و 

اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است. مشارکت مدنی به مفهوم مشارکت فعال شهروندان در زندگی 

که تعیین کننده میزان و کیفیت مشارکت مدنی شهروندان است، اطمینان و اعتماد  اجتماعی است و آنچه

آنها به حکومت محلی و نهادهای دولتی است. اعتماد ارتباط مستقیمی با شفافیت دارد. شفافیت به روش 

مستقیم تری بر مشارکت مدنی تأثیر گذار است. مسئولیت پذیری عامل کلیدی در جلب موفقیت آمیز 

ت شهروندان و بخش خصوصی در پروژه های توسعه شهری و تجدید حیات شهر به حساب می آید. مشارک

آن دسته از دولتهای محلی که ارزیابی های اولیه و برنامه های خود را با شهروندان شریک می شوند و از 
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ان محلی اثر نظرات آنها به صورت مستمر بهره می جویند، در اجرای برنامه های توسعه با مشارکت ذینفع

بخش تر عمل می کنند. بنابراین شفافیت می تواند در تأیید نقش تغییر یافته دولت از یک تأمین کننده و 

کنترل کننده کاالها و خدمات شهری، به یک توانمند ساز و تسهیل کننده دسترسی، از طریق مشارکت فعال 

 (.1389رستگار و محملی بخش خصوصی و جامعه مدنی در امور عمومی و دولتی کمک نماید) 

در ایران،  مفاهیم شهروندی و حکمرانی خوب، چه از طرف دولت و چه از طرف مردم وجود ندارد یعنی 

واگذاری برخی اختیارات به سطح محلی(. الزمه دستیابی به حکم روایی خوب، ایجاد جوامع مدنی است. به 

. در ایران به لحاظ اینکه تا گذشته ای طوریکه تعامل بین دولت، مردم و بخشهای خصوصی صورت گیرد

نزدیک، بار عظیم مدیریت شهری کامالً به دوش دولت بوده است، از یک طرف عادتی شده است که ترك آن 

به سادگی و آسانی میسر نیست. از طرفی دیگر، واگذاری اختیارات به سطح محلی، برای دولت مرکزی این 

ی را به صورت نهادهایی خودسری درآورد که این امر باعث بروز ترس را ایجاد می کند که مدیریتهای محل

برخی مشکالت برای حکومتهای محلی در کشورمان شده است، برای حل این آسیب، بایستی ضمن تقویت 

فرهنگ خود مدیریتی در شهروندان، فرهنگ همکاری متقابل در کارگذاران حکومت مرکزی و کارگزاران 

 (. 1389زاده و صرّافی، )اسماعیل محلی ایجاد گردد 

 ذیل مدل ارگون است که فرایند چشم انداز را مطرح می نماید:  62فرآیند

 کجا هستیم؟) ارزیابی وضع موجود( -1

 کجا می خواهیم باشیم؟ ) تنظیم چشم انداز( -2

 چگونه به آنجا برسیم؟ ) تنظیم راهبردی( -3

) اولویت بندی برنامه ها و پروژه ها و اجرا، چه اقداماتی باید برای رسیدن به آن انجام بدهیم؟  -4

 بازنگری و اصالح(.

در کلیه مراحل، تمام گروه های ذینفع مشارکت دارند و ساز و کاری جهت ارزیابی و نظارت بر پیشرفت 

فرآیند وجود دارد و در نتیجه، ایجاد ارتباط و اعتماد بین عوامل مختلف، دستیابی به دستاوردهای مشترك و 

و رفع نواقص احتمالی و به روز کردن داده ها و خواسته ها به خوبی امکان پذیر می شود. هم  هماهنگ

چنین، مصمم بودن گروه های ذینفع در عمل، از عوامل موثر در موفقیت راهبرد توسعه شهر به شمار می 

 .(Alliance,2005 :1) رود

وین چشم انداز مطرح می نماید که در مرحله فرایندی برای تد vision of the cityدر کتاب  "دیوید پیندر"

اول اشاره به نقاط حساس، کلیدی و مهم در همه ابعاد )اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی( دارد. 

در مرحله بعدی تاکید بر شناسایی این نقاط بر تست نمودن این حساسه ها در زندگی روزمره و تاثیر آنها از 

                                                           
 این فرایند بر گرفته از مدل ارگون می باشد. 62
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ا روانکاوی دارد و سپس بر جمع نمودن این نقاط حساس زیر یک چتر برای روش مطالعات عمیق روانی ی

 Pinder)تامین حداکثرتنوع در چارچوب منابع محدود و تبدیل آنها به چشم انداز و پنداره دارد

David,2005.)  

تدوین چشم انداز برای یک شهر در حقیقت به مفهوم ارائه هدفی به شهروندان جهت کلیه تالش های شان 

و توصیف چیزی است که احتماالً در آینده به آن نایل خواهند شد. چشم انداز انگاره موضعی است که شهر و 

جامعه قصد نموده اند که در فرآیند در آنجا باشد. چشم اندا تصویری فراسوی آینده قابل پیش بینی مبتنی 

عه از اهداف توسعه خویش است. بر روندهای موجود فراهم می سازد و بازتاب فهم مشترك طوالنی مدت جام

این شهر یا منطقه توان بالقوه چه چیزی شدن را  "عموماً چشم انداز تالش دارد تا پاسخ این سئوال را که 

 فراهم آورد.  "دارد؟

 فرایند تدوین چشم انداز بدین صورت است:

 فرآیند چشم انداز سازی های گذشته و موجود؛ (1

 بازاندیشی و نقد؛ (2

 چشم انداز سازی های گزینه؛ شناسایی و تدوین (3

 انتخاب چشم انداز بهینه؛ (4

 .انداز چشم بیانیه تدوین (5

 

 
 

 بررسی چشم انداز سازی های گذشته و موجود-1     
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 بررسی فرآیندهای چشم انداز سازی کنونی و گذشته که در مورد شهر صورت گرفته است:

 وجود دارد؟آیا چشم اندازهایی برای شهر ) به صورت رسمی یا غیر رسمی(  -

اندازهای مزبور چگونه تدوین شده اند ) بر مبنای فرآیند چشم انداز سازی و یا به مرور  چشم

 (.12: 1384زمان؟()گلکار، 

 بازاندیشی و تأمل -2

بازاندیشی و تامل در چشم اندازهای غیر رسمی موجود و غیر روزآمد. گاهی اوقات چشم اندازهای پیشین به 

 نمی کند و حتی می توانند حامل پیام های مخرب باشند.  وضعیت آینده ربط پیدا

 شناسایی و تدوین چشم انداز -3

 برای آینده شهر: 63گوشه های قابل رقابت "بازشناسی چشم اندازهای گزینه و 

 تدوین تصاویر تخیلی از آینده شهر یا منطقه؛ -

 برگزار نمودن جلسات ذهن کاوی؛ -

 هرها و مناطق دیگر؛بررسی چشم اندازهای تدوین شده برای ش -

 ؛"سنجش وضعیت  "استفاده از یافته های به دست آمده در مرحله  -

 رایزنی و تشریک مساعی با بیشترین تعداد ممکن از طرف های ذینفع؛ -

 (.14: 1384تکرار فرآیند در صورت نیاز)گلکار،  -

 انتخاب چشم انداز بهینه -4 

 قابل رقابت برای شهر:  "چشم انداز  "برگزیدن یک 

 تحلیل چشم اندازهای گزینه؛ -

 تدوین سناریو های تفصیلی برای چشم اندازهای گزینه؛ -

در صورت نیاز، انجام بررسی های محیطی تفصیلی ) آیا چشم انداز بر اساس فرصت های بالقوه  -

 بنا شده است؟ آیا اجرای چشم انداز با منابع موجود انطباق دارد؟(؛

 رین وضع ممکن؛بحث در مورد سناریو های بهترین و بدت -

 (.14: 1384گزینش چشم انداز بهینه)گلکار،  -

 تدوین بیانیه چشم انداز -5

بیانیه های چشم انداز الزم است کوتاه باشند ) شامل چند جمله و یا حداکثر یک صفحه،  -

 تلفیقی از متن و مواد تصویری(
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دوین راهبرد شماره ویرایش پیش نویس چشم انداز باید روی آن ذکر شود ) چرا که پس از ت -

 ممکن است الزم به بازنگری شود(

 (. 14: 1384نسخه ا ی از بیانیه چشم انداز میان کلیه شرکت کنند گان  توزیع گردد)گلکار،  -

سال چشم انداز  10-15 یباشد، معموالً برا خواهد یم ای شهر به چه گونه یککه  دارد یم یانچشم انداز ب

 یانهفقط آرمان گرا یدباشند نبا یز،اما چالش برانگ یواقع ی،درون یارسازگ یدارا یژه،خاص و و یستیشهرها با

 باشند. اکنانهمه س یو قابل فهم برا یبا معن یدباشند، بلکه با یزو چالش برانگ

کند. اگرچه چشم انداز کوتاه و مختصر است ولی قادر است که نیروی متحد قدرتمندی در جوامع ایجاد می

ر ادبیات موجود با محوریت تحلیل پایه اقتصادی و تعیین گوشه رقابتی شهر مطالعات چشم انداز سازی د

صورت می گیرد و سلطه مطلق مباحث اقتصادی در مرحله تدوین بیانیه چشم انداز معموال مانع از شکل 

گیری نگاه جامع به دیگر ابعاد زندگی شهری به ویژه بعد کالبدی و زیباشناختی محیط می گردد. اگرچه با 

ین نقش و چشم انداز اقتصادی شهر بدون تردید سیمای مهمترین شریان های حیاتی محیط مورد نظر تعی

 عریف می گردد، لیکن اگر قرار است.ترسیم و ت

چشم انداز مجموعه ای از ارزش های مشترکی باشد که تصمیمات آینده را هدایت نماید الزم است که بیانیه 

-ان محتوایی باشد که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر کالبدیچشم انداز به لحاظ شمول دارای آنچن

فرهنگی و ... نیز ارزش مشترك و پر اهمیت جامعه مورد نظر را صورت بندی و بیان -زیباشناختی، اجتماعی

نماید. به عبارت دیگر تاکید یک جانبه به مسائل اقتصادی در تدوین بیانیه چشم انداز موجب می گردد که 

فضایی به صورت حاشیه ای و به عنوان محصول جانبی فرایند -گر جوانب از جمله جنبه های کالبدیبه دی

توجه شود، در حالیکه اگر بیانیه چشم انداز بخواهد عالوه بر بعد برنامه ریزی، بعد طراحی را نیز دربر گرفته 

فرم کالبدی سه بعدی شهر و ارزش های مشترکی را که در باالترین سطوح می توانند در هدایت و کنترل 

مورد استفاده قرار گیرند را شامل شود الزم است چارچوب صورت بندی بیانیه چشم انداز ضمن اتکاء بر 

تحلیل های بخشی و تعیین نقش شهر از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و ... بر یک فرانظریه که قادر به سازمان 

 (.26: 1384های مختلف باشد تکیه نماید )گلکار، دادن و یکپارچه سازی ویژگی ها و ارزش های بخش 

 اجزای اصلی چشم انداز  1-24

چشم انداز را تصمیم سازان و تصمیم گیران گسترش می دهند. شهروندان چشم انداز را تدوین و  (1

تنظیم نمی کنند. اما در جان مایه و بدنه تشکل آن حضور دارند. تصمیم گیران  خبره با مردم 

نظرات آنها را می گیرند. در ضمن از اخبار دنیا آگاه می شوند. این نقش تصمیم صحبت می کنند و 

ساز است و نه شهروندان که این اطالعات را بگیرند و آنرا به بینشی قدرتمند و منسجم بدل سازند. 

مدیران شهری به عنوان راهبر و رهبر این پنداره را گسترش داده و پس از تهیه به اطالع کلیه طرف 

 ذینفع یا بازیگران عرصه توسعه می رسانند. های
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کلیه طرف های ذینفع باید از چشم انداز یا پنداره مدیریت شهری به عنوان سند راهنمای توسعه  (2

آگاه شوند و بر سر حمایت از آن توافق کنند. این آگاهی موجب توافق بر سر مسیر حرکت می شود 

، تصمیم گیری به اندازه قابل مالحظه ای بهبود و هنگامی که آگاهی بر سر ادامه مسیر حاصل شود

می یابد. چون می توان هر تصمیمی را با مسیر چشم انداز )بینش( سنجید. کلیه طرف های ذینفع 

 باید برای به تحقق رسیدن بینش با هم کار کنند.

نهایی یک چشم انداز برای اینکه موفق شود باید جامع،  پخته و پر مغز باشد. کلیات هیچگاه به ت (3

مفید نیست. می خواهیم در بازار اول باشیم، می خواهیم بهترین شهر جهان باشیم، می خواهیم 

مبتکرترین صنعت دنیا را داشته باشیم. اینها کلمات قشنگی است ولی چشم انداز را تشکیل نمی 

ا دهند زیرا آنچنان کلی و شعارگونه است که مسئولیت و تکلیفی برای کسی روشن نمی کند. لذ

برای داشتن چشم اندازی کارا برای آینده باید چگونگی، زمان، علت و ماهیت یک موضوع با دقت 

کافی و عمیق موشکافی شود، تا هر کسی از طرف های ذینفع بتواند مکان خود را در این چشم انداز 

ید بیابد و هرکس دقیقا بداند چگونه کمک کند و چگونه مشارکت کند. گزاره های چشم انداز با

چنان تنظیم و تدوین شود که خواننده به محض خواندن آن یک مسئولیت و جایگاهی برای خود در 

فرایند توسعه حس کند. هریک از اعضای جامعه وقتی گزاره های چشم انداز را بخوانند، تصور کنند 

 که آن گزاره برای آنان نوشته شده است.

م انداز باید مقصد داشته باشد. یک چشم انداز چشم انداز باید مثبت و انگیزه بخش باشد. یک چش (4

باید ارزش تالش و کوشش را داشته باشد. چشم انداز باید گزاره ای باشد که فهم آن با فهم تالش و 

 کوشش برای رسیدن با آن مالزم باشد. 

 مده است. آنمونه هایی از چشم انداز های تدوین شده برای شهرهای مختلف دنیا  8در جدول شماره 

 مختلف یشهرها یبرا شده نیتدو یها انداز چشم از ییها نمونه -8جدول 

 موازین تهیه چشم انداز

 

متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق)مفاهیم واقعی، 

 قابل آزمون و اندازه گیری(

 

نمونه مورد استناد: سند راهبرد توسعه شهری 

ورشو که از چشم انداز به راهبرد، هدف اجرائی و 

 دقیق رسیده است. راهکار

 

عمل گرایی در قالب چارچوبی منسجم و روشن برای 

 همگان در برابر رویا پردازی و آرمانگرایی احساسی

، ابرقدرت  2020شعار مثبت و انگیزه بخش مالزی 

 خاورمیانه آسیای جنوب شرقی

 

ها در کشورهای توسعه یافته برای مراوده با ذی نفعان،  work shopایجاد  
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چارچوب های مشارکتی و مردم ساالرانه جای خود را در 

 به ساالرانه در برنامه ریزیبرابر روند های رایج نخ

 ذی نفوذان و ذی مدخالن

 

 

 

اهداء یک نقش یا برند به شهر با تعریف درست چشم 

 انداز و حرکت جهادی به سوی آن در همه ابعاد

، دانشگاهی -نمونه های مورد استناد: آکسفورد آموزشی

هالی وود: سینمایی، مکه: مذهبی، الس وگاس: 

 دانایی محور-گردشگری، تسوکوبا: هوشمند -تفریحی

 

چشم انداز به عنوان یک دورنمای کلی و در سطح کالن.  

 در فرایندجای راهبردها و چشم انداز با هم اشتباه نشود.

نمونه مورد استناد: سند راهبرد توسعه شهری ورشو که از 

به راهبرد، هدف اجرائی و راهکار دقیق رسیده  چشم انداز

 است.

چشم انداز در عین کلی بودن شعارگونه نباشد. 

 چگونگی، زمان، علت و ماهیت را مطرح نماید.

نمونه مورد استناد: سند راهبرد توسعه شهری ورشو که از چشم انداز به راهبرد، 

 هدف اجرائی و راهکار دقیق رسیده است.

جهت اصالح مشکالت به جای مانده از  چشم انداز راهی

 گذشته تا زمان حال و آینده

نمونه مورد استناد: سند راهبرد توسعه شهری ژوهانسبورو که شهر جانی آفریقا 

 در آن برگزار شد. 2010چشم انداز آن بود و مسابقات فوتبال 

تعریف یا انتخاب چشم اندازهای برای حوزه های مختلف 

 با پیروی از آن چشم انداز اصلییا مناطق مختلف شهر 

نمونه مخالف: مناطق شهری تهران بر اساس پتانسیل های خود چشم انداز 

تعریف نکرده اند بلکه به نوعی تالش می کنند که  هر منطقه به تنهایی تمام 

 تهران را پاسخ دهند. چشم اندازهای شهر

 

راهبردی و نتیجتاً  -امتزاج بیهوده عنوان ساختاری

 در رویه چشم اندازسازی اشتباه

نمونه مورد استناد:انگلیس و آمریکا، هیچکدام از گام های این دو نوع برنامه 

ریزی به صورت کامل حتی در رویه طی نشده است. البته این سند بیشتر به 

طرح های ساختاری نزدیک است تا راهبردی. به جای امتزاج این دو در عنوان 

 به وضع موجود ایران اقدام به تهیه سند نمود.یک سند بهتر است که با توجه 

 1391 فتحی،: منبع

 ساز. رهیافت آینده رهیافت پذیر و آینده رهیافت دارد: وجود رهیافت دو چشم انداز آفرینش به طور کلی در

 شنگر با  که دهد قرار می مبنا را پرسش این رسد، می آینده به و کند آغاز می موجود وضع از که پذیر، آینده

 آینده از که ساز، آینده بود؟ رهیافت خواهد ما شهر انتظار در ای آینده چه روندهای جاری، و موجود وضع به

 که اصولی و ها ارزش به توجه با که: دهد قرار می مبنا را پرسش این رسد، می موجود به وضع و کند می آغاز

 (.1393لی و منصوری، باشد؟ )زا چگونه "باید" ما شهر ی آینده داریم، آن اعتقاد به

 ریزی راهبردیفرآیند برنامه 1-25

 یمدل ها ی،شهر یریتو مد یزیر مهبه حوزه برنا یراهبرد یزیدهه از ورود برنامه ر 4از  یشدر طول ب

یف را تعر یواحد یندفرا یزینوع برنامه ر ینا یتوان برا یکار گرفته شده اند. لذا نم هختلف جهان ابداع و بم
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 یزیمختلف برنامه ر یندچند نوع فرا یدهند؛ در ادامه به معرف یم یشنهادرا پ یمتفاوت هاییند. فرانمود

 شود: یپرداخته م یو داخل یمهم خارج یها یدر شهردار یراهبرد

 ایالت کالیفرنیا - 64ریزی راهبردی در شهرداری لس آنجلسفرآیند برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهستان - 202065رشو ریزی راهبردی در شهرداری وفرآیند برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2012-Plan County of Los Angeles Strategic 64 

 ی،برات ی،شهر یتوسعه راهبرد یزی. برنامه ر 1386 65
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 استرالیا -فرآیند برنامه ریزی راهبردی در شهرداری سیدنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران -اهبردی در شهرداری قزوین رفرآیند برنامه ریزی 

 

 

 

 

 

 

 

، بررسی تطبیقی نظام های برنامه ریزی، بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی در 1396منبع: )پژوهان، موسی،

 ی دنیا، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(کالنشهرها

 فرآیند تهیه برنامه راهبردی از نظر بانک توسعه آسیایی

 کنونی شهر. یگاهاز جا یابیارز -
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 مطلوب. یگاهبه جا یابیدست  یچشم انداز توسعه برا ینتدو -

 مورد نظر. یگاهبه جا یابیراهبرد نحوه دست  یمتنظ -

 نامه ها، طرح ها و اقدامات الزم.اهداف، بر یبند یتاولو -

 .( 2004 یا،بانک توسعه آسیق )و تدق یاجرا، بازنگر ی،جمع بند -

و هر سازمان و  یستاستاندارد ن یندفرا یک یدارا یراهبرد یزیشود که برنامه ر یمالحظه م بنابراین

برنامه  ین. در تدویدنما یم ییو اجرا یفمختص خود را تعر یندو درك خود، فرا یطبر اساس شرا ینهاد

مستند و موثر  یندفرا یک یو داخل یشود تا بر اساس تجارب جهان یم یسع نیز اهدشهرش یاتیعمل-یراهبرد

 شود. یساز یادهو پ یطراح یمشارکت یکردبا رو

 بررسی طرح ها و برنامه های فرادست مصوب 1-26

 کشور ساله 20 اندازچشم در شهر جایگاه بررسی و تحلیل

سند فرادستی و مورد استناد در گزارش  یکد به بررسی سند ملی چشم انداز کشور به عنوان بن یندر ا

می باشد در مراحل  یهیشود و به شرح فصول آن به طور اجمالی پرداخته می شود. بد می مذکور پرداخته

شهر  یهچشم انداز اول ینارزش و همچن یانیهب یت،مامور یانیهب تدوین آتی گزارش از سند مذکور در

 استفاده خواهد شد. اهدشهرش

 ایران ساله 20 ملی انداز چشم سند

جامعه  یها یژگیپرداخت و و یمساله کشور خواه 20و بررسی سند چشم انداز  یلبخش به تحل یندر ا

منطقه  یگاهاج یرانی،فرد ا یها یژگیو یتی،امن یها یژگیتوسعه، و یدر افق چشم انداز از جمله الگو یرانیا

 خواهد شد. یانب یلخارج به تفص یایمل با دنو تعا یا

 ساله ایران: 20سند چشم انداز ملی 

 

 

 

اصلی جامعه را جهت می دهد و اهدافشان را  یاز مؤلفه ها یکساله عاملی است که هر  20چشم انداز 

زد. از نظام سازگار می سا یکدهد و از آن  می یونداز عوامل را به هم پ یمجموعه ا همچنین کند می یینتع

 اشاره نمود. یو جامع نگر ییواقع گرا یی،ارزش گرا ی،نگر یندهتوان به آ می اصلی چشم انداز یها یژگیو

 کشور ساله 20 افق در انداز چشم هایی ویژگی 

 جامعه. یضرور یازهایوفاق ملی بر اساس ن ایجاد • 

 .یداتمختلف و رفع ضعف ها و تهد یمؤلفه ها ییپاسخ گو •

فناوری در سطح منطقه با  ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و"

هویت اسالمی و انقالبی الهام ب   در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین 

 "الملل
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 بودن. یرپذ یتدر هر زمان و کم ییابقابل دست •

 ممکن از اهداف مطلوب. یرتصو •

می  یینکشور حول عوامل اصلی به شکل مشخص و دور از ابهام تع یندهآ یردر چشم انداز تصو •

 گردد.

 مشوق مشارکت ملی باشد. •

 نگر باشد. یندهجامع، متحول کننده و آ یدبا •

 زمان مشخص باشد. یکمحدود به  •

آرمان کالن جامعه در خصوص استقالل، توسعه اجتماعی،  یدساله با 20ه اهداف چشم انداز ب یلن یبرا

و توسعه  یآزاد یعی،وحفاظت از منابع طب یستز یطمح یی،و خودکفا یتوسعه اقتصادسیاسی،  توسعه

 یرد.خاص قرار گ توجه انسانی و رشد مورد

 ساله 20 انداز چشم افق در ایرانی جامعه های ویژگی

 ی توسعهالگو

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و ارزش های 

اسالمی، ملی و انقالبی، با تاکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و 

 حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

از سه رکن مقتضیات بومی، ارزش ها و بنیادهای اجتماعی باید تحت تاثیر قرار گیرد و لذا الگوی  توسعه

 توسعه باید متناسب با آن ها طراحی و اجرا شود.

 ویژگی های امنیت، تولید و رفاه ملی

 :تولید ملی 

یه انسانی و سرما متکی بر سهم برتر منابع ی،وراعلم و فن یدتوانا در تول یشرفته،برخوردار از دانش پ

 ملی. یددر تول اجتماعی

 :امنیت ملی 

 مردم و حکومت. یوستگیامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پ

 :رفاه ملی 

 مناسب درآمد، نهاد یعبرابر، توز یها اجتماعی و فرصت یی، تامینقضا یتامن رفاه، برخوردار از سالمت،

 مطلوب. یستز یطو بهرمند از مح یضتبع به دور از فقر، خانواده مستحکم

 جایگاه منطقه ای
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شامل: )جنوب غربی یایآس یا در سطح منطقه یعلمی و فناور ی،اول اقتصاد یگاهبه جا یافته دست

علم، رشد  یدو تول یبر جنبش نرم افزار یدبا تاکیه( همسا یو کشورها خاورمیانه قفقاز، یانه،م یایآس

 به اشتغال کامل. یدندرآمد سرانه و رس سطح ارتقاء نسبی ی،تمر اقتصادپرشتاب و مس

 :گام های مهمی که برای تحقق چشم انداز الزامی است 

 ید رفع موانع در نظام با یتوسعه و اقدامات اساسی که برا یالگو ینالزامات چشم انداز از جمله تدو

 .شود برداشته

 کار ملی و تخصص یمتقس (مختلف سازماندهی شودچگونه در مناظق  یت هافعال) ینسرزم آمایش 

 .یا استانی و منطقه یت هایدر مناطق و مز گرایی

 در سطح ملی و محلی. ییاجرا یها برنامه تهیه 

 

 انداز چشم افق در نظر مورد اهداف به دستیابی برای اساسی الزامات

 برقرار باشد؛ یطو محاقتصاد، جامعه  ینو باثبات که در آن توازن ب یدارپا یتوسعه ا دارای 

 سهم  یشپربازده، سودآور، متکی بر افزا یر،شکوفا، متنوع، دانش محور، رقابت پذ یاقتصاد یدارا

 باشد؛ یننو یو مبتنی بر فناور ییناخالص ملی و دانا یدمنابع انسانی در تول

 ارتباطی  علمی، فنی، اطالعاتی و یشرفتهو خدماتی پ یربناییز یآباد و مجهز به شبکه ها ینسرزم

منطقه  یکشورها یبه تقاضا ییو ارتقاء توان پاسخگو یکژئوپولت یژهو یتجهت استفاده از موقع

 داشته باشد؛

 نو  یها یتخود و مز یها یتبر اساس قابل یافتهتوسعه  ینمختلف سرزم یبا عرصه ها یکشور

 گردد؛

  یشبه زندگی، افزا یدام یشادر ابعاد ارتقاء سالمت انسانی و افز یداسالمی با یرانا یافتگیتوسعه 

 یفرد یتعدالت اجتماعی، امن ینی،د یدرآمد سرانه، کاهش نر  تورم، رفع فقر، آموزش، مردم ساالر

نر   به یدنو رس یاسالمی در جامعه، کاهش مفاسد اقتصاد -یرانیفرهنگ ا یقو اجتماعی، تعم

 اشتغال و . . . متجلی گردد. یعیطب

  نهضت  یجاددر چارچوب حکومت اسالمی و قانون اساسی به منظور اداشتن عزم ملی و اراده جمعی

 که به جامعه آرمانی در افق منجر گردد؛ یفرهنگی، علمی و اقتصاد

 سهم منابع انسانی  یشعلم و دانش و افزا یدو تول یاز جنبش نرم افزار یتالزم حما یبسترها یجادا

 ثروت ملی برقرار شود؛ یددر تول
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 ینهادها یجادمنطقه و ا یبر اساس منافع مشترك با کشورها ییهمگراتحقق  یتالش جمعی برا 

و دفاعی صورت  یتیاجتماعی، فرهنگی، علمی، فنی، امن ی،اقتصاد یها ینهالزم در زم یمنطقه ا

 یرد؛گ

 یمآموزش و تنظ یربناها،ز یجادا یت،رفاه و امن ینتام یها ینهاز دولتی کارآمد و بسترساز در زم 

 برخوردار شود؛ یردولتیبخش غ یها یتی مناسب توسعه ملی و فعالقانون یسازوکارها

 و  یهکاال و خدمات دانش پا یدنوآور و توانمند در تول ین،کارآفر یافته،بخش خصوصی سامان  یدارا

 داخلی و خارجی باشد؛ یدر بازارها یررقابت پذ

 وده و موجبات وفاق ب ینآحاد جامعه در پهنه سرزم یزانندهدر دوران چشم انداز برانگ یریتمد

 یازمورد ن یها یرساخترا سامان داده و ز یننو یریتمد یها یستمعمومی و عزم ملی را فراهم و س

 برتحقق اهداف را  یمناسب در راستا یها و سازوکارها یاستس یمتنظ یتو مسئول یجادتوسعه را ا

 یرد؛عهده گ

 یتانی و مدنی و احترام به مالکمشروع و حقوقی انس یها یو آزاد ییقضا یتآحاد مردم از امن 

 و جمعی بهره مند شوند.  یفرد

مقام معظم  یاز سو 10/4/1385( قانون اساسی در مور   44کلی بند )ج( اصل ) یها یاست** س

 ابالغ شده است. یرهبر

 شاهدشهر شهر با ارتباط در ملی انداز چشم سند بندی جمع 1-27

شده در  یاناز موارد ب یدبا یتوسعه شهر یتمام برنامه ها ان،یراسالمی ا یبا توجه به چشم انداز جمهور

انجام کار مورد  یندفرآ یدبوده و با شاهدشهردر ارتباط با  یرز مواردپروژه  ینلذا در ا یروی کنندباال پ

 توجه واقع شوند:

 جمع بندی سند چشم انداز ملی در ارتباط با شهر شاهدشهر -9جدول 

 شاهدشهرانداز کشور با توجه به شهر  چشم یسند مل یجدول جمع بند

 

 

 سند چشم انداز

 یران درا یاسالم یجمهور

 یشمس یهجر 1404

 اصول خود، متکی بر یخیو تار یاییفرهنگی، جغراف یاتمتناسب با مقتض یافته،توسعه 

 ینی، عدالتد یبر: مردم ساالر یداسالمی، ملی و انقالبی، با تاک یها اخالقی و ارزش

 امنیت از یها و بهره مند مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ی هایداجتماعی، آزا

 .ییاجتماعی و قضا

 یر قرارتحت تاث یداجتماعی با یادهایها و بن بومی، ارزش یاتتوسعه از سه رکن مقتض) 

 (ها طراحی و اجرا شود. متناسب با آن یدتوسعه با یو لذا الگو یردگ

 منابع متکی بر سهم برتر یوراعلم و فن یدتول توانا در یشرفته،برخوردار از دانش پ

 .انسانی
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یع برابر، توز یها اجتماعی و فرصت یی، تامینقضا یتامن رفاه، برخوردار از سالمت،

 یط زیستو بهرمند از مح یضتبع درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، مناسب

 مطلوب.

 

 

 

ی برا یالزامات اساس

 به اهداف مورد دستیابی

 در افق چشم انداز نظر

 یط برقراراقتصاد، جامعه و مح ینو باثبات که در آن توازن ب یدارپا یتوسعه ا یدارا

 .باشد

بر  متکی پربازده، سودآور، یر،شکوفا، متنوع، دانش محور، رقابت پذ یاقتصاد یدارا

 باشد ینون فناوری و مبتنی بر ییناخالص ملی و دانا یدسهم منابع انسانی در تول یشافزا

 اطالعاتی علمی، فنی، یشرفتهو خدماتی پ یربناییز یآباد و مجهز به شبکه ها ینسرزم

 یبه تقاضا پاسخگویی و ارتقاء توان یکژئوپولت یژهو یتو ارتباطی جهت استفاده از موقع

 منطقه داشته باشد یکشورها

زندگی،  ید بهام یشافزا در ابعاد ارتقاء سالمت انسانی و یداسالمی با یرانا یافتگیتوسعه 

عدالت  ینی،د ساالری درآمد سرانه، کاهش نر  تورم، رفع فقر، آموزش، مردم یشافزا

در جامعه، کاهش مفاسد  اسالمی -یرانیفرهنگ ا یقو اجتماعی، تعم یفرد یتاجتماعی، امن

 . متجلی گردد.. . اشتغال و یعیبه نر  طب یدنو رس یاقتصاد

 

 کشور توسعه ششم برنامه طول در شهر ایهبرنامه بررسی و تحلیل

سند فرادست در سطح ملی، در  ینو فرهنگی کشور به عنوان مهم تر یبرنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصاد

که  به تصویب رسید 14/12/1395در تاریخ اجتماعی و فرهنگی  ی،اقتصا یها ینهدر زم ی مختلفیمحورها

 .دآن پرداخته می شو یینمرحله به تب یندر ا

سند  یکسند به عنوان  یندر ا یشهر یریتمرتبط با نظام مد یاز محورها یبند به بررسی پاره ا ینا در

استناد در گزارش مذکور پرداخته و به شرح فصول آن به طور اجمالی پرداخته می شود.  مورد فرادستی و

 ختلف استفاده خواهد شد.راهنما در ابعاد م یکگزارش از سند به عنوان  آتی می باشد در مراحل یهیبد

 ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه کلی سیاست های

 بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و قابت پذیری بازارها. -

 تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی. -

 زم.الارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خ -

اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق  -

مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت  مهاجرت به

رتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد بهینه در سطح ملی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ا

های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار  تفرص

 بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و امکانات روستایی.
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 اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن. -

 ات.العبرتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطکسب جایگاه  -

مت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و الارتقاء س -

 تصویب قوانین مربوط.

تأمین توانمندسازی و خود اتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و  -

 اجتماعی.

در قالب شبکه  سالمتافزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه  -

 بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

 توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی. -

ر همه عرصه ها و نی بانوان دتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانو -

 ویژه به نقش سازنده آنان. توجه

 ایرانی. -میالهویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روز آمدسازی معماری اس -

 سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن. -

 ه مصادیق مهم آن.الندرصدی سا 10برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش  -

ی و مدیریت الغگردان ها در چارچوب سیاست های کلی ابمبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان -

 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه. 25مصرف با هدف کاهش 

ح الگوی مصرف و سیاست الایرانی و فرهنگ سازی درباره اص -میالارائه و ترویج سبک زندگی اس -

 تصاد مقاومتی.های اق

تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه جامع  -

 علمی

 (.1395)برنامه ششم توسعه کشور،  کشور و نیازهای تولید و اشتغال -

از آنجا خواهد بود  یرگذارو اداره شهرها تاث یشهر یاز ارکان زندگ یاریشده در باال در بس یانب های یاستس

در نظر داشت  یداست لذا با یراهبرد یکردبا رو شاهدشهر یبرنامه شهردار ینکه طرح در دست مطالعه تدو

خواهد  یتحائز اهم شاهدشهر یشهردار یبرا ها گذاری و هدف ها گذاری یاستس یهموارد ذکر شده در کل

گذار بر  یرتاث یشهر، نهاد یتد و هواثر گذار بر کالب ی،اجتماع ی،فرهنگ یسازمان یبود. از آنجا که شهردار

کرده و  ینرا تام یبوده تا بتواند عدالت اجتماع یبندفوق پا های یاستبه س یستیاست با یطیمح یفیتک

 .و در اداره شهر بکار بندد یزدرا برانگ اهدشهرشهروندان ش یتعاون و مشارکت عموم یهروح

 کشاورزی
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دولت با وضعیت کشاورزی مطرح شده است. بر این اساس  قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط 31ماده 

به  یو آبز یدام ی،زراع یدر محصوالت اساس ییبه خودکفا یلو ن ییغذا یتامن ینموظف است در جهت تأم

 تمحصوال یژهبه و یکشاورز یداتتول یشقانون برنامه و افزا یاجرا یان(  در پا%95نود و پنج در صد ) یزانم

و توسعه صادرات و  یدتول یها یرهزنج یلو تکم یتمثبت، تقو یبه تراز تجار یدنرس ،یصادرات یتمز یدارا

 را انجام دهد: یراقدامات ز یآب وخاك کشاورز یبهره ور یارتقا

 یریو به کارگ ینو تأم یدتول ی،زراعو به ینژادبه یی،توسعه کشت نشا ی،حفاظت یتوسعه کشاورز -

کردن ساالنه حداقل دوازده  ینیماش یبضر یشو نهال، افزا بذر یددر تول ییمقاوم، خوداتکا ارقام

 بخار در هکتار ( اسب0.12صدم )

 یمحصوالت کشاورز ینیتضم یدانجام به موقع خر -

 دار به باغات یبش یپانصد هزار هکتار از اراض یلو تبد یمحصوالت راهبرد یدتول یشافزا -

از  یشترو استفاده ب یمیاییش یو کودها یسموم، دفع آفات نبات ینهفراهم نمودن امکانات مصرف به -

( یونساخت )فرموالس یبضوابط ورود، ساخت و ترک ینو تدو یستی)کمپوست( و مبارزه ز یکود آل

 کود و سم

 یتتقو ی،و انتقال فناور یجترو ینو نظام نو یقاتیجهت انجام امور تحق یازموردن یگذار یهسرما -

 یمراکز جهاد کشاورز یزو تجهدانش  یریتاستقرار مد یان،دانش بن یشرکت ها

کنترل  یمل ی(، اعمال استانداردهایک)ارگان یستیتوسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت ز -

 یاهی،گ یها یماریبا آفات و ب یقیگسترش مبارزه تلف یکشاورز یو فرآورده ها یداتتول یفیک

 یدر راستا یپزشک یاهگ یاز درمانگاه ها یتنهاده ها ازجمله انواع سم و کود و حما ینهمصرف به

 سالمت انسان و جامعه ایارتق

 یمنیدر چهارچوب قانون ا یخته،واردات و مصرف محصوالت ترار ید،تول ی،هرگونه رهاساز یتممنوع -

  یرانا یاسالم یجمهور یستیز

 یو دام یکاال و نهاده کشاورز یریو رهگ یکیبارنامه الکترون ی،شناسه گذار یرساختز یراه انداز -

 کاالها یندر روزآمد کردن شناسه ا یبه مصرف کننده نهائ یدنتا رس یصنعت یمهنو  یصنعت

 یمانند کارخانه ها یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد یعصنا یصادرات یتاز توسعه ظرف یتحما -

 یعی،طب یها یتبا توجه به مز یمحصوالت کشاورز یبسته بند یعو صنا یانو آبز یورخوراك دام، ط

 یعصنا ینا یو رقابت ینسب

 یبه تشکل ها یاعتبار -یفن یکمک ها یاعطا یقاز طر یمحصوالت کشاورز یدتول یرهزنج یلتکم -

 یی )همان(.و روستا یکشاورز یرفراگ

 مسکن
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 ینبه عمل آورده است. بر امسکن را در حوزه  یمتعدد یها ینیب یشقانون برنامه ششم توسعه، پ 60ماده 

در بخش  یمصرف انرژ یژهمصرف به و ین ها و اصالح الگوساختما یبه منظور مقاوم سازباید  اساس

 انجام گردد: یرساختمان و مسکن اقدامات ز

 یساختمان یساختمان در پروانه ها یمقررات مل یتها مکلف اند نسبت به درج الزام رعا یشهردار -

 یتبه رعاپروانه ها، منوط  ینا یاحداث شده بر مبنا یواحدها یکار برا یان. صدور پایندنما اقدام

 مقررات است. ینکامل ا

 یرسا یتمسؤول یاز،( خود و در صورت نی)حرفه ا یفن یتموظف اند مسؤول یدولت یانمجر یهکل -

و  یتحت پوشش خود اعم از شهر یمحاسبه و نظارت بر ساختمان ها ی،عوامل مرتبط با طراح

 .یندنما یمهب یت،صالح یدارا یاز شرکت ها یکیرا نزد  ییروستا

 در برابر زلزله: یریکاهش خطرپذ یر انجام مطالعات الزم برابه منظو -

 .یابدزلزله توسعه  ینشانگرها یشو پ یو زلزله نگار یشتاب نگار های یستگاهشبکه ا (1

به  ی،ساختمان یمقاوم ساز یمصالح و روش ها یقانون برنامه استانداردساز یاجرا یدر ط (2

 شود یتمذکور حما یگان مصالح و روش هاو ارائه کنند یدکنندگانصورت کامل محقق و از تول

 )همان(.

 شهری فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی

به عمل  یشهر یو بهساز یرا در حوزه نوساز یمتعدد یها ینیب یشقانون برنامه ششم توسعه، پ 61ماده 

ویژه  قعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناط اساس شورای ین. بر ااست آورده

های  مناطق، با اولویت های واقع در این بندی طرح های فرسوده و دسته نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت

 زیر اقدام نماید:

 ها ضروری است. هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن طرح .1

ها و  شهرداری ت دولت،هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمای طرح .2

 .ها به مرور زمان قابل انجام است دهیاری

ها موظفند با اعمال  های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری وزارتخانهدر این ماده ذکر شده است که 

غیردولتی  های فرسوده از اقدامات بخش تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافت های سیاست

دولت مکلف است همچنین  های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. زسازی بافتبرای احیاء و با

اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و  های حمایتی، حقوقی، تشویقی و از طریق اعمال سیاست

 های روبنائی و زیربنائی فرسوده شهری با رعایت سرانه های ( از بافت% 10)    درصد بهسازی حداقل ده

ای مورد نیاز را همه ساله  اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه  ها غیردولتی و شهرداری توسط بخش

 بینی نماید. سنواتی پیش در قوانین بودجه
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ها و  یشهردار یانم یازو بودجه مورد ن یالتتسه یعتوز ینهمشخصی در زم ینیب یشگونه پ یچقانون ه این

ها مقرر نموده است که  یشهردار یبرا یفیبه نوعی تکل اائه ننموده است و صرفدولتی ار ییاجرا های دستگاه

  .یدفرسوده بگشا یبافت ها یتواند گره از چالش نوساز می چگونه یستمشخص ن

 نشین حاشیه های سکونتگاه

اطق ساکنان من ، دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیربرنامه 62مطابق با ماده 

های  پیشگیری از ایجاد سکونتگاه نگری و ها از مزایای شهرنشینی و پیش نشین و برخورداری آن حاشیه

 غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

کشور و ممانعت از  ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در برنامه (الف

 نشین و کاهش مناطق حاشیه مهاجرت، با ساماندهینشینی با رویکرد تقویت مبادی  توسعه حاشیه

 (.%10درصد)  جمعیت آن به میزان ساالنه ده

معماری ایران از  عالی شهرسازی و نشین تعیین شده توسط شورای بخشی مناطق حاشیه سامان (ب

های واقع در  ساکنان بافت طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی

سند ملی توانمندسازی وساماندهی »  چارچوب ها، در های شهری با مشارکت آن داخل محدوده

 .های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر و ایجاد شهرك«  های غیرمجاز سکونتگاه

کنترل محدوده روستاهای  تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد (پ

 .ها طبیعی آن مذکور در حد رشد

مشارکت دولت در قالب  ها با طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری (ت

 .بودجه سنواتی

را  ینینش یهبخش مهمی از ابعاد حاش گانه فوق در صورت اجرا، بتواند4نظر می رسد اقدامات  به

و جانبی  یبعد یراتاقدامات و تاث ینقق او تح ییاجرا یساز و کارها اصلی، . اما مسئلهیدمرتفع نما

 )همان(. استو ...  یاقتصاد یتی،امن یطی، سیاسی،مح یستمختلف ز یها در حوزه ها آن یاجرا

 الکترونیک دولت خدماتی و اطالعات فناوری کاربردی توسعه

 انه تدارکاتدولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامبرنامه ششم توسعه،  9طبق ماده 

های  دستگاهو  ها الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرو وزارتخانه

جز  معامالتی بخش عمومی بهو و دیگر قوانین مالی  3/11/1383مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 

و قانون برگزاری  1382 18/10/1382مصوب  معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای  دستگاهتکمیل کند. کلیه  3/11/1383مناقصات مصوب 
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قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور  عمومی غیردولتی مکلف به رعایت

 هستند.

 یمشخصی شده است ، اما به نظر می رسد شهردار یحصر یفها تکل یشهردار ینهماده در زم یناگرچه در ا

 یستند )همان(.نها مستثنی  ینیب یشپ ینشمول ا از ییدستگاه اجرا یک ها به عنوان

 نقل و حمل امور توسعه و شهرها حاشیه ساماندهی

 های کلی اصل چهل و وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست، 52مطابق با بند پ ماده 

قانون اساسی ( 44های کلی اصل چهل و چهارم )  ( قانون اساسی و قانون اجرای سیاست 44رم ) چها

ای  نقل ریلی شهری و حومه های حمل و و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه 1387مصوب 

ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و  شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه 22/5/1385 مصوب

آهن  ای در زیرمجموعه شرکت راه ساخت خطوط مستقل حومه ای و عه امور حمل و نقل ریلی حومهتوس

های مربوطه متولی کلیه امور حمل و  تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری جمهوری اسالمی ایران

در امور  طور مستقل های قطارهای شهری به باشد. فعالیت شرکت ای در کشور می ریلی مسافری حومه نقل

ای ظرف  مسافری حومه توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی

مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازی و  االجراء شدن این قانون به پیشنهاد ماه پس از الزم مدت شش

 )همان(. رسد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می

 زلزله خطرپذیری کاهش

توسعه  ،زلزله یریکاهش خطرپذ یبه منطور انجام مطالعات الزم برا، برنامه 60ماده  پبند  با  ابقمط

 ینهزم ینشده است. در ا ینیب یشپ زلزله ینشانگرها یشو پ یو زلزله نگار ینگار ی شتابها یستگاها

 یستگاها یکنفر  هزار جو پن یستهر ب یبزرو به ازا یشهرستان و روستاها ی درشتاب نگار یها یستگاها

تهران، سازمان )بحران  یریتدر مد یلدخ یواحدها متوجه موضوعات می تواند ینکه ایابد توسعه می 

موثر در  یطی برنامه مصالح و روش ها که شده است ینمع ینباشد. همچن (بحران شهر تهران یریتمد

 )همان(. شود یتکنندگان آنها حما یدساختمانی، استاندارد و از تول یمقاوم ساز

 اجتماعی های آسیب

قانون برنامه ششم توسعه کشور جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلف است  77مطابق با ماده 

از حوادث و سوانح،  یو کاهش خطرات ناش یشگیریجامعه، پ یو تاب آور یمنیا یبضر یشبه منظور افزا

 را انجام دهد: یلقدامات ذا یبودجه سنوات ینارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوان

 یشو افزا یمردم یها یتبا استفاده از توان و ظرف یاجتماع یهسرما یکمک به حفظ و ارتقا -

 مردم یاجتماع یمشارکت ها
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 ییپاسخگو یبرا یو آمادگ یشگیرانهشبکه امداد و نجات کشور باهدف اقدامات پ یتتوسعه و تقو -

 و به موقع به حوادث و سوانح کشور یعسر

تاب  یشو افزا یریجهت کاهش خطرپذ یهمگان یآموزش ها یژهبه و یعموم یها یآگاه شیافزا -

 )همان(. جامعه در مقابل حوادث و سوانح یآور

 شهری خدمات

 :مطرح نموده است یدر ارتباط با احداث و توسعه امکانات ورزشقانون برنامه ششم توسعه کشور  94ماده 

 یبر ارزش افزوده را برا یات( مال%9( از کل نه درصد )%0.27و هفت صدم درصد ) یستدولت مکلف است ب

ورزش  ی،پهلوان یو کشت یزورخانه ا یهاورزش یالملل ینب یونفدراس ی،توسعه ورزش مدارس، ورزش همگان

اختصاص دهد.  جانبازاندر حوزه معلوالن و  یژهورزش به و یرساختهایورزش بانوان و ز یری،و عشا ییروستا

 یشپ یمربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش وپرورش در بودجه سنوات یها یفمبلغ در رد ینا

 .یردگ یوزراتخانه ها قرار م ینا یارشود و پس از مبادله موافقتنامه در اخت یم ینیب

موظف است به منظور  یوزارت جهاد کشاورزقانون این برنامه ذکر شده است که  96همچنین در ماده 

شهرها و محدوده روستاها  یمخارج از حر یرکشاورزیغ یمل یاراض ی،ورزش یاماکن و فضاها احداث و توسعه

 ییداست با تأ یردولتیبخش غ یازرا که موردن یستز یطواقع در مناطق چهارگانه مح یاراض یبه استثنا

 یتبا رعا ییو دارا یاعالم شده توسط وزارت امور اقتصاد امالتیارزش مع یمتوزارت ورزش و جوانان به ق

 ینا یکاربر ییر. تغیدواگذار نما یثارگرانا یها یتعاون یتبا اولو یو تعاون یردولتیبه بخش غ یقانون یفاتتشر

 )همان(. گردد یم یزحکم به خزانه وار ینا یممنوع است. منابع حاصل از اجرا یاراض

 مرور و عبور و نقل و حمل ایمنی و نظم ارتقای

ها و  ها در مراکز استان کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهبرنامه می بایست  108مطابق با بند الف ماده 

های کنترلی و  روزرسانی سامانه ها با نصب، نگهداری و به های اصلی و آزادراه جاده کالنشهرها و همچنین

ا و ه سامانه ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این هوشمند توسط شهرداری مراقبتی

 )همان(. گیرددسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار 

 شاهدشهر شهر با ارتباط در کشور توسعه ششم برنامه سند بندی جمع 1-28

 یستیدولت با یکرداست که در اداره شهرها و با توجه به رو هایی یاستبخش س ینذکر شده در ا یمواد قانون

بر  یدبا یشهر های برنامه و ها طرح یهدر کل یزن اهدشهرش یردارلذا شه یردقرارگ ها یشهردار یش رویپ

 .یابددست  یدارباشد تا به توسعه پا بند یپا ها یاستس ینا

 :دهد قرار مدنظر را زیر محورهای باید شاهدشهر شهر کشور، ی توسعه ششم سند با ارتباط لذا در

 اهدشهرجمع بندی سند ششم توسعه کشور در ارتباط با شهر ش -10جدول 
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 کشاورزی

 یدتول زراعی، و به نژادی به یی،توسعه کشت نشا ی،حفاظت یتوسعه کشاورز -

 یشبذر و نهال، افزا یددر تول ییارقام مقاوم، خوداتکا یریو به کارگ ینو تأم

 کردن  ینیماش یبضر

 یمحصوالت کشاورز ینیتضم یدبه موقع خر انجام -

 یو کودها یسموم، دفع آفات نبات هیننمودن امکانات مصرف به فراهم -

 ینو تدو یستی)کمپوست( و مبارزه ز یاز کود آل یشترو استفاده ب یمیاییش

 ( کود و سمیونساخت )فرموالس یبضوابط ورود، ساخت و ترک

و  یجترو ینو نظام نو یقاتیجهت انجام امور تحق یازموردن یگذار سرمایه -

دانش و  یریتاستقرار مد یان،دانش بن یشرکت ها یتتقو ی،انتقال فناور

 یمراکز جهاد کشاورز یزتجه

(، اعمال یک)ارگان یستیکشت محصوالت سالم و محصوالت ز توسعه -

گسترش  یکشاورز یو فرآورده ها یداتتول یفیکنترل ک یمل یاستانداردها

نهاده ها ازجمله  ینهمصرف به یاهی،گ یها یماریبا آفات و ب یقیمبارزه تلف

 یارتقا یدر راستا یپزشک یاهگ یاز درمانگاه ها یتد و حماانواع سم و کو

 انسان و جامعه سالمت

 یخته،واردات و مصرف محصوالت ترار ید،تول ی،هرگونه رهاساز ممنوعیت -

  یرانا یاسالم یجمهور یستیز یمنیدر چهارچوب قانون ا

و کاال  یریو رهگ یکیبارنامه الکترون ی،شناسه گذار یرساختز یانداز راه -

به مصرف کننده  یدنتا رس یصنعت یمهو ن یصنعت یو دام ینهاده کشاورز

 کاالها یندر روزآمد کردن شناسه ا ینهائ

بخش  یلیو تکم یلیتبد یعصنا یصادرات یتاز توسعه ظرف حمایت -

 یبسته بند یعو صنا یانو آبز یورخوراک دام، ط یمانند کارخانه ها یکشاورز

 یعصنا ینا یو رقابت ینسب یعی،طب یها یتمزبا توجه به  یمحصوالت کشاورز

 -یفن یکمک ها یاعطا یقاز طر یمحصوالت کشاورز یدتول یرهزنج تکمیل -

 ییو روستا یکشاورز یرفراگ یبه تشکل ها یاعتبار

 

 

 مسکن

 یکار برا یانصدور پا و یساختمان یساختمان در پروانه ها یمقررات مل یتالزام رعا -

 پروانه ها ینا یمبنا ث شده بر/احدا یواحدها

تحت  یمحاسبه و نظارت بر ساختمان ها ی،نمودن عوامل مرتبط با طراح یمهالزام ب -

 برای یتصالح یدارا یاز شرکت ها یکی( نزد ییو روستا یپوشش )اعم از شهر

 مجریان

 به صورت کامل  ی،ساختمان یمقاوم ساز یمصالح و روش ها یاستانداردساز -

 احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده  - های فتبا نوسازی و بهسازی



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

87 

 

 شده یینتع یها یتدسته بندی طرح های واقع در این مناطق بر اساس اولو - شهری فرسوده

 بافت فرسوده  شهر یو بازساز یاءبودجه به منظور اح ینتام -

 

 نشین حاشیه های سکونتگاه

و دور مانده از  ار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشینارتقای شرایط محیطی پاید -

 جریان توسعه شهری

برخورداری آن ها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه  -

 های غیرمجاز

 یفناور یتوسعه کاربرد

دولت  یو خدمات اطالعات

 یکالکترون

 الکترونیکی تدارکات سامانهریق از ط یبرگزاری مناقصات و انجام معامالت شهردار -

 دولت

 و شهرها هیحاش یسامانده

 نقل و حمل امور توسعه

 ساخت و ای حومه عمومی سبک نقل و حمل امور توسعه و شهر حاشیه ساماندهی -

 و توسعه و تکمیل کمربندی های شمالی و جنوبی ای حومه مستقل خطوط

 

 زلزله یریخطرپذ کاهش

 

 زلزله ینشانگرها یشو پ یو زلزله نگار ینگار -بشتا یها یستگاهتوسعه ا -

 ساختمانی یموثر در مقاوم ساز یمصالح و روش ها یاستاندارد ساز -

 ساختمانی مصالح تولیدکنندگان از حمایت -

 

 

 اجتماعی هایآسیب

و  یمردم یها یتبا استفاده از توان و ظرف یاجتماع یهسرما یکمک به حفظ و ارتقا -

 مردم یاجتماع یامشارکت ه یشافزا

 یو آمادگ یشگیرانهشبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پ یتتوسعه و تقو -

 و به موقع به حوادث و سوانح کشور یعسر ییپاسخگو یبرا

و  یریجهت کاهش خطرپذ یهمگان یآموزش ها یژهبه و یعموم یها یآگاه یشافزا -

 جامعه در مقابل حوادث و سوانح یتاب آور یشافزا

 

 

 شهری خدمات

زورخانه  های¬ورزش یالملل ینب یونفدراس ی،توسعه ورزش مدارس، ورزش همگان -

ورزش  یرساختهایورزش بانوان و ز یری،و عشا ییورزش روستا ی،پهلوان یو کشت یا

 در حوزه معلوالن و جانبازان یژهبه و

 به اهاروست محدوده و شهرها حریم از خارج غیرکشاورزی ملی اراضی از استفاده -

 توسعه و احداث منظور به زیست محیط چهارگانه مناطق در واقع اراضی استثنای

 ورزشی فضاهای و اماکن

 و حمل ایمنی و نظم ارتقای

 مرور و عبور و نقل

 

نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند در کلیه  -

 معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها
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 تهران استان سرزمین آمای  برنامه بررسی و لیلتح 1-29

 1348باز می گردد. در سال  1345به سال  ین(،سرزم یشطرح آما) ینسرآغاز موضوع طرح جامع سرزم

نظر مشاور سازمان ملل آغاز شد که  یرز «یو منطقه ا یشهر یزیمطالعات برنامه ر»عنوان  تحت طرحی

حال  ین. اما با ایدگرد منتشر « یو منطقه ا یشهر یزیرنامه راطلس ب »به صورت  1350آن در سال  یجهنت

 .یافتمطالعات وضع مشخصی ن ینا

 یفوظا یینو تع ینام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ییرهم زمان با تغ 1353سال  در

 یفقانون تعر 3ده . در مایدوزارتخانه قلمداد گرد ینا یفاز وظا ینبار طرح جامع سرزم ی نخستینآن، برا

 :آمده است ینچن ینیسرزم مفهوم طرح جامع

و منابع و  امکانات بررسی یقاز طر یملی و اقتصاد یدر غالب هدف ها و خط مشی ها یناستفاده از سرزم »

و  آینده فعلی و یکشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك ها ییو روستا یشهر یتمراکز جمع

ی عمرانی بخش ها یبرنامه ها یو خدماتی بوده و در اجرا یو مراکز جهانگرد یصنعتی و کشاورز یقطب ها

 66«.یدنظم و هماهنگی نما یجادو خصوصی ا عمومی

 :افزوده شد یقبلی وزارت مسکن و شهرساز یفبه وظا یرز یدجد یفوظا ینهمچن

 بود آب وکم یلبا توجه به عوامل محدود کننده از قب یندهآ یتمحل شهرها و مراکز جمع تعیین 

 یمصارف کشاورز یبرا یتاولو یتمختلف با رعا یها استفاده

 یتجمع یعنقشه توز یمو طرح و تنظ یندهفعلی و آ یشهرها یتحدود توسعه و ظرف تعیین 

 ینیو کنترل شهرنش یتهدا یو ضوابط الزم برا ییاجرا یها و خط مشی ها یاستس یمو تنظ تهیه 

 ینجهت تحقق طرح جامع سرزم در

 یخی،تار ی،جهانگرد ی،صنعتی، کشاورز یها یتودن شهرها و شهرك ها از نظر فعالنم مشخص 

 مربوط یاز کسب نظر وزارتخانه ها سمختلط و ... پ یشهرها یینتع یزو ن خدماتی

 در سطح منطقه و کشور یندهفعلی و آ یارتباطی شهرها بررسی  

را به سازمان  ینسرزم یشطرح آما یهته یتاقتصاد، مسئول یشورا( 1353)حال در همان سال  ینا با

 67د.کر یظوقت تفو بودجه برنامه و

 :است یرطرح به قرار ز ینا یها یها و استراتژ یاستمجموعه س ین،سرزم یشطرح آما یفاساس تعر بر

                                                           
توسعه و عمران محلي،  یطرح ها یبنامه نحوه بررسي وتصو یینآ -یرانا یو معمار یعالي شهرساز یشورا یرخانهدب -یوزارت راه و شهرساز 66

 وزیران هیات 12/10/78 کشور مصوب یو معمار یو ملي و مقررات شهرساز یمنطقه ا ی،ایه ناح

 1-3 ص 1375 یماهد -یکم جلد – یرانملي ا یطرح کالبد یق/ گزارش تلفیو معمار ی/ واحد شهرسازیوزارت راه و شهرساز 67
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 ینمتوازن در پهنه سرزم یرشد و توسعه اقتصاد ایجاد  

 ها یتبر حسب امکانات، منابع و قابل یناز سرزم ینهبه استفاده  

 فضاها یریپذ یتبر حسب ظرف ینیدر پهنه سرزم یتیتوازن جمع ایجاد 

 ها  یتها، منابع و ظرف یتطبق قابل ینخط مشی توسعه مناطق مختلف سرزم یینتع 

 بخشی به اقتصاد کشور  تنوع 

 حدود توسعه شهرها و شهرك ها  کنترل 

 فتن منابعاز هدر ر یریعمرانی با هدف جلوگ ینظم و هماهنگی در برنامه ها ایجاد 

 مجلد تحت عناوین: 10توسط سازمان برنامه و بودجه در  1388طرح آمایش استان تهران نیز در سال 

 تحلیل موقعیت و توپوگرافی -

 تحلیل منابع آب -

 تحلیل وضعیت اقلیم -

 وضعیت زمین شناسی، منابع معدنی و خاك شناسی -

 تحلیل پوشش گیاهی -

 تحلیل پوشش و کاربری اراضی -

 تحلیل محیط زیست -

 تحلیل پراکندگی فضایی منابع طبیعی و ارتباط آن با سکونتگاه ها -

 تحلیل مخاطرات ) زلزله و حرکات توده ای( -

 نگری مطالعات منابع طبیعی و محیط زیستجمع بندی و آینده -

تهیه و برای اجرا به استانداری تهران ابالغ شده است که در ذیل به بررسی این طرح در ارتباط با شهر 

 پرداخته خواهد شد. شاهدشهر

 تهدیدها و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط

 مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست استان را

 می توان به شرح زیر بیان کرد:
استان ها و تهدیدهای منابع طبیعی و محیط زیست در طرح آمایش بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت -11جدول 

 تهران

 هاتهدید هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت 

منابع 

 طبیعی

 نامه آئین و قوانین وجود -

 زمینه در مختلف های

 طبیعی منابع حفاظت

ك و خا آب، جنگل، مرتع،)

بی توجهی یا کم توجهی  -

به نواحی قرق و حفاظتی 

منابع طبیعی در طرح های 

 عمرانی و توسعه

 متنوع اقالیم وجود -

 گردشگری، های قابلیت -

 و کشاورزی مرتعداری،

 توسعه برای باغداری

چرای بیش از ظرفیت  -

 های موجود در مراتع

تغییر کاربری در اراضی  -

مناسب کشاورزی و 
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 غیره(

 عالی آموزش مراکز وجود -

 تخصصی آزمایشگاه های و

 در تحقیق و آموزش برای

 طبیعی منابع

 تحصیالت سطح بودن باال -

 عالقمندی و آگاهی میزان و

 منابع حفظ به مردم عموم

 استان در طبیعی

 و تشکیالت وجود -

 در فعال غیردولتی نهادهای

 منابع حفاظت زمینه

 طبیعی

انه های رس به دسترسی -

متعدد در استان مانند 

روزنامه ها، مجالت، رادیو، 

تلویزیون و شبکه های 

 کامپیوتری

 قراردادهای و ارتباطات -

 زمینه در المللی بین

 منابع حفاظت و مطالعات

 طبیعی

 و پژوهشگران وجود -

 و متخصص انسانی نیروی

 در دانشگاهی تحصیلکرده

 طبیعی منابع زمینه

 و تجربه اطالعاتی، منابع -

 زمینه در موجود دانش

 طبیعی منابع

 های جاذبه و ها قابلیت -

 فرهنگی، نظر از موجود

 طبیعی مناظر و معماری

و  گردشگری سعهتو برای

 اکوتوریستم

 برای موجود های قابلیت -

 باغداری و کشاورزی

های موجود برای قابلیت -

-و فن آوری ITاستفاده از 

های نوین در اطالع رسانی، 

یم گیری بخشی و تصم -

یک جانبه سازمان ها و 

عدم رعایت قوانین موجود 

در پیاده سازی طرح های 

 توسعه

پایین بودن میزان  -

نزوالت جوی و پراکندگی 

نامناسب آن که منبع اصلی 

تأمین جریانات سطحی و 

منابع آب زیرزمینی در 

 استان می باشد

کمبود اطالعات مکانی و  -

موضوعی الزم برای برنامه 

ریزی و مدیریت منابع 

 طبیعی

تخریب مناظر طبیعی و  -

جاذبه های موجود برای 

 گردشگری و اکوتوریسم

استفاده بی رویه و بیش  -

از توان طبیعی از منابع آب 

و خاك و مراتع )چرای 

بیش از ظرفیت مراتع، 

کشت در اراضی پرشیب و 

برداشت بی رویه از منابع 

 آب زیرزمینی(

بار کمبود بودجه و اعت -

موردنیاز برای حفاظت و 

 توسعه منابع طبیعی

نبود برنامه های راهبردی  -

و جامع برای حفاظت منابع 

طبیعی و تضمین پایداری 

 توسعه

عدم استفاده بهینه از  -

ظرفیت ها و امکانات 

موجود برای تصویب و 

تکمیل نواقص قانونی و 

نیروی انسانی موجود برای 

 حفاظت منابع طبیعی

مشکالت موانع و  -

 استان در پایدار

نین قوا اجرای و تصویب -

از مناسب برای جلوگیری 

 تخریب منابع طبیعی

 برای موجود امکانات -

 و معیشتی وضع بهبود

 در مردم مشارکت افزایش

 و داری آبخیز های طرح

تخریب در اراضی کاهش 

 یمنابع طبیع

 مسائل آموزش امکانات -

 از حفاظت های چالش و

 به مردم به طبیعی منابع

 مشارکت جلب منظور

 حفاظت این منابعدر  آنها

 مصرف الگوی اصالح -

 راندمان افزایش و منابع

 از استفاده با آبیاری

 نوین فنون و روشها

 برای ریزی برنامه -

 قابلیت از بهینه استفاده

 به توجه با اراضی

 حساسیت و محدودیتها

 موجود های

 جاذبه ارتقاء و بازسازی -

 میزان و توریستی های

 مناطق در اشتغال

 روستائی

ی و اصالح بازنگر -

و نظارت قوانین موجود 

 بر نحوه اجرای آنها

 

تخریب پوشش گیاهی 

 طبیعی

باال بودن فرسایش آبی  -

و بادی در استان در اثر 

استفاده غیر اصولی از 

اراضی و منابع طبیعی و 

 نبود برنامه های اصالحی

از آبهای  استفاده شدید -

سطحی و زیرزمینی و 

پائین رفتن سطح آب 

 زیرزمینی

افزایش خطرات و  -

تلفات ناشی از سیل در 

اثر عدم رعایت حریم 

رودخانه ها و ساخت و 

 ساز در نواحی سیل خیز

شور شدن آب و توسعه  -

بیابان در اثر تخریب 

پوشش گیاهی و پائین 

رفتن سطح آب 

 زیرزمینی

افزایش خطرات زمین  -

زه و فرسایش در اثر لغ

ساخت و ساز و تخریب 

پوشش گیاهی در اراضی 

 شیب دار

استمرار تخریب و بی  -

توجهی به قوانین 

 حفاظت منابع طبیعی
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مدیریت و احیاء منابع 

 طبیعی

 

اقتصادی در بخش 

 کشاورزی

عدم اجرای قوانین  -

 موجود

نبود ارتباطات الزم بین  -

 بخش های تحقیق و اجرا

پائین بودن سطح و  -

میزان آگاهی دامداران، 

کشاورزان و بهره برداران 

منابع طبیعی از حساسیت 

ها و محدودیت های بهره 

 یبرداری از منابع طبیع

پایین بودن راندمان  -

یع و انتقال آب در توز

 بخش شرب و کشاورزی

بوروکراسی اداری و  -

ناتوانی سیستم اداری و 

تشکیالتی موجود برای 

 پاسخگویی به نیازها

محیط 

 زیست

وجود قوانین و آئین نامه  -

های مختلف در زمینه 

حفاظت محیط زیست )آب، 

خاك، هوا، پسماندها، تنوع 

 زیستی، حریم ها و غیره(

نین و وجود قوا -

دستورالعمل های موردنیاز 

برای ارزیابی اثرات زیست 

محیطی طرح های توسعه 

)تأیید، اصالح یا جلوگیری 

از اجرای طرح های 

 نامطلوب(

وجود تشکیالت و  -

ساختارسازمانی برای 

حفاظت محیط زیست در 

 سراسر کشور

وجود مراکز آموزش عالی  -

و آزمایشگاه های تخصصی 

ات برای تحقیق در موضوع

 محیط زیست

بی توجهی به حریم و  -

محدوده نواحی حساس و 

حفاظت شده در طرح های 

 عمرانی و توسعه

خشی و تصمیم گیری ب -

یک جانبه و عدم رعایت 

قوانین محیط زیست در 

پیاده سازی طرح های 

 توسعه

کمبود اطالعات مکانی و  -

موضوعی الزم برای برنامه 

ریزی و مدیریت محیط 

 زیست

تخریب مناظر طبیعی و  -

جاذبه های موجود برای 

 گردشگری و اکوتوریسم

کمبود بودجه و اعتبارات  -

موردنیاز برای حفاظت و 

 یاء محیط زیستاح

نبود برنامه های راهبردی  -

قابلیت های توسعه  -

گردشگری و اکوتوریسم 

 در استان

تصویب و اجرای قوانین  -

مناسب برای جلوگیری از 

 تخریب محیط زیست

فراهم کردن زمینه  -

های الزم برای محدود 

ن دسترسی و تخریب کرد

نواحی محیط زیست و 

 اکوسیستم های حساس

راه اندازی شبکه های  -

جمع آوری و تصفیه 

فاضال بها و استفاده 

مجدد از آنها در 

 کشاورزی

برنامه ریزی و آموزش  -

مسائل و چالش های 

محیط زیست به مردم به 

منظور جلب مشارکت 

 انواع اصولی غیر تخلیه -

 پسماندهای و پسابها

 و شهری کشاورزی،

 محیط به صنعتی

 از رویه بی استفاده -

 مزارع در سموم و کودها

 باغات و کشاورزی

 و جمعیت تراکم -

 در آلودگی میزان افزایش

 شهری نواحی

 تخریب و کاربری تغییر -

 گیاهی پوشش

 و خطرات افزایش -

 در سیل از ناشی لفاتت

 حریم رعایت عدم اثر

 و ساخت و هها رودخان

 سیل خیزنواحی  در ساز

 توسعه و آب شدن شور -

 تخریب اثر در بیابان

 پائین و گیاهی پوشش
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باال بودن سطح تحصیالت  -

و میزان آگاهی و عالقمندی 

عموم مردم به حفظ محیط 

 زیست در استان

وجود تشکیالت و  -

نهادهای غیردولتی فعال در 

زمینه حفاظت محیط 

 زیست و اکوسیستم

دسترسی به رسانه های  -

متعدد در استان مانند 

روزنامه ها، مجالت، رادیو 

های  تلویزیون و شبکه

 کامپیوتری

ارتباطات، قراردادها و  -

تعهدات بین المللی در 

زمینه مطالعات و حفاظت 

 محیط زیست

وجود پژوهشگران و  -

نیروی انسانی متخصص و 

تحصیلکرده در زمینه 

 محیط زیست

منابع اطالعاتی، تجربه و  -

دانش موجود در زمینه 

 منابع محیط زیست

قابلیت ها و جاذبه های  -

نظر فرهنگی، موجود از 

معماری و مناظر طبیعی 

برای توسعه گردشگری و 

 اکوتوریستم

قابلیت های موجود برای  -

و فن  ITاستفاده از 

آوریهای نوین در اطالع 

رسانی، مدیریت و بازسازی 

 محیط  زیست

و جامع برای حفاظت 

محیط زیست و تضمین 

 پایداری توسعه

عدم استفاده بهینه از  -

ظرفیت های قانونی و 

نیروی انسانی موجود برای 

 حفاظت محیط

عدم اجرای قوانین  -

 موجود

بودن سطح و  یینپا -

میزان آگاهی مردم و غالب 

و  برنامه ریزان از مسائل

تخریب محیط  یامدهایپ

 زیست

بوروکراسی اداری و  -

ناتوانی سیستم اداری و 

تشکیالت موجود برای 

 حفاظت محیط زیست

آنها در حفاظت محیط 

 زیست

ده برنامه ریزی استفا -

 بهینه از قابلیت اراضی

بازسازی و ارتقاء جاذبه  -

های توریستی و 

اختصاص درآمدهای 

ناشی از آن به بهبود و 

اصالح وضع محیط 

 زیست

ارزیابی اثرات زیست  -

محیطی طرح های توسعه 

و اجرای نتایج آن به 

منظور حداقل سازی 

آسیب های زیست 

 محیطی

بازنگری و اصالح  -

رت قوانین موجود و نظا

 بر نحوه اجرای آنها

 آب سطح رفتن

 زیرزمینی

 و زلزله خطر بودن باال -

 آن از ناشی خسارات

 ساز و ساخت بخاطر

 رعایت بدون

 ردهای الزم دراستاندا

ی پرخطر و آسیب نواح

 پذیر از نظر زلزله

 و آب هوا، شدن آلوده -

 بی توسعه اثر در خاك

 -مسکونی نواحی رویه

 های شبکه صنعتی،

صنایع و نقل،  و حمل

 فعالیت ها

 آمدن باال و شدن آلوده -

 در زیرزمینی آب سطح

 در تهران جنوب نواحی

 و ها فاضالب نفوذ اثر

مختلف و پسابهای 

ایی افزایش خطر روانگر

 در اثر زلزله

 گلخانه گازهای افزایش -

 ای.

 (1388منبع: )طرح آمایش استان تهران، 

 راهبردها و اهداف
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آب و  ویژهه مهمترین اهداف و راهبردهای بلند مدت برای توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی ب

 شرح زیر نام برد:ه توان بخاك و محیط زیستی را می

 تهران استان شیآما طرح در ستیز طیمح و یعیطب منابعاف و راهبردهای بررسی اهد -12جدول 

 اهداف و راهبردها ردیف

1 
صنعت،  هایبخش در توسعه پایداری تضمین و ارزش با هاییستگاه ز و اندازها چشم ها، گونه یستی، ز تنوع حفاظت

 خدمات و کشاورزی

 اراضی از استفاده هایروش و نوع با اکولوژیک توان بین سازگاری سازی حداکثر 2

3 
 بر کشاورزی و خدمات صنعت، ی ها بخش در فعالیت و توسعه منفی پیامدهای و اثرات و مخاطرات سازی حداقل

 زیست محیط

 تفاده از منابع طبیعی و محیط زیستیاس نحوه و زیست محیط کیفیت ارتقای و بازسازی 4

 زیست محیط و طبیعی منابع مدیریت و مسائل زمینه در مردم تلفمخ طبقات مشارکت و آگاهی دانش، سطح ارتقای 5

 طبیعی منابع و زیست محیط مسائل در اجرا و آموزش پژوهش، بخش سه بین ها فعالیت هماهنگی و ارتباط توسعه 6

7 
 و کشاورزی خدمات، صنعت، های ی برنامه ریزی، تصمیم گیری و فعالیت در بخشساز یکپارچه و سازی هماهنگ

 تاظحف

 محیط منابع و اراضی از استفاده و فعالیت هرگونه کردن قانونمند 8

 ها فعالیت محیطی زیست اثرات و زیست محیط کیفیت سنجش و پایش 9

10 
، تجزیه و تحلیل و نشر اطالعات مکانی مرتبط ساماندهی آوری، جمع ی برا الزم های ساخت یر ز و ها سامانه توسعه

 زیستبا منابع طبیعی و محیط 

 طبیعی منابع و زیست محیط مسائل زمینه در المللی بین های همکاری و ارتباطات توسعه 11

12 

 :طریق از آب مصرف سازی بهینه

 های تحت فشار آبیاریتوسعه سیستم -

 بندهای انحرافی و پوشش انهار احداث -

 مفاد آئین نامه مصرف بهینه آب اجرای -

 آبخیزداری های تغذیه مصنوعی وفصلی از طریق اجرای طرح هایاز هدر رفت سیالب جلوگیری -

 راندمان در بخش شرب و کشاورزی افزایش -

13 

 :طریق از زیرزمینی آب های سفره پتانسیل حفظ

 اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و آبخیزداری و حفاظت خاك -

 ها ستقیم در تغذیه آبخوانحفظ مراتع و جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی آن با توجه به اثرات م -

 برقراری توازن بین حجم بهره برداری و تغذیه طبیعی سفره ها -

 کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق نصب کنتورهای حجمی -

14 
 :طریق از صنعت و شرب – کشاورزی های در بخش خصوص به کنندگان مصرف عمومی دانش افزایش

 ی مردم در زمینه مصارف آب از طریق رسانه های جمعیباالبردن دانش و آگاه -
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 آب از بهینه استفاده جهت برداری بهره های تشکل قالب در مردمی های ایجاد تشکل -

افزایش آگاهی کشاورزان از عواقب زه دار شدن اراضی در اثر مصرف بی رویه آب، افت سفره های آب زیرزمینی و  -

 آب منابع شدن شور و آبی پتانسیل کاهش کویر، روی پیش

 توجیه مصرف کنندگان به ویژه کشاورزان در خصوص جایگاه حیاتی و اقتصادی آب در تولید -

 استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای مصرف کنندگان عمده -

15 

 فاضالب تصفیه های جود از طریق اجرا و تکمیل طرحمو آب منابع از بهینه استفاده

 برای ها¬آن از مجدد استفاده و ها¬فاضالب تصفیه و آوری جمع های گرفتن تهیه و اجرای طرحدر اولویت قرار  -

 فعلی مصرف یکبار و ناکارآمد های روش جای به سبز فضای و کشاورزی

 آب تأمین اجرای دست در های سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرح -

16 

 استان آب منابع مطالعات های زیرساخت و ها طرح توسعه و تکمیل

 آمار و اطالعات تر تجهیز و توسعه ایستگاه های آب و هواشناسی و سینوپتیک به منظور جمع آوری هر چه دقیق -

 هواشناسی و آب منابع پایه

 که تاکنون مطالعه نگردیده اند هایی ایجاد شبکه های پیزومتری و اکتشافی در سطح استان جهت شناسائی دشت -

 شرب مصارف جهت آهکی آب های دقیق پتانسیل ییآب کارستیک به منظور شناسامطالعات تفصیلی منابع  -

 ایجاد بانک اطالعاتی منابع آب استان -

 موجود های د شبکه و یا تشکیل و توسعه شبکهفاق های دشت در ای مشاهده های ایجاد شبکه چاه -

17 

 آب منابع بخش برای الزم اعتبارات تأمین

رات عمرانی ملی و استانی به بخش منابع آب با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه این لزوم تخصیص بیشتر اعتبا -

 بخش

 آب تأمین های طرح در گذاری سرمایه برای ها جلب مشارکت بانک -

و تأمین قسمتی از هزینه  جویی صرفه منظور به صنعت و شرب کشاورزی، های تعیین قیمت واقعی آب در بخش -

 های بخش آب

 آب تأمین های مردمی به منظور سرمایه گذاری در اجرای طرح جلب مشارکت -

18 

 آب منابع کیفیت بهبود و حفظ

 استفاده درست و کمتر از کودها و سموم شیمیایی -

 های¬آب سفره به غیرآالینده های رزی و یا صنعتی و شهری و جلوگیری از ورود پسابکشاو های کنترل پساب -

 زیرزمینی

 ها دشت به ورودی های کننده آب قطع جریانات آلوده -

 استان بزرو شهرهای در فاضالب های اجرای طرح -

 حفاظت از کیفیت منابع آب شرب )رودخانه های کرج، جاجرود، الر و طالقان( -

19 

 آب منابع مدیریت اعمال -

 آب بخش با مرتبط های ایجاد هماهنگی کامل بین ارگان -

 ای ه حوز واحد در مدیریت اعمال ظورمن به پایدار توسعه های تهیه طرح -
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 رفع مشکالت حقوقی و اجتماعی مرتبط با بخش آب. -

 (1388منبع: )طرح آمایش استان تهران، 

 جهت  یری اسناد فرادست توسعه شهرستان شهریار 1-30

شورای عالی معماری وشهرسازی  1381مصوب طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن -

 ایران

 شهریار با ارائه خدمات تخصصی  کشاورزی برای کانون های جمعیتی منطقه-ی کرجحوزه شهر 

 هیات وزیران 1384سند ملی توسعه استان تهران مصوب -

در این طرح منطقه تهران با تقویت نقش بین المللی در زمینه های فعالیت های آموزشی و پژوهشی سطح 

های دانش بنیان)خدمات و صنایع برتر( و تبدیل باالی تخصصی و خدمات برتر، تمرکز استقرار فعالیت 

استان به یکی از قطب های گردشگری در این سند برای استان تاکید شده است)سند توسعه اقتصادی، 

 (1396اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار:

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1393نظریه پایه توسعه استان تهران مصوب -

کلیه مناطق استان تهران در راستای توسعه دانایی محور، ارتقاء سرمایه انسانی و فراهم  توسعه و تقویت نقشه

نمودن نظام انگیزشی، اقتصادی و نهادی از طریق توسعه )ترویج( جریان اطالعات و ارتباطات و ایجاد جریان 

 دانائی و نوآوری در این سند آمده است.

 1400برنامه ایران -

ل تهران و کرج به عنوان قطب های صنعتی و خدماتی، ورامین و شهریار به قطب های توسعه استان شام

 عنوان قطب های کشاورزی می باشند.

ساختار کالبدی ونحوه استفاده از اراضی در محدوده فعال مجموعه شهری تهران شهر تهران تا حدود سی 

-45ساله  25ژه در فاصله بوی) 1300-45ساله  45، برغم رشد فوق العاده آن طی دوره (1345سال پیش )

کیلومتر مربع تعریف می شد که در اطراف هسته قدیمی  180، در فضائی محدود، با مساحت تقریبی (1320

، به تأثیر اعمال محدودیت های (1345-75و تاریخی آن شکل گرفته بود. اما طی دوره سی ساله پس از آن )

نتقال و یا استقرار کانونهای فعالیت )بویژه کارگاهها و جدی بر توسعه محدوده خدماتی و قانونی شهر تهران، ا

کارخانه ها(، و مراکز خدمات در خارج از محدوده و حریم آن و نیز توسعه شبکه و امکانات حمل و نقل، 

عرصه استقرار جمعیت )بویژه گروههای کم و میان درآمد که توانایی اسکان در داخل محدوده گران قیمت 

 30-40عالیت به منطقه وسیعی به وسعت چندین هزار کیلومتر مربع، در شعاع شهر رانداشتند(، وف

شکل « کیلومتری تهران گسترش پیدا کرد و منطقه )یا مجموعه کالنشهری تهران و شهرهای اطراف آن

گرفت، در جریان این تحول ساختار فشرده و تک مرکزی تهران به ساختاری گسترده، شعاعی، و چندمرکزی 
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شهر تهران، راههای اصلی ملی و منطقه ای، و « هسته»ساختاری که استخوانبندی اصلی آنرا تبدیل شد. 

 هسته ها یا کانونهای مهم تمرکز جمعیت و فعالیت که بر روی آنها شکل گرفته اند، تشکیل می دهد.

 تحول ساختار و استخوانبندی کالبدی اصلی مجموعه شهری تهران را در مقاطع زمانی 2نقشه شماره 

 سال گذشته، نشان می دهد. 75مختلف، طی 

رشد و توسعه روزافزون مراکز جمعیتی اطراف تهران عمدتا در پهنه دشت های جنوب ارتفاعات البرز صورت 

گرفته و تمرکز و پراکندگی این مراکز تابع عواملی چون فاصله باتهران، راههای ارتباطی، کانونها و مراکز 

تی با توان باالی جذب جمعیت بوده است. به همین لحاظ توسعه مراکز صنعتی و خدماتی و مراکز جمعی

جمعیتی مجموعه شهری تهران نه به صورت یکنواخت بلکه در قالب مجموعه مراکزی که می توان نام 

حوزههای شهری برآنها نهاد ر  داده است. هرحوزه شهری شامل مجموعه ای از کانونهای سکونتی )شهری »

یا از یک محورارتباطی اصلی تغذیه می کنند و یا به یک ناحیه کشاورزی وابسته  و روستایی( است که

هستند. هریک از حوزه های شهری بخش قابل مالحظه ای از جمعیت مجموعه را در خود جای می دهند و 

قابل اجزاء آنها به لحاظ خدمات با کار و سکونت با یکدیگر مرتبط بوده و رشد و توسعه آنها نیز درارتباط مت

صورت می گیرد. مجموعه این حوزه های شهری محدوده ای را تشکیل میدهند که محدوده فعال و 

 مجموعه شهری تهران است.« متمرکز
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در  بنابراین نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در منطقه تنها قسمت هایی از پهنه میانی دشت جنوب البرز و

مالی را در برگرفته است. این محدوده فعال، مجموعه شهری موارد استثنایی بخشهایی از پهنه کوهستانی ش

تهران در قالب منظومه ها یا حوزه هایی بر حول محورهای ارتباطی، در بخشی از استان با مساحتی بالغ بر 

درصد( شکل گرفتهاند. این محدوده مکان اصلی استقرار شهرها و آبادیها و  50کیلومتر مربع )حدود  9529

 10282433درصد جمعیت استان ) 9938معادل  1375وانواع فعالیت ها بوده و در سال مراکز جمعیتی 

 نفر( را در خود جای داده است.

دراین ساختار کالبدی که شکل غالب مجموعه شهری تهران را تشکیل میدهد و ناحیه )غیراز تهران قابل 

و برنامه های مختلف از قبیل ایجاد  تشخیص است که برخی ازآنها جنبه بالقوه داشته و براثر وجود طرح ها

شهرهای جدید با مراکز صنعتی و تولیدی در حال حاضر در مرحله جنینی بوده و در حال شکل گرفتن 

گانه محدوده فعال  9میباشند. سایر ناحیه های شهری فعال بوده و جاذب جمعیت و فعالیت بوده اند. نواحی 

 مجموعه شهری تهران عبارتنداز:

 شهریار  -ناحیه کرج  -

 ناحیه هشتگرد )بالقوه و در حال شکل گیری(  -

 ناحیه اشتهارد )بالقوه و در حال شکل گیری( -

 ناحیه محورجاده ساوه   -

 ناحیه محور جاده قم  -

 ناحیه محورجاده ورامین و جاده خراسان -

 ناحیه دماوند )بالقوه و در حال شکل گیری(   -

 ناحیه لواسان -

 ناحیه شهرستانک -

کیلومتر مربع وسعت )محدوده مصوب تهران به انضمام بخشی از  791شده، ناحیه تهران با غیراز نواحی یاد 

ارتفاعات منتهی الیه شمال شرقی آن و اراضی حد فاصل محدوده با کمربندی جنوبی( بزرگترین و 

 پرجمعیت ترین ناحیه مجموعه شهری را تشکیل میدهد.

چون گذشته عرصه اصلی اسکان جمعیت و استقرار محدوده فعال مجموعه شهری تهران در آینده نیز هم

فعالیتها خواهد بود وطرح مجموعه شهری تهران با مطالعه دقیق وارزیابی گرایشات اجتماعی و اقتصادی و 

و طبیعی  تقاضای مردم و سازمانها از یکسو ونیز محدودیت ها و امکانات زیرساختی و شرایط زیست محیطی

 ع موجود وهدایت توسعه کالبدی آینده این محدوده می پردازد.از سوی دیگر، به ساماندهی وض

کیلومتر مربعی فعال مجموعه شهری مکان اصلی اسکان جمعیت و استقرار انواع فعالیت های  9529محدوده 

درصد  9.43صنعتی وانبارداری، نظامی، و غیره در سطح استان تهران می باشد. از کل مساحت این محدوده 
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ومتر مربع به کاربری های شهری اختصاص یافته است. این کاربری ها شامل مسکن کیل 900یا حدود 

وخدمات شهری، کاربری فرهنگی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و تحقیقاتی، ورزشی و زیرساخت های 

کیلومتر مربع به فعالیت های صنعتی و انبارداری  113درصد از سطح محدوده یا 1.19تأسیساتی است. میزان

کیلومتر مربع به کاربری نظامی و پادگانها اختصاص یافته است. اراضی  214درصد یامعادل  2.25و 

درصد یا  30کشاورزی موجود، باغات، جنگلها و فعالیت های مرتبط با کشاورزی در این محدوده حدود 

راضی غیرقابل کیلومتر مربع را اشغال کرده است. ارتفاعات و تپه ها و معادن شن و ماسه که در واقع ا 2839

درصد سطح را اشغال  39کیلومتر مربع با  3709استفاده این محدوده را تشکیل میدهند مساحتی معادل 

درصد( از 18.41کیلومتر مربع )  1754کرده اند. اراضی بایر و قابل استفاده در این محدوده مساحتی معادل 

ضی این محدوده را میان کاربری های توزیع ارا 2سطح محدوده فعال شهری را اشغال کرده است. جدول 

اصلی نشان میدهد. همانطور که از این جدول بر می آید نسبت کاربری های ذکر شده در ناحیه تهران و 

درصد سطح حوزه شهری تهران به  68سایر نواحی مجموعه شهری تفاوت چشمگیری دارد چرا که 

 اورزی وارتفاعات دراین ناحیه ناچیز است.کاربریهای شهری اختصاص یافته است و میزان کاربریهای کش

 موجود کالبدی ساختار ومشکالت مسائل 

 که است آورده بوجود را متعددی مسائل و مشکالت خودبخودی توسعه این از آمده بوجود کالبدی ساختار 

موجود  ادامه آن می تواند عواقب ناگوار بسیاری را بدنبال داشته باشد. در زیر بطور خالصه مشکالت وضعیت

در قالب دو مبحث مشکالت ساختار کالبدی و مشکالت ناشی از وضعیت فعلی استفاده از اراضی منعکس 

 شده است.

مجموعه های سکونتی بوجود آمده از روند خودبخودی فوق فاقد هرگونه هویت  -نابسامانی ساختار کالبدی 

و از حیث انواع خدمات و نیز اشتغال  شهری بوده و با کمبودشدید تأسیسات و تجهیزات شهری روبرو هستند

مراکز سکونتی پیرامونی فاقد هرگونه تنوع  -هسته مرکزی کالنشهر تهران هستند.  شدیدأ وابسته به

اجتماعی و اقتصادی هستند و تقریبا بطور یکپارچه شامل اقشارکم درآمدی هستند که بر اثر فشار بازار 

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در این  -دوده رانده شده اند. زمین و مسکن در تهران به بیرون از این مح

نه  -است و فاقد هرگونه نظم فضایی است.  مراکز سکونتی صرفا با معیار دردسترس بودن زمین، اتفاق افتاده

سازمانهای  تنها گروههای کم درآمد از معیار دردسترس بودن زمینه درنحوه استقرار تبعیت کرده اند بلکه

خصوصی نیز در مکان گزینی فعالیت های خود صرفا همین مالك را مدنظر قرار داده اند. فقدان  دولتی و

هرج و  مدیریتی فراگیر در زمینه کنترل نحوه استقرار مراکز جمعیت و فعالیت در پیرامون کالنشهر تهران،

محیط  ه بیشترمرج شدیدی را در رشد و توسعه این مراکز موجب شده است که نتیجه ای جز تخریب هرچ

گردآمدن اکثر مراکز سکونتی در حول محورهای اصلی ارتباطی  .زیست و اراضی کشاورزی نداشته است

کالنشهر تهران، ما سبب ازدحام تردددراین محورها واتالف ساعت ها وقت و هزینه زیاد در جابجائی ساکنان 

ت نه تنها نمی تواند باری را از دوش ساختار کالبدی موجود با وضعیتی که شرح آن رف -منطقه گشته است. 
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بلکه در صورت ادامه روند موجود به مانعی در مسیر توسعه منطقه تبدیل شده و  کالنشهر تهران بردارد

 کاهش مستمر کارآیی و ظرفیت توسعه آن را در پی خواهد داشت.

تهران، چه شهری و چه اشغال زمین در مراکز جمعیتی مجموعه شهری  -نابسامانی نحوه استفاده از اراضی 

بورس بازی اراضی کشاورزی صورت گرفته و سطوح نسبتا وسیعی رادر حول  روستایی، براساس تفکیک و

هسته های جمعیتی مجموعه اشغال کرده است. این الگوی مسکن عمدتا مربوط به اقشار کم درآمدی است 

با سایر شهرهای بزرو منطقه راندارند. سکونت درنواحی گران قیمت کالنشهر تهران  که به هیچ وسیله امکان

گرفته  چنانکه ذکرشد تقریبا تمامی مراکز جمعیتی و فعالیتها در پهنه دشتهای کشاورزی استان تهران قرار -

اند واستقرار پراکنده و بدون برنامه آنها لطمه زیادی به اراضی کشاورزی منطقه وارد آورده است. فعالیت های 

ون هیچ ضابطه ای و بصورت پراکنده استقرار یافته اند و سطح وسیعی ازمنطقه را در تولیدی و صنعتی نیز بد

تداخل کاربری های ناسازگار با یکدیگر از ویژگی های دیگر  -معرض آلودگی های محیطی قراردادهاند. 

سبب افت شدید کیفیت سکونت و زندگی دراین مراکز  مناطق مختلف مجموعه شهری تهران است که

با استقرار پراکنده و بی برنامه جمعیت و فعالیت که حتی به دره ها و مناطق پهنه  -شده است جمعیتی 

تهران نیز رخنه کرده است عمال ایجاد تنفس گاهها و تفرجگاهها و فضاهای سبز را،  کوهستانی شمال استان

بسیار دشوار ساخته و که باتوجه به وضعیت آب و هوایی و آلودگی هوای تهران از ضروریات درجه اول است، 

در صورت ادامه این روند کلیه فضاهای سبز منطقه که تنفس گاه مجموعه شهری محسوب می شود مورد 

 .ساخت و ساز و دست اندازی قرار خواهد گرفت

 ایجاد نهاد واحد مدیریت مجموعه شهری تهران

 14/  4/ 1374مور   2994بنا به پیشنهاد شماره /  26/  7/ 1374مقدمه هیات وزیران در جلسه مور  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور امکان و  138وزارت مسکن و شهرسازی، و به استناد اصل 

ایجاد برنامه ریزی واحد برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرو کشور، چارچوب طرح ریزی و مدیریت 

بخشهایی از  طراف آنها را تصویب نمود.مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرو کشور و شهرهای ا

مصوبه مذکور که مبنای مطالعات مرحله اول و دوم طرح مجموعه شهری تهران قرار گرفته بشرح زیراست: 

 مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران، دماوند، -1ماده 

وجبالغ و شهریار است و محدوده مجموعه شهری سایر شهرهای ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسالمشهر، سا

شورایعالی شهرسازی  بزرو )مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز( به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی وتصویب

در مجموعه شهری به محدوده های کوچکتری، متشکل از حریم  -2و معماری ایران تعیین می شود. ماده 

تقسیم می شود، حتی االمکان به طوری که هیچ نقطه ای از سطح این  موعههای شهرداریهای داخل مج

دراجرای مفاد  -3حریم شهرداریهای داخل این مجموعه واقع نگردد ماده  مجموعه خارج از حوزه نظارت و

ماه نقشه  6ظرف مدت  -این مصوبه، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به انجام وظایف زیر می باشد: الف 
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را همراه با ضوابط و  مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» تحفاظی کلیه شهرهای محدوده اس

 مقررات اجرایی داخل آنها تهیه نموده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.
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 نقشه پهنه بندی طبیعی استان تهران
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 (1400-1396) یارسند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهر

 تیو ظرف ردیگ یآن صورت م اتیو مقتض طیو شرا ازهایتوسعه در هر منطقه با توجه به ن یبرا یزیبرنامه ر

 یبلند مدت و کوتاه مدت را مشخص م یها یزیاز برنامه ر یهر منطقه با کشور نوع خاس یها ازیها و ن

مدت و کوتاه مدت  انیم ت،به صورت بلند مد توسعه یبرا ییها و برنامه ها یاستراتژ زین رانیکند. در ا

ه ش به  120از دهه  نرو،یبرنامه ها است. از ا نیاز ا یکیپنج ساله توسعه،  یشده که برنامه ها دهیتدارك د

را تجربه کرده  یو فرهنگ یاقتصاد ،یمدت توسعه اجتماع انیبرنامه م 11 رانیدر ا یزینظام برنامه ر نو،یا

 یابی، در ارز(1396-1400برنامه ششم توسعه است ) یعنیبرنامه آن  نیدوازدهماست و هم اکنون زمان 

چند نکته  انیب یپس از انقالب اسالم یدر پنج برنامه ژهیبه و نیشیتوسعه پ یبرنامه ها یشناسانه  بیآس

 یمهم به شمار م یبرنامه، ضرورت کی یاجرا یها و تنگناها تیکه شناخت محدود نیالزم است. نخست ا

 ی هیارا یگیتوسعه مل یدر هر برنامه  یزیدست اندرکاران برنامه ر یو اغلب، همه  مولد، اما به طور معرو

انتقاد وارد کرده اند، به عنوان نمونه در همه  نیشیپ یبرنامه ها یبرنامه بوده اند و در مقابل، به اجرا نیبهتر

شده اما در  دیتاک ینفت یانگا به درآمدها و کاهش یساز یروند اخموس عیپس از انقالب بر تسر یبرنامه ها

برنامه  یشناس بیشکست و آس یشناخت علت ها یبرنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه برا نیا

 گریمهم د یمشکل رفع شود، نکته  نیبعد ا یصورت نگرفته است تا در برنامه ها یاقدام نیشیپ یها

 رییبرنامه ها است. متاسفانه با تغ یریگیاجرا و پ دج از کشور پر رونداخل و خار یاسیتحوالت س یرگذاریتاث

 یالزم برا تیاز قاطع گرید نکهیا ایشود  یتوسعه کم اثر م یبرنامه ها یاجرا یاز روندها یاریدولت ها بس

 ستین یآن ها خبر یاجرا

مدظله  یام معظم رهبرمق یاز سو یو با ابالغ سند بلندمدت چشم انداز توسعه کشور ابالغ 1384سال  در

سند چشم انداز کشور و  یاستان تهران با سرلوحه قرار دادن محورها یزیو برنامه ر تیری(، سازمان مدیالعال

 ،یمصوب و ابالغ یکمتر به بودجه ها یبه وابستگ یتوجه جد نیو همچن یقبل یبرنامه ها یشناس بیبا آس

 نیو اقدام به تدو یها، ادارات شهرستان ی، فرمانداراستان ییاجرا یبا دستگاهها یمشارکت ندیفرا کی یط

 استان نمود یو فرهنگ یاقتصاد یبرنامه ششم توسعه اجتماع

استان تهران عبارتند  یو فرهنگ یاقتصاد ،یسند برنامه ششم توسعه اجتماع نیتدو یکردهایرو اصلی ترین

 یدولت ریغ ی، خبرگان، بخش هاصاحبنظران ،یو استال یگران بخش اعم از ملنشک هیکل یاز مشارکت جد

 -تحقق اهداف افسانه  یبرا یاساس یو اقدام ها یاتیبرنامه تا سطح برنامه عمل هیته ،برنامه نیمراحل تدو در

توانند  یم استان که بالفعل با بالقوه یاقتصاد یمهم بخش ها لیمسا نییسند و تع نیمحور بودن تدو

 لیمسا ریاستان که درگ یبخش ها یبه بعض یو اهتمام جد توسعه بخ باشند توجه یاساس یجرونتگاه ها

و  ستیز طیاستان، آب، مح یآموزش عموم یفضاها ینوساز ،یاجتماع یبهایحادتر هستند از جمله اس

با  مرتبط ه برنامه و منابعبهتر و ب تیریاز بخش به منظور مد کیهر  یو منابع انسان یتوجه به ساختار ادار

در  یدولت یها و عدم انکا به بودجه ریتحقق پذ یمنابع مال هیکل ییشناسا یاو فض یآن در سطوح بخش
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 یراستا برنامه ششم توسعه استان در سه فصل با عنوان امور اجتماع نیهم در اهداف و تحقق انها نییتع

 فصول نیشده است همچن هیآنها ته یها ربخشیز یتمام کیو به تفک ییربنایو امور ز یدیامور تول ،یفرهنگ

آنها،  یتوسعه ا یبخش ها ریبخش و ز کیفوق به تفک یامورها یبه عبارت بهتر، ن ر  شهرستان ایمذکور 

ها  یاستان فرماندار ییاجرا یدستگاهها یاز تمام نرو،یشده است از ا هیته زیشانزده شهرستان استان ن یراب

مستند را به طور کامل  نیصله، مفاد احا یرود با التزام به وفاق جمع یو ادارات تابعه شهرستان ها انتظار م

. سند حاضر در قرار دهد ودخ یحرکت بخش ها و بر بخش ها ینایو موارد آن را م ندینما تیرعا

به تصویب سازمان برنامه استان تهران رسید و به عنوان سند باالدستی که الزمالهتمام برای 1397سال

 مدیران محلی و منطقه ای می باشد قرار گرفت.

آبانماه هزار و سیصد و نود و هفت و به جهت اجرای  23ی برنامه ریزی و توسعه استان تهران در تاریخ شورا

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همسو ایا مفاد قانون برنامه ششم  31بند )ب( ذیل ماده 

ایش سرزمین استان، توسعه جمهوری اسالمی ایران و در راستای جهت گیری ها او رهیافت های سند آم

استاد توسعه استان تهران و شهرستان های شانزده گانه استان را به تصویب رساند این استاد توسعه ای 

معیار و مالك عمل کلیه دستگاههای اجرایی، نقش آفرینان عرصه توسعه و مراجع موثر بر آینده استان 

اعضای شورای برنامه ریزی استان رسید. امید است تهران بوده و به عنوان میثاق توسعه استان به امضاء کلیه 

این رویکرد فصل نوینی بر ارتقاء شرایط ساختاری استان ایجاد نموده و در ترسیم چشم انداز مطلوب برای 

 مهمترین عرصه جغرافیایی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشور نقش حیاتی ایفاء نماید.

شهریار، نقاط ضعف، قدرت و فرصت ها و تهدیدهای پیش با مطالعه اسناد فرادست توسعه در شهرستان  

 روی شهرستان را بررسی میکنیم:

 نقاط ضعف، قدرت، فرصت و تهیدهای شهرستان شهریار

 نقاط قوت

 وجود جمعیت جوان و فعال شهرستان شهریار -

 وجود ظرفیت های ارزشمند بالقوه و بالفعل پهنه های صنعتی و کشاورزی -

 عی و ژئومورفولوژیکی مانند دشت مخروط افکنه ای شهریارظرفیت های جغرافیای طبی -

 بسترهای طبیعی توسعه جدید سکونتگاهی و زیستگاهی -

دارای ظرفیت باال جهت استقرار کشاورزی نوین، صنایع کشاورزی و تبدیلی، کلینیک های فوق  -

 تخصصی کشاورزی و خدمات مکمل

 نطقه تهران و البرزدارای طرفیت استقرار قطب های علمی، پژوهش کاربردی م -
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نزدیکی به کریدورهای اصلی کشور)چهارراه منطقه ای بین: تهران، البرز، قم، قزوین، حوزه شهری  -

حوزه شهری فعال در رباط کریم، فردوگاه امام خمینی و  فردیس، مالرد و مارلیک و سرآسیاب،

 پرند(

 وجود معادن شن و ماسه با پوشش عملکردی منطقه ای -

 ر باغ و تولیدات کشاورزی و منابع اولیه غذاییهکتا 18000وجود  -

درصدی محصوالت تولیدی با افزایش طرفیت های تولید و برداشت با کاربست  70ظرفیت صادرات -

 روش های نوین تولید و کشت و استفاده از فناوری های نوین و بدیع

 نقاط ضعف

که عدم تناسب مکان  مهاجرپذیری باالی جمعیتی بخصوص با ترکیب جمعیتی جوان و مصرف گرا -

 و جمعیت و عملکرد را موجب شده است.

پراکندگی واحد های تولیدی و کارگاهی خرد و متوسط در سطح شهرها و روستاها و داخل محدوده  -

 های سبز و زراعی

 توسعه بی ضابطه واحدهای صنعتی و افزایش آالیندگی های زیست محیطی -

 ه برداری بی رویه و غیراصولی از اراضی کشاورزیپایین بودن ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و بهر -

 وجود اراضی بدون سند رسمی در سطح شهرستان -

 ضعف در ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی -

کمبود سرانه های فضاهای فرهنگی، ورزشی، درمانی متناسب با نیازهای روزافزون جمعیتی  -

 شهرستان و تعریف نیازهای جدید

 ت و اراضی زراعی موجود تخریب باغا روند -

 ( شهری مصارف به اختصاص دلیل)به  آب منابع کاهش -

 بستر مسیل  آلودگی -

 صنایع در محدوده باغات  استقرار -

 آن در ساز و ساخت و مسیل حریم رعایت عدم -

 شهر سطح تمام یبرا یشهر فاضالب کپارچهی سیستم شمول عدم -

 یتیجمع یباال نوسان -

 یا محله یهانزاع و یناهنجار وجود -

 ییروستا و یشهر یها شیگرا در شهروندان توازن عدم -

 یاجتماع یگتوها وجود -

 نامتعادل توسعه  عیتوز -

 مخدر مواد مصرف و ادیاعت یباال سطح -
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 ها مزاحمت وجود -

 شهر یها محله یبرخ در یاجتماع تیامن نبود -

 (خودرو و منزل از سرقت بزه)بخصوص سرقت بزه -

 شهر سطح در موجود یفضاها یبرخ از بانوان تفادهاس و مشارکت یبسترها جادیا در ینسب ضعف -

 رونیبودن داخل خانه شما از ب دیو در معرض د تیوجود مشرف -

 اریشهر ستانشهر یها لبه و ها هیحاش در یناامن وجود -

 محالت یبرخ در یآموزش یفضاها کمبود -

 یخانوادگ و بزرو یفراغت و یحیتفر یفضاها کمبود -

 یشغل یها فرصت کمبود -

 اریشهر در درآمد یکم -

 یشهر برون نقل و حمل هیکرا یگران -

 (یشغل یها رسته یبرخ در یکشاورز یها تیفعال یباال)نوسان سال امیا یبرخ در یمشتر کمبود -

 شهر یها محله یبرخ در مسکن و نیزم یگران -

 شهر نقاط در یدرآمد و یشغل یها فرصت کسانی عیتوز عدم -

 شهر در یگذار هیسرما رغبت عدم -

 .است شده منجر یشهر اقتصاد یرسم ریغ بخش رونق اقتصاد، یرسم بخش در تیالفع فرصت عدم -

 شهر مناطق در مسکن و نیزم یباال متیق اختالف -

 یلیحمل و نقل ر یها رساختیتوجه به ز عدم -

 پایین فضای سبز عمومی  سرانه -

 شهری عمومی خدمات سرانه کمبود -

 شهری بافت در فضایی انسجام وجود عدم -

 شهر مجاورت در ناپیوسته ونتیسک مراکز وجود -

 یشهر بندی استخوان در فضایی پیوستگی فقدان -

 خدماتی مراکز نامناسب پراکنش -

 شهری تقسیمات مراتب سلسله در اغتشاش -

 شهر حاشیه در رسمی غیر سکونت وجود -

 مسکونی دارای ویژگیهای متفاوت  یبافت اجتماعی در محالت ناشی از وجود محله ها ناهمگونی -

 شهر مسکونی محالت در هویت وجود عدم -

حاشیه مسیل و بایر در  یپایین در فضاهای گمشده )رها شده( شامل باغات متروکه، اراض امنیت -

 محدوده شهر 

 نامتعادل فعالیتهای وابسته به سکونت در سطح محالت  توزیع -
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 مسکونی محالت بصری   یها تیفیک در اغتشاش -

 شهر محدوده درون از شهری بین های شریان عبور -

 و بین شهری شهری های محدوده تقاطع در دسترسی شبکه مراتب سلسله رعایت عدم -

  شهری درون شبکه در متعدد های گره وجود -

 معابر از برخی هندسی نامناسب طراحی -

 شهری یها کانون میان زیاد فاصله -

 ارگانیک شبکه کم عرض در مرور و عبور معضالت -

 عمومی نقل و حمل های شبکه وجود عدم -

 شهر محدوده داخل از عبوری ترافیک دوجو -

 قلیه سنگین از محدوده شهرن وسایل تردد -

 فرصت ها

 اقلیم مناسب جهت توسعه جمعیتی، واحدهای زیستی جدید و خدمات مکمل -

دسترسی به کریدور حمل و نقل منطقه ای و بین المللی، پایانه های منطقه ای و فرودگاه مهرآباد، امام  -

 خمینی و پیام البرز

 ه اندازی شهرکهای تخصصی صنعتی و تولیدی سطح شهرستان طی سالهای اخیررا -

 راه اندازی تصفیه خانه در شاهدشهر با امید برگردان به چرخه اکوسیستم -

 یکشاورز بخش در اشتغال توسعه -

 یگردشگر بخش در اشتغال توسعه -

 (2)سطح خدمات بخش در اشتغال توسعه -

 شهر هوشمند یمناسب برا یشهر با بسترساز یاقتصاد ییکارا شیافزا -

 خواهد فراهم رساختهایز ارائه صورت در را یدیتول و یاقتصاد هیسرما که باال یاجتماع هیسرما وجود -

 .آورد

 یو بوم یخانوار یو اقتصاد ستیالزم توسعه تور یبا بسترها یعیطب طیمح -

ر منزل و تجارت خرد کار د تیریمد یهابا سامانه  یبازمانده از چرخه اقتصاد شهر یگروهها تیفعال -

 یخانگ

 یو خدمات یدیبه کالنشهر تهران و کرج،  که بازار مصرف تول یراهبرد یو نسب یعملکرد تیموقع -

 را فراهم ساخته است. اریشهر

 استفاده از ویژگیهای بارز طبیعی در جهت افزایش خوانایی  امکان -

 شهری تقسیمات مجدد سازماندهی در تاریخی هویت با های هسته از استفاده امکان -

 از اراضی طبیعی در تامین فضاهای باز و سبز عمومی  استفاده -
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 طبیعی اراضی توسعه در نوین یکابلد الگوهای بکارگیری امکان -

 بخشی به محالت با بهره گیری از عناصر و ویژگیهای تاریخی  هویت -

 ایجاد الگوهای نوین سازگار با طببیعت در پهنه ه ای باغی و سبز  امکان -

 ستانشهر سطح در موجود یبوم مناسب الگوهای بسط نامکا -

  ها سبزراه توسعه امکان -

  شهری برون و شهری درون نقل و حمل نوین های سیستم توسعه امکان -

  ترافیک مدیریت از استفاده با شهری عمومی نقل و حمل ساماندهی امکان -

 عمومی نقل و حمل در پاك های سوخت از مندی بهره امکان -

 (هیو ثانو یعیطب یجوان و نر  رشد باال تیتوسعه)جمع یساسوجود بستر ا -

 یاجتماع یدر جلب مشارکت ها سهولت -

 سطح شهر یو ارزش یفرهنگ یمحورها یبسترساز یبرا یو بوم یسنت یبر ارزش ها دیتاک -

و  هیبه مواد مخدر در سطح ناح ادیدر حوزه ترك اعت یگر لیو تسه یمراکز و موسسات آموزش وجود -

 منطقه.

 حساس یزمان یدر برهه ها یقو یاجتماع جیبس -

 امکان حفظ و توسعه فضاهای سبز و طبیعی به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب  -

 کیاکولوژ طیامکان توسعه اقتصاد متکی بر زراعت و کشاورزی سازگار با شرا -

 جذب گردشگر امکان توسعه الگوهای پایدار سکونت سبز )باغ شهر و باغ آپارتمان( امکان -

 تهدید

 قرارگیری در محدوده گسلهای البرز در پهنه لرزه خیزی شدید -

 قرارگیری در مسیرهای بائهای گرم دارای گردوخاك و شنهای ریز -

 کاهش سفره های زیرزمینی و فقدان مخازن ذخیره -

 تخصیص آب شرب شهرستان به حوزه مصارف کشاورزی با شیوه سنتی -

 یب و تغییرکاربریگسترش بی رویه باغ ویالهای با رویکرد تخر -

 افزایش بی رویه حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی -

 خدمات به کشاورزی از ساکنین معیشت الگوی در تغییر -

  یطبیع یتخریت اراض ی)خرد اقلیم (در پمایمیکروکل تغییردر -

 کشاورزی اراضی در نشینی حاشیه گسترش -

 منابع طبیعی  نابودی -

 یمحیط یآلودگ و آب منابع کمبود دنبال به یزراع یاراض تهدید -

 گردد یمنطقه محسوب م یبرا یدجدیالزم، به عنوان تهد یجوان در خال بسترها تیجمع -
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 یاجتماع یها یشدن کجرو ریفراگ -

 داده است. شیرا افزا ینیو ع یذهن یو اراذل که ناامن نیآلوده به معتاد یتعداد و محدوده ها شیافزا -

غرب تهران  یزیشهر را به عنوان خوشه بزه خ نیاز وقوع بزه، ا یریکاهش و جلوگ یارائه راهکارها عدم -

 کرده است. یمعرف

 یو اجتماع ینامطلوب فرهنگ یامدهایپ ، شاهدشهرگستره در محدوده  یررسمیفرسوده و غ یها بافت -

 منجر خواهد شد ندهیرا در آ

 جودمو یو ذهن ینیع تیبا وجود عدم امن دیو تول تیرفتن بانوان در فعال هیحاش به -

 .خواهد داشت یرا در پ یو فرهنگ یاجتماع یها بیدر سطح باال، آس یکاریب -

 ستاناز شهر یاقتصاد شیآما یدر خال برنامه ها ستیز طیمح بیتخر -

و زراعت  یو کشاورز یاقتصاد بوم یدر بخش ها تیفعال یبرا یرغبت در قشر جوان سطح شهر نبود -

 محور

 ( هااز شهر )خارجیخارج یگذار هیبه سرما ینسب یاتکا -

در سطح  یطیمضر مح یو استقرار کارگاه ها و کارخانه ها جادیدر ا یو نظارت یاز خال قانون استفاده -

 یزراعت یباغات و اراض

 فعال به خارج از شهر را منجر خواهد شد. یرویصدور ن ،یا هیو پا یبوم یها تیفعال یسودده عدم -

متنوع در خود  یفعال با رسته ها یرویجذب ن یابر یو قانون یمال یو ارائه سازکارها تیریعدم مد -

 اریشهرستان شهر

  یاحتمال ازهم گسیختگی بیش از حد ساختار کالبد -

 گسترش ناموزون هسته های سکونتی امکان -

 ضابطه یساخت و ساز ب یاز بین رفتن  عناصر هویت بخش بافتهای تاریخی در پ امکان -

  ستانکیفیت سکونت در شهر کاهش -

 یدر محالت ش هر یهویت کالبد یشکل گیر عدم -

 شهر یحاشیه ا یدر محله ها یرویه ساخت و ساز غیر رسم یب گسترش -

 تصادفات و معضالت ترافیکی در صورت عدم اصالح طرح هندسی تقاطع ها  افزایش -

 کاهش سرعت متوسط ترافیک در معابر شهر به دلیل وجود تقاطع های متعدد  امکان -

 بیل در محدوده شهر افزایش وابستگی به اتوم امکان -

 محیط های مسکونی با افزایش تردد ترافیک عبوری  تیفیک کاهش -

 یجار یکاهش ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی در پی  افزایش مسایل اقتصاد امکان -

سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی " براساسهای توسعه شهرستان شهریار پیشران

 "شهرستان شهریار
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 امور فرهنگی و اجتماعیهای راهبردها و برنامه 

در شهرستان  نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس-الف: سیاست های راهبردی آموزش و پرورش

 شهریار

 یتیو ترب یآموزش یدر برنامه ها یو مجاز یحضور ریغ یآموزش ها تیاز ظرف یگسترش بهره بردار -

متناسب  یو بهداشت یورزش ،یهشپژو ،یآموزش یفضاها یو نوساز یتوسعه متوازن و عادالنه مقاوم ساز -

 دانش آموزان یازهایها و ن یژگیو با

 یعملکرد و ارتقا یبه منظور شفاف ساز یو پرورش یمدارس و مؤسسات آموزش ینظام رتبه بند جادیا -

  یو عمل یرقابت منطل یها زهیانگ تیتقو و تیفیک

و دانش آموزان  انیمرب ینمندسازو توا یانقالب اسالم یو باور به ارزش ها ینید رتیبص مان،یا تیتقو -

 ارزش ها  نیاگاهانه از ا تیو حما یوفاداری برا

 دانش آموزان تیو ترب میتعل ندیدر فرا یریادگی یطهایبه مح یتنوع بخش  -

  نینو یها یبر استفاده هوشمندانه از فناور هیبا تک یریادگیو  یاددهی یندهایفرآ یبخش تیفیک -

انس با قرآن در دانش  تیو تقو هنماز جماعت در مدرس ییمام به برپاتوسعه فرهنگ اقامه نماز و اهت -

 آموزان

  یلیتحص یتمام دوره ها یبرا یو مهارت آموز ینیبرنامه جامع کارآفر یتنظیم و اجرا -

 ناتمنابع و امکا نیتام ،یزیآموزش و پرورش شهر و استان و مناطق در برنامه ر یتنش شوراها شیافزا -

برنامه ها و اهداف عملیاتی برای رسیدن به چشم انداز میان هبرهای ذکر شده در سند، در راستای نیل به را

 مدت شهرستان بصورت ذیل تعریف گردیده است:

 اهداف/عملیات برنامه ها

 افزایش پوشش نوآموران در دوره پیش از دبستان آموزش پیش از دبستان

 االترساله و ب 10درصد باسوادی جمعیت آموزش نهضت سوادآموزی

 سهم دانش آموزان غیردولتی از کل دانش آموزان راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارمت مردمی

 بهسازی . تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از 

کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه )توسعه و 

 ودانش(تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کار

 آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از 

کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه)توسعه و 

 تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش(

 آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از 

توسطه)توسعه و کل دانش آموزان دوره دوم م

 تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش(
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 سالمت دانش آموزان ارتقاء
بهبود شاخص نسبت دانش آموزان به مربی 

 در مدارسبهداشت 

 رصد و کنترل آسیب های اجتماعی
بهبود شاخص نسبت دانش آموزان به مشاور در 

 مدارس

ی فضاها، تامین، توسعه و مقاوم سازی، تعمیر و تجهیز و نگهدار

 ساختمانها و اماکن و ماشین آالت
 بهبود کالس ایمن )تخریب و بازسازی(

تامین، توسعه و مقاوم سازی، تعمیر و تجهیز و نگهداری فضاها، 

 ساختمانها و اماکن و ماشین آالت
 بهبود کالس ایمن )اجرای مقاوم سازی(

 بهبود تراکم دانش آموزی برنامه آموزش مقاطع متخلف تحصیلی

تامین، توسعه و مقاوم سازی، تعمیر و تجهیز و نگهداری فضاها، 

 ساختمانها و اماکن و ماشین آالت

نسبت مدارس نیازمند تعمیر و تجهیز به کل 

 مدارس

 بهبود سرانه ورزشی مدارس برنامه ورزش و سالمت دانش آموزان

 

 ب: سیاست های راهبردی آموزش فنی و حرفه ای

ایر دستگاهها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای آموزش متوسطه فنی و استفاده از ظرفیت های س -

 ای  حرفه

 استفاده موثر از ظرفیت های موجود  -

 صمتخص انسانیبرنامه ریزی برای تربیت نیروی  -

 برنامه ریزی مدیریت و اقتصاد اموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی -

 ای راکز آموزش فنی و حرفهتقویت سیاست فروش خدمات و محصوالت تولیدی م  -

 توجه به آموزش بیکاران در جستجوی کار، به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی  -

 توجه به آموزش مهارتی زنان روستایی  -

 تاکید بر مهارت آموزی بر سکونتگاه های غیر رسمی  -

 توجه به مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی -

 ه از ظرفیت بخش غیر دولتی و نهادهای عمومی برای آموزش به گروه های خاصرویکرد استفاد -

رهگیری مستمر استمال مهارت آموختگان و دریافت بازخورد از مهارت آموختگان و کارفرمایان )در  -

 انتقال به کار برای اصالح برنامه های آموزشی  صورت

 رویکرد و نگر کل نگاه با ها ر شایستگیبایجاد تحول در شیوه ها و برنامه های آموزشی های سنتی  -

 فن و کارآفرینانه

بازنگری، اصالح و تدوین استانداردهای مهارتی و محتوای آموزشی با مشارکت بخش غیر دولتی و  -

 بنگاهها 
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جلب مشارکت صنایع، اتحادیه ها و صنوف تولیدی، خدماتی و کشاورزی در آزمون و ارزشیابی مهارت  -

 جویان 

 ای نوین یادگیری حرفه -یاددهیی اربرد شیوه هاک -

 برنامه ریزی توسعه مهارت با توجه به سندهای آمایشی و ظرفیت های استانی -

توجه به نیازهای منطقه ای و آمایش سرزمین و بازنگری در عناوین، رشته محل ها و برنامه ها متناسب  -

 با نیازها 

 آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی استفاده مستمر از نظام جامع اطالعات بازار کار در توسعه  -

 توسعه آموزش های مهارتی برای مشاغل غیر رسمی شناسایی شده  -

 توجه به کار آفرینی در آموزش فنی و حرفه ای با محوریت تفش بخش غیردولتی  -

و ایجاد ساز و  شاغلینالزام بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی و ارتقاء مستمر شایستگی های حرفه ای  -

 برای تشویق بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی کارگران  زمکار ال

عمومی سازی مشاوره های آموزش فنی و حرفه ای در جامع و تعمیم فرهنگ مهارت از طریق همکاری  -

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای با سایر دستگاههای مولید و رسانهای جسمی  مشترك

 آموختگان پیگیری مستمر و نظام مند وضعیت اشتغال مهارت  -

 فرهنگسازی برای ترویج ارزش کار و مهارت آموزی و معرفی آموزش ها به خانوارها و بنگاهها -

 اریدر شهرستان شهر ورزش و جوانان: ب

 بخش ورزش و جوانان

 تعیین اهداف کلی بخش ورزش و جوانان در شهرستان شهریار

 لف جامعه ورزش همگانی(نهادینه شدن ورزش و فعالیت های بدنی در بین آحاد و اقشار مخت -

 توسعه پایدار ورزش قهرمانی -

 رشد و ارتقا سرانه فضاهای ورزشی  -

 ایی، جهانی و المپیکیلمللی، اسارتقا جایگاه ورزش استان و شهرستان ها در سطح کشور، میادین بین ا -

 توسعه برنامه اوقات فراغت جوانان  -

 پژوهشی  ارتقاء سطح فرهنگ و هویت ملی و دینی جوانان و مطالعات -

 اجرای برنامه های ازدواج و تحکیم بنیان نهاد خانواده -

 راهبردهای دستیابی به اهداف کلی ورزش و جوانان

 راهبردهاجدول راهبردها و سیاست های دستیابی به اهداف کلی اداره کل ورزش و جوانان در برنامه ششم 

 سیاست ها راهبردها
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 ورزشیو فضاهای  عرصه هاتوسعه متوازن و متعادل 

گیری حداکثری از ظرفیت اماکن ورزشی موجود بویژه بهره  -

 ن و متعلق به سازمان های دولتی و نهادهای عمومی کاما

از  اعمتوزیع متوازن امکانات موجود بین اقشار و آحاد جامعه  -

 و گروه های خاص بانوان

ت به فواید نسارتقا سطح آگاهی های آحاد و اقشار جامعه 

 های ورزشی مشارکت در برنامه

 دیداری شنیداری و رسانه هایبهره گیری از ظرفیت مطلوب و 

فواید  توصیفموجود در فضای مجازی مبنی بر  فرصت های

 ورزشینامه های بردر  مشارکت

ای ورزش ه فرهنگی مشارکت بانوان در برنامه بسترهایتوسعه 

 های همگی

تران ارتقا سطح دانش و آگاهی خانواده ها نسبت به مشارکت دخ

 ای ورزشیه در برنامه

 ورزشیپرورش و ارتقا استعدادهای  کشف،توسعه نظام 
ورزش قهرمانی، مراکز  آمایشتوسعه متوازن و متناسب با 

 ورزشی استعدادهای شناسایی

 توسعه نظام برنامه محوری در طراحی و اجرای مسابقات ورزشی سازماندهی نظام مسابقات ورزشی

 پیاده سازی ارزیابی مقطعی و سالیانه ادارات و هیئت های ورزشی لکرد ورزش قهرمانیتوسعه نظام ارزیابی عم

توجه به ظرفیت های طبیعی و اقلیمی به منظور توسعه فضاهای 

 قابل بهره برداری جهت پرداختن به فعالیتهای ورزشی

 فعال سازی حیریت ورزشی ساز 

 توسعه و گسترش ورزش های طبیعی و مورد عالقه مردم

 در حوزه توسعه مشارکت نهادهای عمومی و بخش غیر دولتی

 ای قهرمانی و حرفه ورزش

، اسان سازی مشارکت سرمایه گذاران در حوزه ورزش قهرمانی

 کسبی در صبهره گیری از ظرفیت پخش های عمومی و خصو

تقویت ساختارهای هیات  میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی ،

 .های ورزشی

 ی هیات ورزشیتقویت ساختارها
تقویت ارکان مدیریتی هیات های ورزشی از طریق به کارگیری 

 با دانش و تجربهافراد 

 ورزشی رویدادهایی تقویت و توسعه کیفی شیوه های برگزار
کیفی سازی شیوه های تنظیم برنامه های مالیه هیات های 

 ورزشی

 حوزه طریق راهبرد آموزش در از جوانان توانمندسازی جوانان

 شارکت اجتماعیم
 توسعهتوجه به راهبرد آموزشی در مدارس و دانشگاهها جهت 

 مشارکت اجتماعی دانش آموزان و دانشجویاندانش 

 فراغت توسعه فرهنگ بهره برداری بهینه و سازنده از اوقات
 بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی برای معرفی

 اوقات فراغتکارکردها و مزایای غنی سازی  اثرات،

-بهره گیری از ظرفیت مراکز تولید محصوالت و انتشارات ملی نتقویت باورهای ملی، متهمی و قومی جوانا

 مذهبی

 ننهادیناری فرهنگ تقدیر و تحلیل نسل جوان از شهدا و ایثارگرا ایثار و شهادت  فرهنگتوسعه 

 و بهار قرانیند جوانان با مفاهیم گزینش راهکارهای گسترش پیو نمازو ترویج  قرانیتوسعه فرهنگ 

 تقویت پاسداشت علت های ملی و مذهبی

 شنا نمودن نسل جوان با رهیافت های انقالب اسالمیآ

 برجسته سازی جایگاه و کارکردهای ماست های ملی و مذهبی در

 ارتقا فرهنگ و هویت ملی و فقهی

 

 هره گیری از الگوهای ملی و مذهبی در تولید محتویاتبتوجه به  محتوا)تولید  ی ملیارتقا سطح کمی و کیفی محتویات تولید
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 محتوی(

 ازدواج و  خانواده جوانان در حوزه  دانش تخصصیتوسعه 

بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و علمی جهت ارتقا اطالعات 

عمومی و تخصصی زوجین قبل، حین و پس از ازدواج 

 توانمندسازی جوانان()

 به هنگام آسان و پایدار توسعه فرهنگ ازدواج
بهره گیری از آموزه های ملی و به ویژه مذهبی در امر توسعه 

 پایدار و تحکیم خانواده  ازدواج

 تقویت و تعالی نهاد خانواده
 تقویت باورهای دینی و اعتقادی

 تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان

 

و اهداف عملیاتی برای رسیدن به چشم انداز میان  در راستای نیل به راهبرهای ذکر شده در سند، برنامه ها

 مدت شهرستان بصورت ذیل تعریف گردیده است:

 اهداف/عملیات برنامه ها
 کسب عناوین انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور برنامه گسترش ورزش همگانی

 سماندهی امور جوانان
فعال سازی وبروزرسانی سیستم جامع اوقات 

 فراغت)پرتال(

 ه گسترش ورزش همگانیبرنام
اجاره طرح جاده تندرستی در مجموعه های 

 ورزشی و پارك ها با کمک شهرداری ها

 پرورش مربیان ویژه ایستگاه های ورزش همگانی برنامه گسترش ورزش همگانی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
اجرای طرح تهیه و تدوین شناسنامه ایستگاه های 

 ورزش همگانی

 استانداردسازی دستگاه های ورزشی پارك ها رزش همگانیبرنامه گسترش و

 برنامه گسترش ورزش همگانی

توزی وسایل و پوشاك ورزشی بین احاد جامعه به 

صورت یکپارچه در برنامه های صبحگاهی و 

 عصرگاهی )در قالب برنامه های رقابتی(

 اختصاص پارك ویژه ورزش بانوان برنامه گسترش ورزش بانوان

 غبارروبی از مزار شهداء سترش ورزش جوانانبرنامه گ

 برنامه گسترش ورزش همگانی
برگزاری جشنواره، همایش های ورزشی گروه های 

 خاص

 برنامه گسترش ورزش همگانی
برگزاری جشنواره، همایش های پیاده روی، 

 دوچرخه سواری و کوهنوردی و اسکیت

 برنامه گسترش ورزش همگانی
های بازی های بومی  برگزاری جشنواره، همایش

 محلی

 تاسیس خانه ورزش روستایی برنامه گسترش ورزش همگانی

در مناطق روستایی  یو پوشاك ورزش لیوسا یتوز برنامه گسترش ورزش همگانی
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 یدر برنامه ها کپارچهیبه صورت و عشایر 

 ی)در قالب برنامه ها یو عصرگاه یصبحگاه

 (یرقابت

 برنامه گسترش ورزش همگانی
اری مسابقات روستایی و بازی های بومی و برگز

 محلی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
برگزاری مسابقات کارکنان به مناسبت هفته دولت 

 )دوره(

 تشکیل جلسات شورای ورزش شهرستان  برنامه گسترش ورزش همگانی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
تجلیل از دستگاه ها و نهادهای عمومی و بخش 

 ی فعال در توسعه ورزش همگانیهای غیردولت

 برنامه گسترش ورزش همگانی
تشکیل و تقویت کمیته ورزش همگانی در هیئت 

 های ورزشی شهرستان

 برنامه گسترش ورزش همگانی
سطح بندی هیئت های ورزشی و رشته هیا ورزشی 

 شهرستان

 برنامه گسترش ورزش همگانی
ه ایجاد پایگاه ورزش قهرمانی)مرکز سنجش و انداز

 گیری قوای جسمانی(

 ایجاد کانون های ورزش قهرمانی )بر حسب رشته( برنامه گسترش ورزش همگانی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
تیم های ورزشی حاضر در مسابقات ورزشی 

 شهرستان

 برنامه گسترش ورزش همگانی
تیم های ورزشی حاضر در مسابقات ورزشی در 

 استان

 درجه بندی اماکن ورزشی )بازبینی وبهبود( برنامه گسترش ورزش همگانی

 تعمیر اماکن ورزشی برنامه گسترش ورزش همگانی

 تجهیز اماکن ورزشی برنامه گسترش ورزش همگانی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
طراحی و ساخت اماکن ورزشی توسط اداره کل 

 ورزش و  جوانان

 برنامه گسترش ورزش همگانی
ی توسط سایر دستگاه طراحی و ساخت اماکن ورزش

 های دولتی و نهادهای عمومی

 برنامه گسترش ورزش همگانی
طراحی و ساخت اماکن ورزشی توسط ابخش 

 خصوصی

 متر مربع( 500خانه جوانان )مساحت برنامه گسترش ورزش همگانی

 افراد شرکت کننده در کالس های مربیگری برنامه گسترش ورزش همگانی

 افراد شرکت کننده در کالس های داوری نیبرنامه گسترش ورزش همگا

 سمینار و همایش های علمی برنامه گسترش ورزش همگانی

 دوره های آموزشی مدیریت ورزشی برنامه گسترش ورزش همگانی
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 اعزام به مسابقات قهرمانی استانی برنامه گسترش ورزش همگانی

 ساماندهی امور جوانان
ای ازدواج و برگزاری جشنواره تجلیل از برترین ه

 خانواده

 برگزاری نمایشگاه ازدواج و خانواده ساماندهی امور جوانان

 بخش رفاه و امور اجتماعی

 بخش بهزیستی

 تعیین اهداف کلی بخش بهزیستی در شهرستان شهریار

 قابل بازتوان(افراد  مستقیمحمایت  چرخه)خروج از  شتوانمندسازی جامعه تحت پوش -

 ی عاهای اجتم کنترل رشد آسیب -

 معلولیت بروزکنترل رشد  -

 میزان نفوذ خدمات حمایتی -

 میزان نفوذ خدمات توانبخشی -

 میزان خدمات حمایتی سالمندان -

 راهبردهای دستیابی به اهداف کلی بهزیستی

 آسیب پذیرزندگی جامعه هدف و حمایت از اقشار  کیفیتتوسعه توانمندسازی و گسترش  -

 مان های مردم نهادو شبکه سازی تشکل ها و ساز ظرفیت سازی -

 روش های حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمه ای  تغییر -

 مداخله به هنگام در امور فردی و خانوادگی تشخیص و -

 اسیب های اجتماعی  دیدبانو  رصدتوسعه ساعته  -

 اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان ها و نهادهای مردم نهاد  -

 ی سالمندانو توانمندساز موسسه ایتوسعه خدمات فرا  -

 ربالگری تشخیص و مداخله به هنگامغتوسعه خدمات  -

 توسعه خدمات فرا موهای و توسعه خدمات بسیاری -

 برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی و توانبخشی -

 کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت های خیریه و داوطلب -

 سیاست های راهبردی بهزیستی

 امه های اشتغال زایی و خودکفایی گسترش برن -

 قوت برنامه های انتقال معلولین -
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 (دیارهای همیار، خو گسترش فوالدهای اجتماع محور )گروه -

 توسعه بیمه های اجتماعی جامعه تحت پوششی  -

 توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی  -

 ایجاد سامانه رصد و دیدبان آسیب های اجتماعی  -

 ستای کنترل رشد آسیب های اجتماعیتوسعه تعامالت بین بخشی در را -

 خانواده محور سالمندی و پیشگیری از آسیب های دوره سالمندی  خدماتهای  برنامهگسترش  -

 پیشگیری از ایجاد معلولیت و توسعه طرح های غربالگری -

 تقویت برنامه توانبخشی مبنی بر خانواده -

 ظرفیت سازی و شبکه سازی تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد -

 در شهرستان شهریاربخش بنیاد شهید و امور ایثارگران ین اهداف کلی بخش تعی

 حفظ و ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی، عزتمندی، خودباوری و هویت جامعه ایثارگری -

 ارتقاء سطح علمی و آموزشی و توانمندی ایثارگران و خانواده آنها -

 هنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعهاعتالی معرفت دینی، تعمیق ارزش ها، باورها و ترویج فر -

 مطلوب سطحاز  یبه منظور برخوردار ایثارگری جامعه یزندگ تیفیو ک شتیمع سالمتو ارتقاء حفظ  -

 کرامت، عزتمندی و خوداتکایی آنان.با حفظ  یگزند

 اهدشهرش شهر تفصیلی   طرح وضعیت موجود شهر براساس مرکز آمار و بررسی و تحلیل

نام وزارت  رییاست. قانون تغ یشهر تیریو مد یزیطرح مهم در برنامه ر 2 «یلیتفص طرح»و « طرح جامع»

طرح »و «  طرح جامع»اصطالح  2آن،  فیوظا نییو تع یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز یآبادان

 :کرده است فیگونه تعر نیرا ا «یلیتفص

 یمربوط به حوزه ها یمنطقه بندو  یاست که در آن نحوه استفاده از اراض یجامع، طرح بلندمدت طرح

 ،یمناطق نوساز یعموم التیو تسه زاتیو تجه ساتیو تاس یو کشاورز یادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یمسکون

 نیمواردو همچن هیشده و ضوابط و مقررات مربوط به کل نییمربوط به آن ها تع یها تیو اولو یسازبه

گردد و برحسب ضرورت،  یم میو تنظ هیته ،یعیطب و مناظر یخیتار یضوابط مربوط به حفظ بنا و نماها

 .خواهد بود دنظریقابل تجد

طرح جامع شهر، نحوه استفاده از  یو ضوابط کل ارهایاست که بر اساس مع یعبارت از طرح ،یلیتفص طرح"

از آن ها و  کیهر  یبرا نیزم قیو مساحت دق تیدر سطح محالت مختلف شهر و موقع یشهر یها نیزم

و  یشهر یهادر واحد یو تراکم ساختمان تیتراکم جمع زانیشبکه عبور و مرور و م یلیو تفص قیوضع دق

عوامل  هیکل تیو موقع یو توسعه و حل مشکالت شهر یو نوساز یمربوط به مناطق به ساز یها تیاولو

 هیته یبر اساس مدارك ثبت تیشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالک یم نییدر آن تع یمختلف شهر

 ."گردد یم میو تنظ
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 طرح " و 1395در این بخش به ارائه وضع موجود شهر شاهدشهر بر اساس سرشماری عموم و نفوس مسکن 

پرداخته خواهد  ه استتهیه شد گزینه توسط مهندسان مشاور 1390در سال که  "رشاهدشهشهر  تفصیلی

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهربررسی و شناخت وضع موجود شهر شاهد - 2فصل 

 و جغرافیایی اطالعات و هاداده بر اساس شاهدشهر شهر موجود وضع شناخت و بررسی به بخش این در

 همچنین اشتغال و و اقتصادی هایویژگی ، شناخت شهر اجتماعی -های جمعیتی ویژگی شهر، اقلیمی
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ایران و نیز  آمار مرکز از دریافتی آماری هایداده با کمک شاهدشهر کالبدی هایویژگی مطالعه و بررسی

 طریق از بندی راهبردی از وضعیت موجود شهرجمع با درنهایت تا شودمی های مصوبِ شهر پرداختهطرح

SWOT این مرحله کمک شایانی به ارائه یک تصویر  .یابیمدست شهر کلیدی مشکالت و مسائل شناسایی به

 نماید.یت مطلوب مین در مسیر وضعنسبتاً جامع از وضعیت موجود شهر و گام برداشت

 شهری های کانون مراتب سلسله نظام 2-1

شهرستان  حاضر حال در است. تهران استان غرب در است شهرستانی شهریار، شاهد شهر واقع در شهرستان

 39 و دهستان 6 شهر، 7 شامل نفر 744٬210 بر بالغ جمعیتی 1395 سال سرشماری به توجه با شهریار

 .شودمی محسوب ایران پرجمعیت شهرستان ینباشد و دوازدهممی روستا

 .است مسکونی شهرك و روستا 39 و  دهستان، 6 شهر، 7 بخش، یک از متشکل اکنون شهریار شهرستان

 شاهدشهر – صباشهر - وحیدیه - فردوسیه - باغستان - اندیشه - شهرها: شهریار    

 1395ن ها در سلسله مراتب جمعیتی شهرستان در سال توزیع جمعیت شهری شاهدشهر در سطح شهرستان و سهم آ -13جدول 

 سال جمعیت نام شهر ردیف

 1395 309607 شهریار 1

 1395 116062 اندیشه 2

 1395 83934 باغستان 3

 1395 53971 صباشهر 4

 1395 34908 فردوسیه 5

 1395 33249 وحیدیه 6

 1395 25544 شاهدشهر 7

 

 1395 جمعیتی حوزه ی شهرستانی شهر شاهدشهر سال بندی : طبقه14جدول 

 1395جمعیت  نام شهر سلسله مراتب جمعیتی

 309607 شهریار هزار تا یک میلیون 250بیش از 

 116062 اندیشه هزار نفر 250تا  100

 هزار نفر 100تا  50
 83934 باغستان

 53971 صباشهر

 هزار نفر 50تا  25

 34908 فردوسیه

 33249 وحیدیه

 25544 شاهدشهر

 657275 شهر 7 جمع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 شناخت وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر 2-2

 موقعیت جغرافیایی

 قرار شهریار شهرستان مرکزی بخش در شهر این. است ایران در تهران استان شهرهای از یکی شاهدشهر

 بود. نفر25544 با برابر 1395 سال سرشماری در شهر این جمعیت .دارد

 محمودآباد روستاهای اکنون و شدهتشکیل شهسواری و درازه درازه، آبادعلی روستای سه پیوستن با شهر این

 .دارند قرار شاهدشهر شهری محدوده در همخلج آباد  و

 شمالی عرض دقیقه 34 و درجه 35 و شرقی طول دقیقه 5 و درجه 51 در واقع شهر این جغرافیایی موقعیت

 است. هکتار 248 برابر با1395در سال  شهر وسعت است و

 

 
  .محدوده شهر شاهدشهر13شکل 
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 طبیعی هایویژ ی و ساختار 2-3

 کرج ادامه رودخانه وجود شهریار که شهر شاهدشهر در آن قرار دارد شهرستان در طبیعی ویژگی ترینمهم

 دشت ترتیب، تشکیل همین به. است شده حوزه این سیالبی دشت گیریشکل سبب خود پی در که است

 حاصلخیز شدن اراضی پدیدار به اراضی این مالیم شیب سبب به کرج مسیل دستپایین اراضی در سیالبی

. دارد داللت این سخن صحت بر شهرستان شرقی حوزه در گسترده مزارع و باغات وجود که انجامیده طبیعی

. است گذاشته تأثیر شاهدشهر شهر هایزمین حاصلخیزی بر مشخص طوربه طبیعی ویژگی چنین

 و شهر شرقی مجاورت از کرج ادامه رودخانه مسیل عبور زراعی، و باغی اراضی وجود از توانمی ترتیباینبه

 طبیعی ساخت دهندهشکل عوامل ترینعنوان مهمبه رودخانه، مسیر با راستاهم جنوبی -شمالی مالیم شیب

 .یادکرد شاهدشهر شهر

 هوایی و آب هایمشخصه

گراد، میانگین حداکثرهای سالیانه دما درجه سانتی 2/12های دما در شهر شاهدشهر میانگین سالیانه حداقل

 گراد است.درجه سانتی 7/16گراد و حداکثر مطلق سالیانه دما درجه سانتی 21

 عوامل اصلی پنجگانه دما در شهر شاهدشهر -15 جدول

 گراد(مقدار )درجه سانتی پارامتر

 2/12 های دمامیانگین حداقل

 21 های دمامیانگین حداکثر

 7/16 میانگین ماهیانه دما

 -18 حداقل مطلق دما

 27 حداکثر مطلق دما

 

رطوبت  حداکثرهای میانگین درصد، 54 سال طول در شاهدشهر شهر در هوا نسبی رطوبت ماهیانه میانگین

 درصد است. 49/ 3 نسبی نم هایحداقل میانگین و درصد 8/59نسبی 

 اهدشهرش شهر در رطوبت پارامترهای ساالنه وضعیت _ 16جدول

 مقدار )درصد( پارامتر
 54 نسبی رطوبت ماهیانه میانگین

 8/59 نسبی رطوبت حداکثرهای میانگین

 3/49 نسبی رطوبت هایحداقل میانگین
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د موجب تغییراتی در ترکیب روند کاهشی بارش در شهرستان شهریار که شهر شاهدشهر در آن قرار دار

جز کشاورزی، هایی بهاقتصاد آن شده است؛ شاید بتوان گفت یکی از دالیل رو آوردن شهروندان به فعالیت

که کاهش بارش طوریباشد. بههای جوی این شهر میالخصوص بارششرایط جوی شهر شاهدشهر علی

 سالیانه باعث کاهش عملکرد کشاورزی گردیده است.

درصد  5/21متر بر ثانیه است که  6/3در طول سال در شهر شاهدشهر غربی و سرعت آن 68غالب  جهت باد

 بادهای وزیده در شهر شاهدشهر را به خود اختصاص داده است.

 اهدشهرش شهر در غالب بادهای درصد و سرعت جهت، -17 جدول

 مقدار پارامتر
 غربی جهت باد غالب

 5/24 سرعت باد غالب

 91 بدرصد باد غال

 سطحی هایآب منابع

 -کرج آبی حوزه در گرفتن قرار دلیل به که است کرج رودخانه مطالعاتی محدوده سطحی آب منبع ترینمهم

بر بالغ وسعتی با کرج -تهران هیدرولوژیک واحد. است قرارگرفته آن محدوده در نیز بزرو تهران جاجرود،

 2736 واحد، این مساحت کل از. است تهران ستانا هیدرولوژیک واحد ترینبزرو کیلومترمربع 4783

 کوهستانی درصد( اراضی 8/42 معادل) کیلومترمربع، 2047 و دشتی درصد( اراضی 42معادل ) کیلومترمربع

 کیلومتر 220برابر  انتها، تا ابتدا از رودخانه،. است واقع خرسنگ کوه در کرج رودخانه هایسرشاخه. هستند

 در کن، درنهایت رودخانه و رود والیت شهرستانک، نظیر هاییشاخه دریافت از پس کرج رودخانه. دارد طول

 و است ادامه یافته جارجارو نام با بعد به مکان این از و پیونددمی جاجرود رودخانه به ورامین دشت جنوب

 .ریزدمی نمک دریاچه به سرانجام

آب  بوده، قرار که است گردیده بنا رامیرکبی سد کرج شهرستان شمالی بخش در کرج رودخانه روی بر

و  کرج هایدشت زراعی هایفعالیت موردنیاز آب نیز بزرو تهران از هاییبخش موردنیاز برق و مصرفی

پیامدهای  تهران شهر به رودخانه این آب تزاید به رو انتقال و کرج سد احداث. نماید تأمین را شهریار

 .تاس داشته همراه منطقه برای را گوناگونی

مورداستفاده  ری و تهران شهریار، کرج، دشتی مناطق در رودخانه سطحی جریان کرج، سد احداث از قبل

 و شدمی تخلیه جاجرود رودخانه در آن، بهاری هایسیالب و زمستانه هایجریان و گرفتمی قرار زراعی

هرچه  سازیغنی به هاسیالب این از حاصل هایرسوب که است واضح. ریختمی نمک دریاچه به درنهایت

 .ساخت منتفی را خاك طبیعی سازیغنی فرایند این سد احداث. اندنمودهمی کمک زراعی خاك بیشتر

                                                           
 از جهت معیني بوزد و وفور آن از سایر بادهای منطقه بیشتر باشد. غالباًبادی که  68
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. است شده کاسته تدریجبه رودخانه آب از کرج سهم تهران، به آب انتقال طرح اجرای از پس این بر عالوه

 در مترمکعب میلیون 215 حدود در کرج انهرودخ آب از کشاورزی بخش سهم سد، احداث از قبل کهدرحالی

 1372 سال در مترمکعب میلیون 121 سطح تا کشاورزی بخش سهم سد احداث از بعد شود،می برآورد سال

استان تهران  ایمنطقه آب سازمان مطالعات اساس بر. یافت تنزل 1376 سال در مترمکعب میلیون 03/88و 

 رودخانه. است سال در مکعب مترمیلی 91 دلامع متر، 52/2 بربرا کرج دشت آبخوان سالیانه افتمتوسط 

 بیلقان آبگیر محل تا رودخانه این آبریز حوزه وسعت. است تهران شهر نیز و آب تأمین منبع ترینمهم کرج

 مترمکعب 66/15 برابر منطقه این در آن آبدهی متوسط و کیلومترمربع 1048 برابر کرج شهرستان شمال در

 (.همان)است  شدهارشگز بر ثانیه

های سطحی پیامدهای ناخوشایندی را برای شهر شاهدشهر در پی خواهد این میزان از کاهش در منابع آب

توان به کمبود ذخایر تأمین آب مصرفی شهروندان، کمبود ذخایر تأمین آب برای داشت که از آن جمله می

 وحش و ... اشاره کرد.های حیاتهای کشاورزی و زراعی، تهدید حضور گونهفعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژئومورفولوژی و نمایش سه سطح مخروطه افکنه کرج، ماهدشت و شهرستان شهریار و مسیر قدیمی رودخانه . نقشه 14شکل

 شور

 (8: 1396منبع: )صدوق و همکاران،

 زیرزمینی آب منابع
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منطقه  زیرزمینی آب منابع درباره جداگانه بحث کرج، -تهران هیدرولوژیک واحد یکپارچگی به توجه با

از  نیز مطالعاتی منطقه آب منابع پایدار مدیریت چگونگی مسئله از ایعمده بخش. است ناممکن مطالعاتی

 .گیردمی سرچشمه جاهمین

 با آن به متعلق آبرفتی سفره آن، تبعبه و کیلومترمربع 4783 وسعت با کرج- تهران هیدرولوژیک واحد

 بین آبرفت ضخامت. است قرارگرفته جاجرود - کرج حوزه زیر در کامل طوربه کیلومترمربع 2736وسعت 

-می تغییر متر 130 حداکثر تا 5 حداقل بین نیز ایستایی سطح. است متغیر متر 300 تا حداکثر 50 حداقل

 نوسان درصد 20 تا 2 بین سازیذخیره ضریب و روز در مترمربع 400 تا 100 بین قابلیت انتقال ضریب. یابد

 .دارد

 در این. است شدهدرج کرج-تهران هیدرولوژیک واحد زیرزمینی آب منابع از برداریبهره مقدار زیر جدول در

تعریف  هیچ ظاهراً که است ذکرشده مصارف سایر عنوان تحت که است رقمی توجهقابل نکته جدول،

 .ندارد وجود مصارف قبیل این برای مشخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1396:11مآخذ: صدوق و همکاران: ی عمق آب زیرزمینی در محدوده مطالعهپیزومترنقشه .15شکل

 

 

 )ارقام به میلیون مترمکعب(کرج -تهران هیدرولوژیک واحد در زیرزمینی آب منابع از برداریبهره مقدار .18 جدول
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برداری کل بهره

 سالیانه

مصارف 

 کشاورزی

 سایر مصارف مصارف صنعت مصارف شرب

533/1214 467/728 312/728 624/88 13/165 

 

جدول  در کشاورزی بخش در مصرف جهت زیرزمینی هایآب منابع از شهریار شهرستان برداریبهره میزان

 .است گردیده درج 19شماره 

)ارقام به میلیون شهریار شهرستان در کشاورزی مصارف جهت زیرزمینی آب منابع از برداریبهره حجم -19 جدول

 مترمکعب(

 مجموع هاقنات هاچشمه هاچاه محل منابع
 69/388 61/6  32 76/381 شهرستان شهریار

 

با  متراکم غیر رسوبات از متشکل و البرز هایکوه فرسایش حاصل باید را کرج -تهران دشت طورکلیبه

 .است شرقی جنوب تا جنوب به شمال از معموالً عمومی شیب. دانست مناسب ضخامتی

سطح  ناحیه این حوالی در. است متر 111 آب به برخورد نقطه ترینعمیق کرج، رودخانه افکن مخروطه در

 قرار متری 70 تا 60 عمق در البرز کوه دشت جنوبی حاشیه در و رسیده متری 70 عمق به ایستابی

 از وسیعی بخش در. دارد قرار متر 10-20 بین دانگه چهار و مهرشهر ناحیه در ایستابی سطح. گیردمی

 همان در اخیرالذکر اعماق در ایستابی سطح. است شدهگزارش متر 15 حدود در ایستابی سطح منطقه

 وارد راحتیبه انسانی فاضالب طریق این از و گردندمی حفر فاضالب جذبی هایچاه که معموالً است حدودی

 که نمایدمی بیان روشنیبه زیستمحیط از حفاظت برای ملی عزم برنامه. شودمی آب زیرزمینی منابع

 آلودگی درصد که دهدمی نشان کرج شهر درها و شبکه هاچاه آب هاینمونه روی بر شدههای انجامآزمایش

 .است یافتهگسترش نیز آلودگی محدوده و بوده افزایش به رو مرتب طوربه هاچاه آب

 و ماسه شن از هارسوب این که زمانی ویژهبه. رسدمی هم متر 300 تا کرج دشت در آبرفتی رسوبات ضخامت

 و سو،یک از ماسه، و شن معادن از برداریبهره میان جدی تعارضی ساززمینه توانندمی باشند یافته تشکیل

 از برداریکه بهره است بدیهی. یابد تظاهر دیگر سوی از زیرزمینی هایآب منابع پایدار مدیریت و حفاظت

 هایکلیه کاربری و زیرزمینی آب منابع نابودی مثابهبه اهآبرفت قبیل از محدوده در ماسه و شن معادن

 بر فشار زیادی و است جریان در شهریار شهرستان محدوده در برداریبهره نوع این امروزه. است آن وابسته

 (.همان)آیدمی وارد شهریار  کرج حوزه زیرزمینی هایآب منابع

 



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (10:1396مطالعه. منبع: )صدوق و همکاران، محدوده در آبرفت ضخامت هم نقشه.16شکل

 سیل گیری

شود. به دلیل توپوگرافی و شیب ای از وقوع سیل یافت نمیدر بررسی تاریخچه شهرستان شهریار سابقه

های متعدد، همچنین مالیم زمین در دشت کرج، جنس آبرفتی خاك، بارش متناسب باران، وجود مسیل

رود. فقط در اطراف رودخانه حتمال این سانحه در منطقه کرج نمیکافی بودن ظرفیت و کشش رودخانه ا

اند خطر وجود دارد که بایستی با وسازها بدون رعایت حریم تا لبه آب پیشروی داشتهکه ساختشادچای 

اعمال ضوابط و مقررات ساخت و حریم رودخانه مرتفع گردد. همچنین در صورت شکستن سد کرج براثر 

 تا دشت شهریار گرفتار سیل خواهد شد. شادچایدست آن در امتداد زلزله اراضی پایین

است و با عبور  شادچایگیرد ترین رودخانه مؤثر در شهرستان شهریار که از بخش شمالی سرچشمه میمهم

شود و در آخر به عبور از مخروطه افکنه دشت و ماهدشت میهای مشکیناز سد امیرکبیر وارد دشت

های جاجرود رود و ضمن الحاق به رودخانهآید و به بخش جنوب استان میمتعدد درمی هایصورت آبراههبه

 شود.و شور از این منطقه خارج می

های فصلی محدود است و در مناطق شهری با ساخت کانال و جویبار مهارشده اما در عمق و حریم این آبراهه

وسازهای غیرمجاز صورت گرفته که در اختهای فصلی سشده که در مسیر این آبراهههایی مشاهدهبخش

هایی در این حوزه های گذشته در برخی از فصول پرباران سیلمعرض خطر سیل گیری قرار دارند. در سال

 داده اما خسارت چندانی به منطقه وارد نیاورده است.ر 

رت افزایش تراز همچنین باید توجه داشت که در واحدهای هیدرولوژیک با شیب کم و عمق محدود، در صو

های رودخانه در برابر خطرات شود و حفاظت کنارهتری گسترده میسطح آب، پهنه سیل در عرصه وسیع

 (.همان)آینددست رودخانه کرج از این مناطق به شمار میهای پایینیابد. بخشسیل اهمیت بیشتری می
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 شهر اجتماعی وضعیت شناخت 2-4

 95 و 90 و 85 هایسال هایسرشماری عمقاط طی خانوار بعد و جمعیت بررسی

 تحوالت جمعیت و بعد خانوار و روند رشد آن طی دوره

 گرفته صورت هایمهاجرت دلیل به شاهدشهر جمعیت تاکنون 1385 سال از موجود  اطالعات طبق

 جدول است یافتهافزایش 1395 سال در نفر 25544 به 1385 سال در نفر 18855 از و کرده رشد سرعتبه

 دهد.می نشان 1395 تا 1385 هایسال طی را شاهدشهر شهر جمعیت زیر

 1395 تا 1345 هایسال یط اهدشهرش شهر تیجمع -20 جدول

 1395 1390 1385 شاهدشهر

 25544 20865 18855 جمعیت

 منبع: )مرکز آمار ایران و محاسبات مجری(

 
 1395 تا 1345 هایسال طی شاهدشهر شهر جمعیت نمودار. 17شکل

هزار نفر افزایش  7 نزدیک 95 – 85سال  دهه شاهدشهر طی شهر جمعیت که دهدمی نشان فوق جدول

که نر  رشد جمعیت در طوریبه.  باشدگیر میداشته است که این رقم افزایش در شهرهای کوچک  چشم

 زیر ت. جدولبوده هست که نسبت به پنج سال گذشته افزایش دو برابری داشته اس 2.044پنج سال اخیر 

 .دهدمی نشان را 95تا  85های دهه طی را شاهدشهر شهر جمعیت ساالنه رشد نر 

 اهدشهرش شهر تیجمع ساالنه رشد نر  -21 جدول

 90-95 85-90 شاهدشهر

 نرخ رشد جمعیت
1.002 2.044 

 منبع: )مرکز آمار ایران و محاسبات مجری(
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 اهدشهرش شهر جمعیت ساالنه رشد نر  نمودار. 18شکل

 .  است شده مقایسه 1385 سال در شاهدشهر شهر در سه ناحیه مساحت و جمعیت زیر جدول در

 1395 سال در شاهدشهر شهر نواحی مساحت و تیجمع .22جدول

 تراکم ناخالص جمعیتی مساحت )هکتار( جمعیت ناحیه

1 9099 117 77.7 

2 9829 69/101 7/96 

3 2523 5/29 5/85 
 ر ایران و محاسبات مجری(منبع: )مرکز آما

نفر در خانوار بوده  24/4متوسط بعد خانوار در سطح شهر شاهدشهر  1385بر اساس اطالعات جمعیتی سال 

 یافته است.نفر در خانوار کاهش 90/3به  1395که این شاخص در سرشماری سال  است
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 بعد خانوار در شهر شاهدشهر نمودار. 19شکل 

 
 1395تا  1385انوار دهه های . نمودار تعداد خ20شکل

 

 1395و  1385های خانوار در شهر شاهدشهر در سال تعداد .23جدول

 1395سال  1385سال  شرح
 25544 18855 جمعیت

 7535 4438 خانوار

 39/3 24/4 بعد خانوار)نفر در خانوار(

 منبع: )مرکز آمار ایران و محاسبات مجری(
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 دوره طی آن تغییرات روند و( سنی هرم) جنسی -سنی ساختار

 برحسب را جغرافیایی منطقه یک جمعیتی ساختار که است سنی هرم جمعیت سنی ساختار تحلیل ابزار

 دهد،نشان می را جمعیت تاریخ سویک از سنى هرم. دهدمی نشان ساله 5 سنی هایگروه در جنس و سن

 اتفاق تاریخى جامعه هایذشتهدرگ که است خاصى اقتصادى و اجتماعى رویدادهاى کنندهمنعکس یعنى

 تولد، اثر در جمعیت را ساخت تغییرات دیگر سوى از و اندشدهواقع مؤثر منطقه جمعیتى ترکیب بر و افتاده

 معین لحظهیک جمعیت در وضع سنی، هرم نمودار در دیگرعبارتبه.  سازدمی نمایان مهاجرت و ومیرمرو

 هاانقالب و هاو جنگ اقتصادى هاىبحران و شرایط کنندهسمنعک جمعیت سنى هرم آن، از گذشته. است

 هرم هاىپایه جوان هاىدر جمعیت نماند ناگفته. گذارندمی باقى آن بر را خود اثر ادوارى هاىاپیدمی و است

 و تروسیع آن رأس و ترباریک هاى سالخوردهجمعیت هرم پایه کهدرحالی است، ترباریک آن رأس و ترپهن

 .است شکل اىاستوانه باًتقری

 
 1395 سال در شاهدشهر شهر جمعیت سنی هرم نمودار. 21شکل 

 که مالحظه طورهمان. است شده آورده 1395 سال برای شاهدشهر شهر جمعیت سنی هرم ، باال نمودار در

 عیتبودن جم جوان از نشان که. باشدمی سال 35 تا 25 سنی هایگروه بین در هرم پهن قاعده شودمی

 نیز سنی هرم قاعده. باشدمی شاهدشهر شهر جمیعت بین در سنی گروه این جمعیتی سهم بودن باال و شهر

 سنی گروه این جمعیت بودن افزایش و شدن ترپهن حال باشد درسال می 4تا  0که مربوط به بازه سنی 

 .باشدمی
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 1395 سال در شاهدشهر آماری سطوح از بخشی به مربوط زن و مرد تعداد اطالعات چون نیز مبحث این در

 1395 سال در. استشده استفاده سطوح همان به مربوط موجود جمعیتی اطالعات از لذا بوده اختیار در

 . است بوده زن 100 قبال در مرد 107 شاهدشهر شهر سطح در جنسی نسبت

 1395اهدشهر در سال ش شهر گانهسه مناطق در یجنس نسبت شاخص .24 جدول

 کل شاهدشهر زن مرد خانوار تعداد 
 25544 12336 13208 7535 تعداد

 (1395منبع: )مرکز آمار ایران، 

 مهاجرت و طبیعی رشد به توجه با جمعیت رشد بررسی

 نبود تأثیرات در که دهدمی نشان شاخص این. است جمعیت ومیرمرو و ولد و زاد برآیند طبیعی، رشد نر 

 آمار مهاجرین ازآنجاکه. باشدمی کاهش یا افزایش حال در رشدی نر  میزان چه با جمعیت مهاجرت،

 نر  نیست، محاسبه استحصال قابل مسکن، و نفوس عمومی هایسرشماری اطالعات با شهر از شدهخارج

 .دهدمی نشان را شهر مهاجرت خالص جمعیت، رشد نر  با آن مقایسه و جمعیت طبیعی رشد

 دور دلیل به معموالً مردم. زندگی یا کار برای دیگر مکانی به مکانی از ممرد جابجایی از است عبارت مهاجرت

 کمبود و بیکاری جنگ، طبیعی، بالیای غذا، کمبود فقر، مانند ایدورکننده نامساعد عوامل یا شرایط از شدن

 تیبهداش امکانات مانند کنندهجذب مساعد عوامل و شرایط تواندمی دوم دلیل. کنندمی مهاجرت امنیت

 .باشد مهاجرت مقصد در بهتر مسکن و بیشتر درآمد بهتر، آموزش بیشتر،

 در را جمعیت مکانی یا جغرافیایی تحرك از شکلی که است ایپدیده مهاجرت شناختی جمعیت ازلحاظ

 سطح در هاانسان حرکت را پدیده این نیز جامعه شناسان. گیردمی انجام جغرافیایی واحد دو بین و بردارد

 مدت یا همیشه برای افراد اقامت محل تغییر به و گیردمی صورت قبلی طرح با که دانند،می یاییجغراف

 در آنچه کرد، بیان متفاوت تحلیلی مناظر از توانمی را متفاوتی علل امر این بروز برای. انجامدمی طوالنی

 .است بیرونی و درونی شاخه دو در مهاجرت علل گیرد،می قرار موردبررسی سخن این

 مهاجر فرست هایاستان و روستاها در که است داخلی زیرساختی مشکالت به مربوط مهاجرت درونی علل

 روستایی، جمعیت افزایش زیاد، ولد و زاد. شودمی مناطق این از فعال جمعیت دفع موجب و دارد وجود

 این ازجمله مسکن و تفریحی و رفاهی تسهیالت کمبود کافی، درآمد عدم زراعت، در ماشین کاربرد کاری،کم

 تسهیالت درآمد، کمبود شهری و روستایی مناطق در دافعه عوامل ترینمهم از. شودمی محسوب عوامل

 .کندمی فراهم را شهر به مهاجرت موجبات که است تفریحی و رفاهی

 هایقطب به مربوط علل این. پردازدمی بزرو شهرهای در امکانات تمرکز و تجمع به مهاجرت بیرونی علل

 توسعه. کندمی جذب خود به را دیگر روستاهای و شهرها فعال جمعیت خارج، از که است جمعیت جاذب

 اجتماعی، و اقتصادی هایینهزم در هافرصت و امکانات تمرکز موجب و افتادمی اتفاق که ناموزونی
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 و عمومی امکانات به دسترسی تفاوت درآمد، سطح تفاوت تحصیلی، هایفرصت شغلی، هایدسترسی

 .شودمی اعتبارات

 . پردازیممی شاهدشهر شهر در مهاجرت وضعیت بررسی به گزارش از قسمت این در

 نسبت جنسی مهاجران

جمعیت  کل از. است بوده نفر 1344 برابر سال گذشته 5 طی شاهدشهر شهر به وارده مهاجران تعداد

جنسی  نسبت روازاین. دهندمی تشکیل زنان را درصد 50 و مردان را درصد 50 شهر به وارده مهاجران

 .باشدمی 100 برابر دوره این در شهر به وارده مهاجران

 1395-1390 هایترکیب و نسبت جنسی مهاجران وارده به شهر شاهدشهر طی سال . 25  جدول

 جنسیت
1390-1395 

 درصد تعداد
 50 677 مرد

 50 677 زن

 100 1344 جمع

 100 نسبت جنسی

 مجری( محاسبات ایران و آمار )مرکز: منبع

 نمودار سنی مهاجران

باشد سال می 34تا  25طور که در نمودار زیر هم معلوم است بیشترین فراوانی برای گروهی سنی همان

 دهد.نوعی نشان میکه علت مهاجرت به شاهدشهر را به

 
 . نمودار تعداد مهاجران به تفکیک سن22شکل
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 هاشهرستان مهاجران به تفکیک

سال گذشته از  5طور که در نمودار زیر هم آمده است بیشترین مهاجرت به شهر شاهد شهر در همان

 نفر بوده است. 58نفر و کرمانشاه با  62نفر، البرز با  791استان تهران با 

 
 استان ها تفکیک به مهاجران تعداد نمودار .23شکل

 دوره بررسی وضعیت سواد و نحوه تغییرات آن طی 

 و مردان جنس دو بین باسوادی وضع.  است بوده درصد 4/83 شاهدشهر در باسوادی نر  1395 سال در

 موجب امر این که است بوده زنان به نسبت بیشتر آموزشی هایفرصت از مردان برخورداری گویای زنان

 و مردان بین را اسوادیب نر  زیر جدول.  باشد زنان از بیش مردان در شهر شاهدشهر باسوادی نر  گردیده

 دهد.می نشان شهر در زنان

 شهر شاهدشهر در زنان و مردان نیب باسوادی نر  .26 جدول

 نرخ باسوادی کل جمعیت نرخ باسوادی زنان نرخ باسوادی مردان شرح

 4/83 3/80 5/86 شهر شاهدشهر

 (.1395منبع: )محاسبه نگارندگان، 
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 شاهدشهر شهر در شهر کل و زنان و دانمر بین باسوادی نر   نمودار. 24شکل

 وضعیت اشتغال

نفر به شرح نمودار زیر است که  7534سرپرست خانوار شهر شاهد شهر از تعداد  فعالیت وضع و جنس

نفر دارای درآمد بدون کار می  580نفر خانه دار،  413نفر محصل،  59نفر بیکار،  110نفر آنها شاغل،  5648

 باشد.

 

 شاهدشهر شهر در ضعیت اشتغال سرپرست خانوارو نمودار. 25شکل
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 وضعیت مالکیت

باال بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت  مطلوب بخش مسکن تلقی می شود زیرا از یک سو در نگاه 

خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سویی 

امه های دولت در تامین مسکن و باال بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک دیگر، سیاست ها و برن

سیاست مثبت تلقی می شود. وضعیت مالکیت در شهر شاهدشهر همانطور که در نمودار زیر هم آورده شده 

خانوار( مالک خانه های خود بودند و  3568درصد از خانوارهای شاهدشهر) 50است نشان می دهد که 

 باشد. ر هم به صورت رهنی یا استیجاری میدرصد از خانوارهای شه 50دود مالکیت ح

 

 مالکیت منازل مسکونی وضعیت نمودار.26شکل
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 مصالح ساختمانی مورد استفاده در منازل مسکونی

 ها آن در کاررفته به سازه و ساختمانی مصالح نوع حسب بر توان می را مسکونی واحدهای کیفیت شاخص

 دوام کم و بادوام نیمه بادوام، گروه سه در مسکونی واحدهای شاخص، این اساس بر .داد قرار ارزیابی مورد

 .گیرند می قرار

 های سیستم ترین بادوام نوع از فلزی، اسکلت و آرمه بتن مصالح و سازه سیستم نوع دو حاضر، حال در

 باالتر کیفیت دهنده نشان مسکونی، واحدهای در سیستم نوع دو این نسبت باالبودن .هستند ساختمانی

 و تیرآهن فلزی، نیمه اسکلت: از عبارتند دوام کم و بادوام نیمه های سیستم سایر .است مسکونی واحدهای

 .آجر و خشت فلز، و چوب چوب، و سنگ سنگ، و تیرآهن آجر،

ر درصد از ساختمان های شه 44به طور کلی از لحاظ ساخت واحد مسکونی با مصالح ساختمانی معادل 

 محسوب می شوند. بادوام  است است که جزء سیستم  آرمه بتنشاهدشهر دارای مصالح 
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 نموداروضعیت مصالح ساختمانی شهر شاهدشهر. 27شکل
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 مصالح نمای ساختمان ها

همچنین مصالح استفاده شده در نمای ساختمانها را عموماً سیمان تشکیل داده است. درصد زیادی از 

شهر فاقد نما هستند و بعد از سیمان، سنگ در میان نماهای ساختمانها بیشتر به  ساختمانهای موجود در

 چشم می خورد.

 تعداد و درصد ساختمانها بر اساس مصالح نما -27جدول 

 درصد تعداد نوع نمای ساختمان

 7/61 2960 سیمان

 8/1 90 آجر

 13 628 سنگ

 3/23 1118 فاقد نما

 100 4796 کل ساختمانها
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 ررسی خصوصیات مناطق براساس طرح مصوبب

ناحیه بندی منطبق برمحالت اجتماعی ذکر شده به دلیل مرزهای کارکردی نامشخص مالك خوبی برای 

محله شهری را با  5بررسی وضعیت کارکردی خدمات محله ای نیست . از سوی دیگر مطالعات طرح جامع 

های ها و شبکهبیشتری به لحاظ مرز محلهمرزهای مشخص و کارکردی تعیین کرده است که مطابقت 

های های شهر و  شبکهارتباطی اصلی تر دارد. از این رو با تلفیق حوزه بندی مرکز آمار ایران و نقشه محله

ناحیه به شرح جدول زیر  3اصلی دسترسی و محدوده منفصل محمود آباد خلج آباد شهر شاهد شهر به 

مساحت هر یک از نواحی و محالت شهر به تفکیک نشان داده شده  تقسیم گردید. در جدول زیر جمعیت و

 است. همچنین تقسیم بندی کالبدی مزبور در صفحه بعد بر روی نقشه قابل مشاهده است. 

 مشخصات ناحیه های شهری شاهدشهر بر اساس ناحیه بندی طرح جامع -28جدول 

 جمعیت محله ناحیه

1385 

نسبت جمعیت محله به  مساحت

 کل شهر

 نسبت مساحت محله  به کل شهر

 23/29 16/28 5/72 6042 1-1 1ناحیه

2-1 3057 5/44 25/14 94/17 

 44/21 3/24 19/53 5211 2-1 2ناحیه 

2-2 4618 5/48 5/21 55/19 

 89/11 7/11 5/29 2523 3-1 3ناحیه 

 100 100 248 21454 - کل شهر
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هسته را تشخیص داد. نخست بافتی که مربوط به  سه نوع بافتشهر می توان به طورکلی در شاهد 

شکل گرفته است دارای خصوصیات  ارگانیگ است. این بافت که به صورت پیرامون میدان مرکزی شهر

این گونه بافت ها نیز هست . معابروکوچه های باریک و پیچ در پیچ که در آنها از هندسه خاصی تبعیت 

بافت نفوذ کرده اند . طول و عرض این معابر نشانگر درج اهمیت آنها است و در مجموع بافت نشده و درعمق 

ل
شک

28
 .

نقشه 
ت شهر شاهدشهر

محال
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قدیم با توجه به نیاز خود سلسله مراتبی را در معابر شکل داده است به گونه ای که انشعابهای کم اهمیت تر 

ی در هر محله با طول و عرض  کمتر به معبری اصلی تر متصل می شود . در نهایت نیز یک معبر اصل

شناسایی می گردد که جایگاه ویژه خود را در سازمان فضایی شهر دارا است . در طول این معابر گاه 

 گشایشی به چشم می خورد که یک فضای شهری در آن مکان شکل گرفته است .

د . است این بافت منظم در محله های نوساز شهر قرار دار شطرنجیموجود بافت نسبتا منظم  دومین بافت

 نکته حایز اهمیت در این بافت ریز دانه بودن و کم ارتفاع بودن اکثر قطعات مسکونی است . 

سومین بافت موجود در شهر بافتی است که در حاشیه بلوار مرکزی شهر پدید آمده که در امتداد خیابان 

ب می شود یک اصلی شهر رو به سمت خارج دارد در کلیه قسمتهای این بافت که بافتی حاشیه ای محسو

مسیر اصلی دسترسی از بلوار اصلی منشعب گشته و واحدهای مسکونی و بعضا کوچه های بن بست در جوار 

آن معبر شکل گرفته اند . ایده موثر در ایجاد این نوع بافت دسترسی سریع تر و آسان تر به معبر اصلی است 

 (.1390هر،که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود )طرح تفصیلی شهرشاهدش

 بررسی سطح اشغال

 4برای بررسی سطح اشغال در سطح شهر و محالت قطعات مسکونی بر اساس درصد سطح اشغال آنها به 

دسته تقسیم شده اند. نتایج حاصل از این بررسی در قالب جداول زیر قابل مشاهده است. بررسی سطح 

 اشغال قطعات مسکونی در ناحیه یک :

 1-1ل در محله بررسی سطح اشغا -29جدول

سطح اشغال 

 )درصد(
 درصد تعداد

 مساحت

 )هکتار(

0-40 63 3/5 30/1 

40-60 126 6/10 35/2 

60-80 544 8/45 0/6 

80-100 454 2/38 8/3 

 14 100 1187 کل

 1-2بررسی سطح اشغال در محله  -30جدول

سطح اشغال 

 )درصد(
 درصد تعداد

 مساحت

 )هکتار(

0-40 57 1/7 0/1 
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40-60 129 0/16 5/2 

60-80 424 8/52 30/5 

80-100 192 24 6/1 

 10 100 802 کل

 

درصد سطح زمین به ساختمان یا  60همانطور که از جداول برمی آید در اکثر قطعات مسکونی باالتر از 

بیش از  1-2درصد در محله  60اعیان اختصاص یافته است. نسبت قطعات مسکونی با سطح اشغال کمتر از 

 است. 1-1محله 

 بررسی سطح اشغال در ناحیه دو 

 2-1بررسی سطح اشغال در محله  -31جدول 

سطح اشغال 

 )درصد(
 درصد تعداد

 مساحت

 )هکتار(

0-40 50 4/4 7/0 

40-60 77 7/6 0/1 

60-80 455 40 8/4 

80-100 554 7/48 3/4 

 11 100 1136 کل

 

 

 

 2-2بررسی سطح اشغال در محله  -32جدول 

 سطح اشغال

 )درصد(
 درصد تعداد

 مساحت

 )هکتار(

0-40 60 8 23/1 
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40-60 93 3/12 2/1 

60-80 340 5/45 6/3 

80-100 255 1/34 06/2 

 8 100 748 کل

 
که بخش جنوب شرقی شهر را دربر می گیرد تعداد و درصد قطعات  2-1با توجه به جداول باال در محله 

 یر قطعات بیشتر است. درصد از سا 80مسکونی با سطح اشغال بیش از 

 

 بررسی سطح اشغال در ناحیه سه:

 1-3بررسی سطح اشغال در محله -33جدول 

سطح اشغال 

 )درصد(
 درصد تعداد

 مساحت

 )هکتار(

0-40 26 1/4 89/0 

40-60 90 2/14 8/1 

60-80 258 9/40 65/2 

80-100 256 6/40 91/1 

 7 100 630 کل

 
شامل می شود همانند سایر محالت سطح اشغال قطعات مسکونی معموالً  در ناحیه سوم که تنها یک محله را

درصد است. مالحظه می شود که در کل محالت شهر با باال رفتن درصد سطح اشغال قطعه  60بیش از 

مسکونی تعداد و نسبت قطعات نیز باال می روند. این روند ناشی از بافت متراکم و ارگانیک شهر است و نیاز 

 فضای باز در سطح شهر را آشکار می سازد.به افزایش 

 بررسی تراکم ساختمانی

برای تعیین تراکم ساختمانی در سطح محالت، ساختمانهای مسکونی مورد استفاده در سطح شهر مالك 

عمل قرار گرفته شده و از ساختمانهای در حال ساخت بدلیل نامشخص بودن سطح عرصه و اعیان صرف نظر 

پالك های مسکونی بر اساس مساحت طبقه بندی گردیده و در هر محله پالکهای شده است. بدین ترتیب 
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مسکونی در طبقه بندیهای انجام شده از نظر سطح اشغال و تراکم ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته اند. 

 نتایج این بررسی در قالب جدول در ادامه آمده است:

 بررسی تراکم ساختمانی در سطح کل شهر -34جدول 

احت مس

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 )درصد(

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 )درصد(

0-60 909 2/20 76/4 6/81 13/1 2/92 

60-120 2247 2/50 26/19 77 2/1 4/92 

120-180 777 35/17 7/10 70 3/1 91 

 5/79 23/1 6/64 71/15 17/12 545 به باال 180

 80 22/1 4/65 43/50 100 4478 کل محله

 
با بررسی کلی جدول باال می توان به نتایجی در مورد ساختمان های مسکونی در سطح شهر رسید. همچنان 

مترمربع قرار  120تا  60که در جدول قابل مشاهده است اکثر قطعات مسکونی شهر در بازه ی مساحت 

 مترمربع است. 60حت بیشتر قطعات زیر دارند و پس از آن مسا

مترمربع است. این امر بیشتر به قطعات ریزدانه بافت  60بیشترین درصد سطح اشغال مربوط به قطعات زیر 

مترمربع بدلیل باالتر بودن متوسط طبقات آنها  120تا  60قسمتهای ارگانیک شهر برمی گردد. قطعات 

 تراکم ساختمانی بیشتری دارند.

 اکم ساختمانی در ناحیه یکبررسی تر

جهت بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه یک، خصوصیات قطعات مسکونی محالت جداگانه ی این ناحیه در 

 جداول زیر آمده است.

 1-1بررسی تراکم ساختمانی در محله  -35جدول

مساحت 

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 )درصد(

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 )درصد(
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0-60 246 5/20 45/1 83 19/1 7/98 

60-120 576 5/48 5 80 3/1 104 

120-180 225 95/18 3 5/76 35/1 3/103 

 1/74 29/1 5/57 4 8/11 140 به باال 180

 2/94 32/1 4/71 45/13 100 1187 کل محله

مترمربع و زیر  120-60بنا بر جدول فوق، در اینجا نیز به تبع از ساختار کلی شهر، سهم قطعات مسکونی 

مترمربع سطح اشغال بیشتری نسبت به سایر  60مترمربع بیشتر از سایر قطعات است. قطعات زیر  60

بیشتر از سایر مترمربع  120-60مساحت ها دارند و تراکم ساختمانی و متوسط طبقات در ساختمانهای 

 قطعات است.

 نتایج زیر بدست آمد: 1-2همچنین در مورد قطعات مسکونی محله 

 

 

 

 

 

 1-2بررسی تراکم ساختمانی در محله  -36جدول 

مساحت 

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 )درصد(

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 )درصد(

0-60 128 16 65/0 77 11/1 4/85 

60-120 324 5/40 7/2 7/77 21/1 94 

120-180 185 23 6/2 68 37/1 93 

 6/66 19/1 56 5/4 5/20 165 به باال 180

 81 23/1 8/65 45/10 100 802 کل محله

 

طعات مترمربع از ق 180-120درصد قطعات  1-1در این محله بر خالف ساختار کلی شهر و برخالف محله 

مترمربع بیشتر است و این به معنای درشت دانه بودن بافت این محله نسبت به سایر قسمتهای شهر  60زیر 
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مترمربع بیش از سایر قطعات در این محله  120-60است. درصد سطح اشغال و تراکم ساختمانی قطعات 

 است.

 بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه دو

 ی ناحیه دو به شرح جداول زیر است:نتایج حاصل از بررسی قطعات مسکون

 2-1بررسی تراکم ساختمانی در محله  -37جدول

مساحت 

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 )درصد(

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 )درصد(

0-60 245 5/21 2/1 91/83 1/1 8/92 

60-120 638 16/56 56/5 87/77 18/1 8/91 

120-180 170 15 4/2 64 28/1 92/81 

 49/81 4/1 21/58 11/2 3/7 83 به باال 180

 36/86 18/1 19/73 8/10 100 1136 کل محله

 

 
 2-2بررسی تراکم ساختمانی در محله  -38جدول

مساحت 

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 ()درصد

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 )درصد(

0-60 145 3/19 71/0 80 15/1 92 

60-120 399 3/53 4/3 4/74 23/1 51/91 

120-180 119 16 6/1 2/68 23/1 92/83 

 73/65 26/1 17/52 4/2 11 79 به باال 180

 83/80 22/1 2/66 1/8 100 748 کل محله
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مترمربع  120ردد که در جنوب شهر نیز اکثر قطعات مسکونی زیر از جداول صفحه قبل مشخص می گ

مترمربع علیرغم پایین بودن نسبی متوسط طبقات ساختمانها  60هستند. تراکم ساختمانی در قطعات زیر 

 صرفاٌ بدلیل باال بودن درصد سطح اشغال زمین بیشتر از سایر قطعات است.

 بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه سه
سه که محدوده محله محمودآباد خلج آباد را شامل می شود ساختار کلی قطعات مسکونی به شرح  در ناحیه

 زیر است:

 3-1بررسی تراکم ساختمانی در محله  -39جدول

مساحت 

قطعه 

 (mمسکونی)

 درصد تعداد

مساحت 

مجموع قطعات 

مسکونی 

 )هکتار(

سطح 

 اشغال

 )درصد(

متوسط 

طبقات 

 ساختمانها

تراکم 

 ساختمانی

 صد()در

0-60 161 5/25 75/0 2/84 09/1 7/91 

60-120 310 2/49 6/2 1/76 1/1 7/83 

120-180 78 4/12 1/1 6/69 17/1 1/82 

 6/49 05/1 2/47 7/2 4/12 78 به باال 180

 72 1/1 4/65 3/7 100 630 کل محله

محالت باالترین درصد با مقایسه متوسط طبقات ساختمانها، درصد سطح اشغال و تراکم ساختمانی در سطح 

و باالترین متوسط طبقات ساختمانها و باالترین تراکم ساختمانی متعلق به  1-2سطح اشغال متعلق به محله 

 است. 1-1محله 

 کیفیت ابنیه

برای بررسی ساختمانهای سطح شهر از لحاظ کیفیت، بر اساس معیارهای مشخصی کیفیت ابنیه به چند 

 مل دسته بندی زیر می گردد:دسته تقسیم گردیده است که شا

سال اطالق می شود که با مصالح و کیفیت نسبتاً مناسب ساخته شده  5-0نوساز: عموماً به ساختمانهای 

 باشند.

سال قرار دارند و از کیفیت  20-5قابل نگهداری: به ساختمانهایی گفته می شود که عموماً در بازه قدمت 

 و یا حداکثر به تعمیرات جزیی نیازمندند.نسبتاً مناسبی برای سکونت برخوردارند 

 مرمتی: ساختمانهایی هستند که برای ادامه سکونت در آنها نیاز به تعمیرات اساسی وجود دارد.

تخریبی: ساختمانهایی که فاقد سیستم سازه ای مناسب بوده و استفاده از آنها خصوصاً سکونت در آنها با 

 دید بنا گردند.خطرات و مشکالتی همراه بوده و باید تج
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مخروبه و متروکه: ساختمانهایی هستندکه یا از مصالح کم دوام ساخته شده و یا بعلت قدمت زیاد خالی از 

سکنه گشته و تمام یا قسمتی از آن در حال تخریب می باشد. بر اساس برداشتهای انجام شده از کیفیت 

 تی و تخریبی بوده است.ابنیه در سطح شهر اکثریت ساختمانها در رده ساختمانهای مرم

 تعداد و درصد ابنیه بر اساس کیفیت -40جدول 

 درصد تعداد کیفیت بنا

 6/3 176 در دست ساخت

 6/12 608 نوساز

 0/17 820 قابل نگهداری

 5/46 2232 مرمتی

 7/19 945 تخریبی

 3/0 15 مخروبه و متروکه

 100 4796 کل ساختمانها

از کهنه بودن بافت و قدیمی بودن ساختمان ها دارد. الزم است در نوسازی مرمتی بودن اکثریت بناها نشان 

این ساختمانها رعایت اصول فنی و ایمنی تا حد ممکن کنترل شود تا نوسازی های ساختمان ها در آینده در 

راستای بهبود وضعیت شهر انجام گیرد. همچنین نوسازی این ساختمانهای قدیمی تا حد زیادی به اجرای 

 بط طرح های شهری در آینده نزدیک کمک می کند.ضوا

پراکندگی ساختمانهای در دست ساخت و نوساز تقریباً در تمامی محالت یکسان است.  با کمی دقت بیشتر 

( ساخت وساز بیشتری صورت گرفته است. 3-1شاید بتوان گفت در محله محمودآباد خلج آباد )محله 

( ساخت و 2-1و جنوب محله  1-1محله شهسواری ) شمال محله همچنین در منتهی الیه شمالی و جنوبی 

 ساز نسبت به سایر نقاط بیشتر است.

توزیع کیفیت های مختلف ساختمانهای مسکونی در محله های کالبدی جداگانه در سطح شهر در جدول زیر 

 آمده است:

 درصد کیفیت های متفاوت ساختمانهای مسکونی در محالت کالبدی -41جدول 

 محالت

در دست 

ساخت 

 )درصد(

نوساز 

 )درصد(

قابل 

نگهداری 

 )درصد(

مرمتی 

 )درصد(

تخریبی 

 )درصد(

مخروبه و 

متروکه 

 )درصد(

کل 

ساختمانها 

 )درصد(

 100 7/0 9/14 48 20 10 5/6 1-1محله 

 100 2/0 24 1/47 3/14 10 5/2 1-2محله 
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 100 0 7/20 8/54 9/10 1/9 3/2 2-1محله 

 100 0 2/18 9/43 2/21 5/13 4/2 2-2محله 

 100 0 8/23 9/32 4/17 8/24 1 3-1محله 
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ت ابنیه
کیفی

 

 



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

151 

 

 

 عمر ساختمانها

 20با توجه به مرمتی بودن اکثر ساختمانها در سطح شهر، طبیعی می نماید که عمر بیشتر ساختمانها باالی 

تا  20اختمانهای شهر بین درصد س 40سال باشد. بر اساس برداشت های صورت گرفته از سطح شهر حدود 

 سال قدمت داشته اند. 30

 

 

 

 تعداد و درصد بناها بر اساس قدمت -42جدول

 درصد تعداد عمر بنا

 2/13 635 سال 0-5

 6/6 318 سال 5-10

 2/26 1261 سال 10-20

 9/38 1905 سال 20-30

 1/14 677 سال و باالتر 30

 100 4796 کل ساختمانها

 

سال  20-10درصد ساختمانها  2/26سال و عمر  30-20درصد ساختمانها  9/38ال عمر با توجه به جدول با

بوده است. توزیع ساختمانهای مسکونی با قدمت متفاوت در محالت جداگانه سطح شهر در جدول زیر آمده 

 است:

 توزیع ساختمانهای مسکونی با قدمت متفاوت در محالت مختلف -43جدول

 
5-0 

 سال
 کل سال 30باالتر از  سال 20-30 الس 10-20 سال 10-5

 100 5/6 37 2/34 5/10 6/11 1-1محله 

 100 7/20 9/45 8/18 4/2 2/12 1-2محله 

 100 3/10 2/50 4/24 6/3 3/11 2-1محله 

 100 9/17 5/36 8/27 1/6 6/11 2-2محله 
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 100 9/21 7/21 3/20 11 25 3-1محله 
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 رسیدست و حرکت

وضع شبکه خیابانهای موجود )طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب و نوع پوشش 

 آنها(

مهمترین عامل در تشکیل ساختار شهر ساختار  ،در مطالعه وضع موجود یک شهر از یک دید کل به جزء

بین نقاط شبکه ارتباطی است. شبکه دسترسی در شهرها عالوه بر نقش عملکردی آن که برقراری ارتباط 

مختلف شهر می باشد، استخوان بندی بافت شهری را نیز تشکیل می دهد. همچنین مهمترین ویژگیهای 

یک شهر بطور کامالً مشهود از ساختار شبکه ارتباطی تأثیر می پذیرند. شبکه ارتباطی اکثر شهر های قدیمی 

د نبودن تقاطع ها، و عدم وجود سلسله ایران ارگانیک بوده و دارای معضالتی از قبیل تنگی معابر، استاندار

مراتب دسترسی متناسب با حرکت سواره است. بافت شهر شاهد شهر نیز بدلیل تشکیل این شهر از هسته 

های روستایی از قاعده یاد شده مستثنی نیست. البته در قسمت های زیادی از شهر نوع تفکیک زمین و 

شطرنجی درآورده است.)در اطراف بلوار شهدا و خیابان ساختمان سازیهای جدید بافت را بصورت منظم و 

 چمران(

در ساماندهی شبکه ارتباطی شهر باید از امکانات موجود شبکه برای ایجاد سلسله مراتب دسترسی و رفع 

 نواقص معابر استفاده کرد.

باد می رود ساختار شاهدشهر بر دو محور جاده ارتباطی با صباشهر و جاده ای که به سمت محمودآبادخلج آ

 استوار است . بنابراین دسترسی های فرعی و اصلی شهر منتهی به جاده های مزبور هستند.

غربی ، محور اصلی شهر را تشکیل می دهد ، این بلوار با انشعاب از جاده رباط  –بلوار شهدا با مسیر شرقی 

محور اصلی دیگر در محمودآباد  آدران ، دسترسی به شاهد شهر را فراهم می کند. -شهریار ، شهریار - کریم

واقع است که از جاده ی شهریار به سه راه آدران منشعب شده و پس از عبور از جلوی گورستان و حمام به 

حاشیه ای این دو سمت شمال تغییر مسیر می دهد و از درون بافت عبور می کند . بیشتر خدمات رفاهی در 

 .محور قرار دارند

می باشند . خیابان آزادی نیز به عنوان اتصال دهنده شمال  1قالب نیز محور درجه خیابان معلم و خیابان ان

 محسوب می شود . 1محدوده با محمودآبادخلج آباد محور درجه 

جنوبی عمود بر بلوار شهدا قرار دارند و محور  –خیابان های مطهری ، رجایی و مدرس با جهت شمالی 

 محسوب می شوند . 2درجه 
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ی واقع در اطراف خیابان های انقالب ، معلم و بلوار شهدا اداری و تجاری اند و به نظر می رسد اکثر کاربریها

با توسعه شهر و ایجاد خیابان های جدید ، خیابان های مذکور محورهای شلوغ و پر رفت و آمد شهر را 

و یا خیابان های فرعی بوجود آورند . سایر خیابان های شهر از جمله خیابان های نوساز و یا در دست احداث 

 باقیمانده از دسترسی های روستایی داخل بافت فشرده شهر را تشکیل می دهند .

از لحاظ پوشش ، اکثر خیابان ها آسفالت می باشند به جزء خیابان های جنوب خیابان شهید چمران ، 

 تعدادی خیابان در شمال شرق و جنوب غرب محدوده که خاکی می باشند .

محدوده نیز از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و البته شیب کم در بعضی از شیب غالب در 

 موارد باعث آبگرفتگی در سطح خیابان ها می گردد .

آب های سطحی در معابر به وسیله نهرهای احداث شده توسط شهرداری ، جمع آوری می شود. اکثر خیابان 

و  نمی باشندبودند که پاسخگوی آب های سطحی  فرسودههای ها با توجه به قدیمی بودن بافت دارای کانیو

 وری آب های سطحی را برطرف کرده است . آشهرداری با تبدیل آن ها به جداول و نهرها مشکالت جمع 

شرح مشخصات معابر اصلی شاهدشهر اعم از عرض پیاده رو، جوی و باغچه، پهنای سواره رو و رفیوژ میانی 

اطع عرضی در جدول زیر آمده است. نمودار مقاطع عرضی معابر و نقشه مشخص آنها در نقاط برداشت مق

 کننده موقعیت نقاط برداشت مقاطع عرضی در صفحات بعد آورده شده است.

 مشخصات معابر موجود  -44جدول

 آدرس
پیاده  پوشش

 رو
 باغچه

جوی 

 آب

ماشین 

 رو

رفیوژ 

 میانی

ماشین 

 رو

جوی 

 آب
 باغچه

پیاده 

 رو

جمع 

 خاکی لتآسفا کل

خیابان معلم، نرسیده به 

 خیابان فلسطین
*  - - - - - 20/8 70/0 - 95/0 85/9 

خیابان شهید تاجیک، 

 نرسیده به خیابان فلسطین
*  45/1 - 1/0 50/5 92/1 80/5 85/1 - 90/1 5/18 

خیابان معلم، باالتر از خیابان 

 فلسطین
*  25/1 1 - 10/7 - - 35/0 5/1 60/1 8/12 

خیابان انقالب، باالتر از 

 خیابان باهنر
*  - - - - - 45/8 60/1 87/1 33/2 25/14 

متری در دست احداث ،  24

 جنب مدرسه آزادگان
*  10/3 1 0.8 15 - - 82/0 1 75/2 47/24 

خیابان انقالب، باالتر از 

 کوچه شهید دستغیب
*  25/2 - - 8 - - - - 40/1 65/11 

از خیابان  خیابان باهنر، بعد

 انقالب
*  75/1 - 3/0 50/12 - - 3/0 - 20/2 17 

 22/19 1 - 85/0 82/5 9/0 5/8 - - 15/2  *بلوار شهدا، جنب ساختمان 
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 شورا

خیابان فلسطین، بعد از 

 آزادی
*  - - - - - 15/9 - 25/1 1 4/11 

خیابان آزادی، باالتر از 

 خیابان فلسطین
*  1 7/0 4/0 75/8 - - - - 35/1 2/12 

خیابان مدرس، باالتر از 

 خیابان باهنر
*  1 5/0 36/0 7/5 - - 25/0 - 50/1 31/9 

خیابان  رجایی، باالتر از 

 بلوار شهدا
*  15/1 - 35/0 50/7 - - 32/0 - 45/1 77/10 

بلوار شهدا، شرق تقاطع 

 خیابان رجایی
*  - - - 70/6 30/2 70/6 1 - 1 7/17 

از خیابان والیت، پایین تر 

 بلوار شهدا
*  1 - 3/0 50/6 - - 35/0 68/0 75/0 58/9 

خیابان امامت، پایین تر از 

 بلوار شهدا
*  30/1 3/0 - 45/6 - - - - - 8 

خیابان مطهری، باالتر از 

 بلوار شهدا
*  1 3/0 - 40/6 - - 3/0 - 97/0 97/8 

خیابان امام رضا، پایین تر از 

 بلوار شهدا
*  - - - - - 70/9 3/0 9/0 8/1 7/12 

خیابان کشوری، باالتر از 

 بلوار شهدا
*  10/1 20/1 75/0 30/10 - - 3/0 - 35/2 16 

خیابان چمران، مابین تقاطع 

 آذربایجان و قدس
*  - - - - - 15/8 75/0 - 90/1 8/10 

 24 3 15/1 35/0 - - 10/15 33/0 70/0 30/3  * خیابان پلیس

خیابان باهنر)محمودآباد 

 باد(خلج آ
*  - 30/1 - 40/6 - - 6/0 7/0 40/1 4/10 

خیابان شهید 

دنیامالی)محمودآباد خلج 

 آباد(

*  - - - - - 30/7 67/0 10/1 20/1 27/10 

خیابان فرزانه)محمودآباد 

 خلج آباد(
*  60/3 - 3/0 90/8 - - 72/0 95/0 7/0 17/15 

خیابان مدرس)محمودآباد 

 خلج آباد(
*  - - - - - 7 62/0 - 4/1 2/9 

 

 معابر محدوده شهری شاهدشهر بر اساس طرح تفصیلینقشه 
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 جدول کاربری اراضی

( مجموع بافت پر شهر با احتساب 1388بر اساس جدول کاربریهای دست آمده از سطح شهر در این سال )

شهر و هکتار و جمع بافت خالی شهر که شامل اراضی زراعی و باغات، گورستان های داخل  12/112معابر 

هکتار  248هکتار است. جمع مساحت اراضی داخل محدوده برابر با 128اراضی خالی و فاقد کاربری است، 

 است.

 کاربری مسکونی 

مترمربع بوده است.  1/24هکتار مساحت دارد و سرانه آن  7/51در وضع موجود شهر، کاربری مسکونی 

 هکتار بوده است.  34/52، در طرح توسعه و عمران 1385مساحت کاربری مسکونی در سال 

بدلیل برداشت تفصیلی اطالعات در طرح تفصیلی و تفکیک نمودن کامل باغها  از کاربری مسکونی بخشی از 

کاربری مسکونی در طرح تفصیلی در رده باغها محاسبه شده است. بهمین دلیل مساحت کاربری مسکونی در 

 بری باغ افزایش یافته است.طرح تفصیلی نسبت به طرح توسعه و عمران کاهش و کار

 کاربری آموزشی 

مترمربع است. این کاربری نسبت  98/1هکتار مساحت دارد و سرانه آن  3/4کاربری آموزشی در حال حاضر 

هکتار و سرانه آن،  15/4مساحت این کاربری،  1385، تغییرات چندانی نداشته است. در سال 1385به سال 

 مترمربع بوده است. 96/1
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 بری فرهنگی و مذهبیکار 

هکتار( ثابت مانده  1/0تغییری ننموده و تقریبا) 1385هکتار در سال  07/0مساحت کاربری فرهنگی از 

هکتار رسیده است. سرانه کاربری  7/0به  47/0است. کاربری مذهبی با افزایش کامالً محسوسی از 

 مترمربع است. 34/0مترمربع و سرانه کاربری مذهبی  03/0فرهنگی 
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 کاربری اداری 

 مترمربع است. 22/0هکتار و سرانه آن  5/0مساحت این کاربری در سطح شهر 
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 صنعتی و انبارها کاربری 

  یافته است. اختصاص صنعتی وانبارها کاربری به شهر مساحت از هکتار 4/2 حدود
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 کاربری بهداشتی و درمانی 

هکتار افزایش یافته که ساخت بیمارستان در دست  8/0هکتار به  38/0کاربری بهداشتی و درمانی از    

به  18/0احداث در شرق شهر در این افزایش تأثیر بسزایی داشته است. سرانه کاربری بهداشتی و درمانی از 

 مترمربع رسیده است. 36/0

 کاربری فضای سبز 

هکتار  32/0، 1385ل هکتار مساحت دارد که نسبت به سا 6/2کاربری پارك و فضای سبز در حال حاضر،    

 مترمربع رسیده است. 21/1به  06/1به مساحت آن افزوده شده است. سرانه این کاربری از 
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 کاربری ورزشی 

 مترمربع است. 81/1هکتار از مساحت شهر به کاربری ورزشی اختصاص یافته و سرانه آن  9/3حدود 
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 کاربری جهانگردی و پذیرایی 

یچگونه کاربری جهانگردی و پذیرایی وجود نداشته است که در طول ه 1385در سطح شاهدشهر در سال 

 این دو سال یک فضا به این کاربری اختصاص داده شده است.

 تأسیسات و تجهیزات شهری 

هکتار مساحت دارد. مساحت این کاربری در سال  9/0تأسیسات و تجهیزات شهری در سطح شهر،      

ساحت آن بدلیل جابجایی ایستگاه آتش نشانی شهر است و هکتار بوده است که کاهش م 32/1، 1385

 مترمربع است. 44/0سرانه آن در حال حاضر 

 
 شبکه معابر 

 هکتار است. 80/40، 1388شبکه معابر شهر در سال      

 اراضی تجاری کاربری شهری 

 هکتار است. 7/2اراضی تجاری کاربری  شهری در حدود
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 اراضی خالی و فاقد کاربری شهری 

 هکتار است. 128راضی خالی و فاقد کاربری  شهری در حدودا

 مقایسه کاربریها در محالت مختلف -45جدول

 جمع 3-1محله  2-2محله  2-1محله  1-2محله  1-1محله  کاربری

 7/51 16/7 24/8 18/11 66/10 4/14 مسکونی

 7/2 28/0 43/0 68/0 32/0 99/0 تجاری

 3/4 17/0 79/1 49/0 4/1 39/0 آموزشی

 1/0 012/0 0 0 008/0 05/0 فرهنگی

 7/0 098/0 25/0 10/0 14/0 24/0 مذهبی

 8/0 04/0 28/0 0 26/0 2/0 بهداشتی و درمانی

 9/3 1/1 59/2 0 0 2/0 ورزشی

 5/0 0 23/0 01/0 17/0 06/0 اداری

 9/3 012/0 4/1 08/1 08/0 03/0 پارک و فضای سبز

جهانگردی و 

 پذیرایی
0 01/0 0 0 0 01/0 

تأسیسات و 

 تجهیزات شهری
55/0 12/0 0 15/0 0 9/0 

 01/0 0 01/0 0 0 0 انتظامی
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 3/2 4/0 67/0 35/0 13/0 78/0 کارگاهها و صنایع

 2/0 012/0 08/0 0 018/0 08/0 انبار

 6/0 013/0 48/0 0 056/0 0 پرورش دام و طیور

 80/40 71/4 94/7 38/9 88/5 86/12 معابر

 12/112 64/18 19/26 27/23 35/20 82/31 جمع بافت پر

گورستان داخل 

 شهر
15/0 0 13/1 0 0 3/1 

 6/6 80/3 48/1 74/0 6/0 0 باغات

اراضی خالی و فاقد 

 کاربری شهری
52/41 63/24 57/29 82/21 54/10 128 

 9/135 85/10 3/22 71/29 15/24 67/40 جمع بافت خالی

 248 5/29 5/48 53 5/44 5/72 جمع کل کاربریها
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نقشه
13
- 

ی وضع موجود
ی اراض

کاربر
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 شاهدشهر شهر مشکالت و مسائل 2-5

 به عمده طور به که شد پرسش شهر مشکالت و مسائل مورد در ها آن از شهروندان توزیعی پرسشنامه در

 :کردند اشاره زیر مسائل و موارد

 محیطی زیست و اجتماعی فرهنگی، مسائل 2-5-1

 از مجموعه تا شدیم آن بر شاهدشهر در جاری مشکالت خصوص رد دقیق و روش نگاه به دستیابی برای

 مشکالت مجموع در. دهیم قرار بررسی مورد خصوص این در را شهروندان نظرات و نموده مطرح را مشکالت

 خاص اهمیت زیر به ترتیب از  متغیرهای دهد، می نشان ها داده که آنگونه اجتماعی و فرهنگی معضالت و

 اند. بوده برخوردار

 اجتماعی امنیت نبود -

 اعتیاد -

 بانوان برای تفریحی عمومی فضاهای از استفاده در محدودیت -

 بانوان اجتماعی فعالیت برای اجتماعی فرهنگی موانع وجود -

 ها مزاحمت وجود -

 سرقت -

ل
شک

31
.

نقشه
  

ی 
کاربر

ی شهر شاهدشهر
اراض
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 محلی دعواهای و نزاع -

 بیرون از شما خانه داخل بودن دید معرض در و مشرفیت وجود -

 اطراف محیط در ها بچه سروصدای -

 ها اتومبیل آمد و رفت صدای و تردد -

 گری روسپی -

 شهر در هوا آلودگی وجود -

 فروشی دست و سدمعبر -

 شهروندان نگاه از شهر محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، مسائل اهمیت میزان -51 جدول

 متغیر
مشکل 

 بسیار مهم

مشکل 

 مهم

مشکل 

بااهمیت 

 متوسط

مش

کل کم 

 اهمیت

بی 

 پاسخ

 12 2 5 12 70 نبود امنیت اجتماعی

 12 5 8 14 61 اعتیاد

محدودیت در استفاده از 

فضاهای عمومی تفریحی برای 

 بانوان

57 12 9 3 19 

وجود موانع فرهنگی 

اجتماعی برای فعالیت اجتماعی 

 بانوان

55 18 14 8 5 

 8 15 18 22 37 وجود مزاحمت ها

 17 13 19 19 32 سرقت

 13 18 10 28 31 نزاع و دعواهای محلی

جود مشرفیت و در معرض و

دید بودن داخل خانه شما از 

 بیرون

30 24 22 12 12 

سروصدای بچه ها در محیط 

 اطراف
28 18 16 18 20 

تردد و صدای رفت و آمد 

 اتومبیل ها
25 20 19 18 18 

 27 23 20 13 17 روسپی گری

 28 20 23 14 15 وجود آلودگی هوا در شهر
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 22 28 20 17 13 سدمعبر و دست فروشی

 

 شهر شاهدشهر اقتصادی مشکالت و مسائل 2-5-2

حوزه دیگری که مشکالت ضمن آن دسته بندی شده اند، حوزه مشکالت اقتصادی شهر است که در زیر 

 به ترتیب اولویت آورده شده است.

 شغلی های فرصت کمبود -

 درآمد کمی -

 سال ایام برخی در کار کمبود -

 مسکن و زمین گرانی -

 شهر به ذارگ سرمایه جذب عدم -

 شهری برون نقل و حمل کرایه گرانی -

 مسکن و زمین قیمت رشد عدم -

 میزان اهمیت مسائل و مشکالت اقتصادی شهر از نگاه شهروندان -52جدول 

 متغیر
مشکل کم 

 اهمیت

مشکل بااهمیت 

 متوسط
 مشکل مهم

مشکل بسیار 

 مهم
 بی پاسخ

کمبود فرصت های 

 شغلی
7.3 5 14.5 61.1 12.1 

 14 56.4 15.7 8 5.9 کمی درآمد

کمبود کار در برخی 

 ایام سال
4 10.9 19.1 48 18 

گرانی زمین و 

 مسکن
8 15 17.8 43.9 15.3 

عدم جذب سرمایه 

 گذار به شهر
15.6 7 21.4 41.2 14.8 

گرانی کرایه حمل و 

 نقل برون شهری
10 13.9 23.1 39.5 13.5 

عدم رشد قیمت 

 زمین و مسکن
47 5 11 17.3 19.7 
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 شهر عمرانی و کالبدی مشکالت و مسائل 2-5-3

شهر  یو عمران یکالبد یلگذاشته شده مسا یانآن با شهروندان درم یکه مشکالت ضمن یگریحوزه د

روزانه در محالت با آن ها  یکه شهروندان در زندگ یمحل ییمشکالت جز یلاز قب یاست. موارد متعدد

 به ترتیب اولویت در زیر آورده شده استکه  گرفته اند یحوزه جا ینبرخوردارند در ا

 ها کوچه باریکی .1

 شهر بناهای غالب استحکام عدم .2

 شب در معابر روشنایی کمبود .3

 شهر اصلی معابر کم عرض .4

 شهر در ترافیک وجود .5

 مناسب روهای پیاده نبود .6

 معابر آسفالت بودن نامناسب .7

 شهری نمای و سیما آشفتگی .8

 عمومی نقل و حمل کمبود .9

 زباله آوری جمع .10

 سطحی آبهای نامناسب دفع .11

 نماسازی ضوابط رعایت عدم .12

 شهر سطح نبودن تمیز .13

 ها کارگاه توسط مزاحمت ایجاد .14

 ها باغ از مراقبت و رسیدگی عدم .15

 شهر در موذی جانوران وجود .16

 شهروندان شهر  از نگاه عمرانی و کالبدی مشکالت و مسائل اهمیت میزان -53 جدول

 متغیر
مشکل کم 

 اهمیت

 مشکل بااهمیت

 متوسط
 مشکل مهم

مشکل 

 بسیار مهم
 بی پاسخ

عدم استحکام غالب بناهای 

 شهر
5.7 6.3 12 63.2 12.8 

 11.4 58.8 17.7 5.1 7 باریکی کوچه ها

 14.1 57.4 18.4 6 4.1 کمبود روشنایی معابر در شب

 12.3 54.4 15 9.3 9 عرض کم معابر اصلی شهر

 15.2 43.8 14.8 10.2 16 وجود ترافیک در شهر
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 12.8 42.3 12 15.9 17 پیاده روهای مناسب نبود

 14.2 38.9 15.5 13.4 18 نامناسب بودن آسفالت معابر

 12 38.1 14.2 23 12.7 آشفتگی سیما و نمای شهری

 13.8 37.6 18 18.6 12 کمبود حمل و نقل عمومی

 14 35.2 12 28 10.8 جمع آوری زباله

 11.2 34.8 18.1 22 13.9 سطحی آبهای نامناسب دفع

 12.8 32 21 24.2 10 عدم رعایت ضوابط نماسازی

 13.4 29.2 18 20 19.4 شهر سطح نبودن تمیز

ایجاد مزاحمت توسط کارگاه 

 ها
24.3 25.1 12.5 25.1 13 

عدم رسیدگی و مراقبت از 

 باغ ها
38.2 13.7 13.8 18.3 16 

 12.7 17.3 16.1 20.9 33 وجود جانوران موذی در شهر

 

  مسئولین یداز د شاهدشهرمسائل و مشکالت شهر  2-6

مورد پرسش قرار گرفت   مسئولین دید از شاهدشهرعمده شهر  یمشکالت و ضعف ها یگردر پرسشی د

 مورد توجه اعضا قرار گرفت: یشترب یرز موارد که

 مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دیدگاه مسئولین  -54جدول

 تشریح مشکل

 های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا کمبود زیرساخت 

 ترافیک شهری و عدم توجه به روان سازی در رفت و آمد شهروندان

 معابر غیر استاندارد به دلیل تبدیل شدن روستا به شهر

 نبود پارك و اماکن رفاهی مناسب

 کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری

 رزشی اعم از چمن یا سالن های ورزشینبود یک مکان خوب ورزشی و مجتمع های و

 خوابگاهی بودن شهرشاهدشهر با توجه به نبودن شغل برای مردم

 عدم برنامه ریزی مدون در خصوص ساماندهی بافت فرسوده شهری

 آلودگی بصری و مبلمان شهری

 ه استنداشتن حریم مناسب با توجه به کوچک بودن شهر، عمال هر گونه طرح و مانور را محدود کرد

 نبود دانشگاه

 نداشتن مجتمع مناسب کارگاهی
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 عدم توجه به مشارکت مردم و ارتقاء آن

 عدم برخورداری از امکانات رفاهی، تفریحی مناسب برای عموم مردم

 نقصان زیرساختهای اولیه شهری

 وجود بستر فراوان برای آسیب های اجتماعی

 دانفقر و غلبه مشکالت اقتصادی بر زندگی شهرون

 تنگ بودن کوچه ها در محالت قدیمی

 

 

 بندی جمع 2-7

فرادست شامل سند  یها مطالعات و طرح یابیمرحله مالحظه شد پس از بررسی و ارز ینهمانگونه که در ا

 یشآماطرح  یران،و فرهنگی ا یبرنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصاد، (1404 یرانکشور )ا یچشم انداز مل

شاهدشهر، با استناد به نتایج به شهر  یگاهجا یقپس از بررسی دقصیلی شاهدشهر و استان تهران و طرح تف

به  دست آمده از پرسشنامه شهروندان و مسئولین و همچنین نظر کارشناسان مبنی بر مطالعات انجام شده،

 .پرداخته شد شهرها، ارزش ها و چشم انداز  یتمامور ینتدو

مطالعات انجام شده و نتایج پرسشنامه ها، به بررسی مسائل و  در انتهای این فصل نیز با استفاده از

شهروندان و مسئولین در بخش که مطابق با نتایج به دست آمده  مشکالت شهر شاهدشهر پرداخته شد

 :کردند اشاره زیر مسائل و موارد به عمده طور به مسائل و مشکالت شهر

 نظرات شهروندان:

 اجتماعی امنیت نبود 

 شغلی  یها فرصت کمبود 

 شهر بناهای غالب استحکام عدم 

 نظرات مسئولین:

 پویا شهر یک به شدن تبدیل برای مناسب های زیرساخت کمبود 

 شهری  های بوستان و سبز فضاهای کمبود 

 وجود بافت فرسوده 

 کمبود خدمات در سطح شهر 
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ین زمینه، به امید است با عنایت هرچه بیشتر مسئولین امور شهری و با تکیه بر دانش تخصصی در ا

منظور رشد و توسعه روزافزون شهر شاهدشهر بر فرصت های شهر تمرکز کرده و نقاظ ضعف و زمینه های 

 نقاط تهدید نیز مرتفع گردند.

 
 شهرداری های ماموریت تعیین 2-8

ماموریت ها و وظایف شهرداری ها بر اساس مبانی قانونی تشکیل آن ها تعیین می شود. به نظر می رسد 

ف شهرداری در جهان روز به روز گسترده می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهایی مدنی، محلی، وظای

ها قرار گیرند و بدین ترتیب وظایفی که بر دوش دولتعمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می

یزان توسعه یافتگی شود. ماموریت شهرداری در کشورهای مختلف بر حسب مداشت به این نهادها واگذار می

ها و بلوغ شهری متفاوت است. هرچه میزان توسعه یافتگی شهرها بیشتر باشد، وجه غالب وظایف شهرداری

یابد. اما در ایران به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه شهری، به سمت وظایف اجتماعی و فرهنگی سوق می

بخشی پراکنده شده است. حتی بسیاری  دستگاه و نهاد مختلف 24وظایف مدیریت شهری در بیان بیش از 

( بر عهده شهرداری ها گذاشته شده بود 1334از ماموریت هایی که بر اساس قانون شهرداری )مصوب سال 

به تدریج به سایر ارگانها بویژه پس از انقالب واگذار شد. با این حال شهرداری ها در ایران گاها و بر اساس 

یت هایی را بر عهده میگیرند که در قبال ان وظایف قانونی ندارند. در ضرورت های محلی و اجتماعی مامور

 شاهدشهربا تکیه بر نظرات مسووالن شهرداری  اهدشهراین قسمت از پروژه به ماموریت های شهرداری ش

پردازیم تا بر اساس آن بتوان میزان آمادگی ذهنی مدیران شهرداری را در قبال وظایفی که در برنامه می

 واهد شد را بسنجیم.مشخص خ

 شهرداری( های رسالت) های ماموریت تدوین 2-9

رسالت یک موسسه، منظور اساسی و منحصر به فردی است که آن را از موسسات مشابه متمایز می سازد و 

دامنه عملیات آن را بر حسب محصول و بازار تعیین می نماید. رسالت، یک بیانیه عمومی و دیرپا از نیت 

رسالت حاوی فلسفه کسب و کار استراتژیک تصمیم گیران و متضمن تصویر ذهنی مورد نظر موسسه است. 

شرکت است.مفهومی را که موسسه از خودش دارد، منعکس می سازد و زمینه محصوالت و خدمات عمده و 

نیازهای مشترکی که شرکت برای ارضای آن ها کوشش خواهد کرد را نشان می دهد. به اختصار، رسالت بر 

مینه های محصول، بازار و تکنولوژی مورد نظر شرکت به نحوی که ارزش ها و رجحان های استراتژیک ز

 تصمیم گیران را منعکس سازد، تاکید می نماید.
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 ماموریت تعریف

ماموریت فلسفه وجودی یا دلیل وجود سازمان را بیان نموده و قلمرویی را در بر می گیرد که سازمان در 

 آن فعالیت می کند.

 ماموریت های ویژگی

 .محصول)کاال یا خدمات( را مشخص می نماید 

 .بازار هدف را مشخص می کند 

 .سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد 

  ماموریت اساسی در موسساتی که به دنبال سود هستند به حداکثر رساندن سودآوری در دراز مدت

 ائه خدمات مورد نیاز می باشد.است ولی در موسسات دولتی و عمومی موفقیت در ار

 .بیانیه ماموریت باید حتی االمکان کوتاه، ساده و قابل فهم، حفظ کردنی و شفاف باشد 

 1334مهم ترین قانونی که در کشور به شرح وظایف شهرداری ها پرداخته، قانون شهرداری ها مصوب سال 

و مقررات و آیین نامه های مختلف، از جمله  و اصالحیه ها و الحاقیه های متعدد آن است. پس از آن، قوانین

، مصوبه 1346، آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1348قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 

و جز آن ها، به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده یا از آن کاسته  1371شورای عالی داری مصوب سال 

بط با شهر وجود دارد که به تعیین وظایف و حد و حدود اداره ها، اند. اکنون حجم عظیمی از قوانین مرت

موسسه ها، اشخاص حقیقی و سایر نهادهای ذی ربط در امور شهر پرداخته اند و در این میان، برخی از 

 قوانین خاص وظایف شهرداری هاست.

دیریتی، عمرانی و از این میان بخشی از این قوانین به وظایف اصلی شهرداری ها، یعنی فعالیت های م

نگهداری شهر می پردازند که از جمله این قوانین می تواند به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان، نظارت 

بر فعالیت های ساختمانی برای رعایت استانداردها، اصالح و توسعه معابر و فضاهای سبز و تنظیف و 

ره کرد. بخش دیگر قوانین، ناظر به وظایف درونی نگهداری معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضالب اشا

شهرداری ها همچون نحوه استخدام و چگونگی سازماندهی نیروی انسانی آن هاست که در واقع وظایف 

 ستادی ضروری برای انجام و تسهیل وظایف و ماموریت های اصلی شهرداری محسوب می شود.

ای سه گانه زیر طراحی شده است و در جدول نظام طبقه بندی وظایف شهرداری ها بر اساس معیاره

 مربوطه ارائه شده است.

 برای تدوین بیانیه ماموریت باید به سواالت زیر پاسخ گفت:

 چرا ما وجود داریم؟ 

 زمینه های اصلی فعالیت ما چیست؟ 
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  در زمینه های اصلی فعالیت ما چه موسسات دولتی و غیردولتی دیگری فعالیت می کنند یا با ما

 دارند؟ مزیت یا ضعف آن ها نسبت به ما چیست؟ رقابت

 مشتریان یا مصرف کنندگان اصلی خدمات ما چه کسانی هستند؟ 

 چه چیزی باعث منحصر به فرد بودن سازمان ما نسبت به سازمان های رقیب می شود؟ 

 ماموریت را می توان برای شهر، شهرداری، شورای شهر یا هر مجموعه و عنصر دیگری تعریف کرد؟ 

ر اساس یک الگوی کالن نظری، عملکردهای هر سازمان را می توان به سه الیه تصمیم گیری و ب

سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی و اجرا تقسیم کرد. این سه الیه در هر نوع سازمانی وجود داشته و 

قه بندی وظایف فقط اهمیت و وزن آن ها بر حسب انواع نهادها متفاوت است. این گروه بندی مبنای طب

 کالن شهرداری ها قرار گرفته است.

 انطباق نظام طبقه بندی با شرح وظایف اختصاصی سازمان مورد مطالعه

بر اساس این معیار و موضوع اصلی وظایف شهرداری ها، یعنی مدیریت شهری، وظایف خرد شهرداری ها بر 

 اساس حوزه های مدیریت شهری طبقه بندی شده اند.

 با الگوها و شیوه های مورد عملانطباق نسبی 

استفاده از الگوها و روش های مورد عمل فعلی در صورت عدم تعارض با دو معیار فوق می تواند در درك و 

 کاربرد بهتر الگوهای جدید توسط کاربران و تاثیرگذاری بیشتر آن کمک موثر محسوب می شود.

 ها یشهردار فیوظا عملکرد یبند طبقه ظامن -46جدول 

 وظایف خرد ظایف کالنو

 

 شهری گذاری سیاست و گیری تصمیم

 تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری

 ضوابط و مقررات شهری

 نظارت و کنترل

 ساماندهی و ریزی برنامه
 برنامه ریزی شهری

 برنامه ریزی اقتصادی و مالی

 
 
 

 خدماتی و اجرایی امور

 

 عمران شهری

 حمل و نقل شهریشبکه و تاسیسات 

 ایجاد فضاها و اماکن شهری

 زیباسازی و بهبود محیط شهری

زیرساخت ها و تجهیزات شهری و 

 مسکن

 خدمات شهری

 خدمات عمومی و اجتماعی

مشروح وظایف منظور شده برای شهرداری ها بر اساس طبقه بندی باال بر حسب مستند قانونی و تاریخ 

مورد است که  120ه ارائه می شود. مجموع قوانین گردآوری شده در این فهرست تصویب، در جدول مربوط
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( مربوط به %27.5مورد ) 33( مربوط به وظایف تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری، %35مورد ) 42

 ( مربوط به وظایف اجرایی شهرداری هاست.%37.5مورد ) 45وظایف برنامه ریزی و ساماندهی و 

 کشور یها یشهردار یعملکرد فیوظا شرح -47جدول 

 طبقه بندی وظایف

 کالن
خرد 

 )موضوعی(
 شرح وظیفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یری گ یمتصم

 یاستسو

گذاری 

 شهری

 

 

 

 

یری، گ یمتصم

 و یگذار سیاست

 امور هماهنگی

 شهری

و دستورالعمل  ها نامه ینشهر طبق آئ یاسالم یمصوبات شورا یو اجرا یهماهنگ

 مربوطه یها

محوله به  وظایف انجام یکشور برا ی هایبا سازمان شهردار یمکارو ه یهماهنگ

 قانون و ابالغ وزارت کشور تصویب مصوبات مربوطه پس از یتسازمان و رعا ینا

منطقه  ی،مل سطوح تابعه آن در یبا وزارت کشور و نهاد ها یو همکار یهماهنگ

 مصوب های نامه ها و دستور العمل ینطبق آئ یو محل یا

 ی ایرانو معمار یشهرساز یعال یشورا یمصوبه ها یو اجرا یتعار

 موات یاراض یصقانون مرجع تشخ یاجرا یبرا یهمکار

ها و مرغ  دامداری آلوده کننده و مزاحم و یعصنا یلانتقال و تعط یبرا یهمکار

 داخل محدوده یها یدار

 یامور حفار یهماهنگ ساز

 یربطذ یها دستگاه به یو خدمات یفرهنگ ی،آموزش ی هایبا کاربر یاراض یمعرف

 دوم پنج ساله برنامه 84تبصره  یبه منظور تملک و اجرا و اجرا

 یسازمان نظام صنف یاراتو اخت یفانجام وظا

 آب و فاظالب یشرکت ها یلو مشارکت در تشک یگذار یهسرما

 رفاه یا رهی زنجیشرکت فروشگاه ها یلو مشارکت در تشک یگذار یهسرما

 هوا یاز آلودگ یریقانون نحوه جلو گ یدر اجرا یهمکار

 آب یاز آلودگ یرینامه نحوه جلو گ ینآئ یدر اجرا یهمکار

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط و مقررات

اجرا و ی )شهر

 ین(تدو

 یو آثار باستان یهدر حفظ ابن یفرهنگ یراثبا سازمان م یهمکار

 یرانا یو معمار یشهرساز یعال یمصوبات شورا یاجرا

 انتقاالت( کار و نقل و یانعدم خالف ، پا) صدور شناسنامه ساختمان

 یارهای سازمانها مطابق ضوابط و مع شرکت یفن یتصالح یصاعمال تشخ

 برنامه

 یساز یو پ ینامه مقررات پ یبتصو یدر اجرا یهمکار

 کار جرایین او حفاظت در ح یمنیمصوبات مربوط به مقررات ا یترعا

جامع  نقشه و محدوده یمحدوده مصوب فعل ینواقع در ب یاجازه تملک اراض

 مصوب با پرداخت بها

به مدت سه سال  و بار یک یاحداث بنا در محدوده شهر برا یتاجازه اعالم ممنوع

 طرح جامع شهر یبو تصو یهاز ته یشپ

و تجارت  پیشه سب وو حق ک یانعرصه اع یو پرداخت بها یانجام معامله قطع
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 ماه 18حداکثر  ظرف مصوب در یعمران یها و اماکن مشمول طرح یهابن

 انرژی در مصرف یینامه مقررات صرفه جو یبتصو یدر اجرا یهمکار

 ینامه ها یه آیینوکنترل ساختمان و کل یقانون نظام مهندس یدر اجرا یهمکار

 مربوطه

 یو جهانگرد دییرانگرا یساتتاس یژهمقررات و یترعا

 وران یشهاصناف و پ یدر صدور پروانه کسب برا یهمکار

 نظارت و کنترل

 روها یادهمجاز از پ یراز سدمعبر و استفاده غ یریجلوگ

 اماکن و کارخانه ها ینظارت و مراقبت در وضع دودکش ها

 یوان هاها و ا در بالکن یاءاز گذاشتن هر نوع اش یریجلوگ

 یگر یز تکدا یریجلوگ

 یعمثل صنا بهداشت مخالفت یااماکن موجب بروز مزاحمت  یجاداز ا یریجلوگ

 ها وکارگاه

 یادر محدوده  پروانه مخالف مفاد یابدون پروانه  یساختمان یاتاز عمل یریجلوگ

 شهر یمحر

 حقوقی و یقیو صدور پروانه به اشخاص حق ییاجرا یت هایفعال یواگذار

 

 

 

 

 

 

 

ه ریزی برنام

 و ساماندهی

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی شهری

 یالت الزمتسه ینمراقبت در رشد متناسب و موزون شهر و تام

 سال 5مدت  برای و عمران و اصالحات شهر ینوساز یاتبرنامه عمل یهته

 شهر در صورت لزوم( طرح جامع)اصالح نقشه  یشنهادپ

 مربوطه مقررات و یمحر ینقشه جامع شهرساز یهحدود و ته یینتع

 یبرنامه ها تهیه و یو عموم یشهر یازمندی هاین یتاولو ینهمطالعه در زم

 یشهر ین نیازهایتام یجامع برا یو نقشه ها یاساس

 مناسب یبه کاربر ( ها پادگان) ینظام یاراض یکاربر ییرتغ

 یاتو متوف یدآمار مربوط به شهر و موال یهته

 برابر زلزله در مقاومت ساختمان یتوضع یینتع یشناسنامه برا یمتنظ

 شهرها ی قدیمیمحله ها یو بهساز ینوساز یموسسه ها یستاس

 یرسا یپروژه ها از سو و شهر به شرط ارائه نقشه ها یبه روز نگه داشتن نقشه ها

 ها دستگاه

 

برنامه ریزی 

 اقتصادی و مالی

 بودجه و اصالح آن یمبرآورد و تنظ

 یعوارض شهر یالغا یا یبرقرار دیشنهاپ

 مناقصه محدود یا و یعموم یدهمناقصه و مزا یقانجام مطالعات عمده از طر

 یکادر فن داشتن مشروط به یبه طور امان یاز امور عمران یانجام برخ

 مربوطه طبق مقررات ی هاشهردار یاخذ عوارض و حقوق قانون

 

 

 

 

 

 

 مران شهریع

 یاده رو(سواره و پ)و کوچه  یابانخ یاحداث ، اصالح ونگهدار

 کینگپار یجادا

 یعموم یها ها و پارك باغ یحفظ و نگهدار یجاد،ا

 ینگاحداث پارک

 یت هایمناسب فعال های استقرار مجتمع یساختمان برا یدساخت ، اجاره و خر

 یدولت
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امور 

اجزایی و 

 خدماتی

جاده  یممحدوده و حر داخل مزاحم یعانتقال صنا یبرا ینزم یو آماده ساز ینتام

 ی شهرهااستحفاظ یمواقع در حر یها

 یحمام عموم و ها یزگاهخانه ، آبر یرختشو یها احداث بناها و ساختمان

 

 

بهبود  و یباسازیز

 یشهر محیط

 پارك های بزرگراه ها و یدان ها،درختان معابر، م یاریکاشت، حفاظت و آب

 درختان ینا یشناسنامه برا یمو تنظ یعموم

در جهت  یم استحفاظیکسب شده از حر یاز درآمدها % 80اختصاص حداقل 

 حریم واقع در یها روستاها و شهرك یعمران و آبادان

 شهر یباییحفظ نظافت و ز یهرگونه اقدام برا

 و یرساخت هاز

 و یشهر تجهیزات

 مسکن

 یمترزان قا یساختن خانه ها یالزم برا یراتخاذ تداب

 آب یمجار یجادا

 یقو حر یلحفظ شهر از خطر س یموثر برا یراتخاذ تداب

 یخدمات آتش نشان یستگاه هایاحداث ا

 یشهر یها تونل یو نگهدار یرتعم

 زباله یهمخصوص تخل یها محل یجادا

 غسالخانه و گورستان یجادا

 مخزن اضالب و ساختمانو ف یلوله کش یبرا یاجمورد احت یاراض یهته

 مناسب یها در محل یشهر یمسافربر یها یانهپا یجادا

 

خدمات 

 شهری

 آب و فاضالب ی، مجار یمعابر و انهار عموم یو نگهدار یفتنظ

 اماکن یها و شماره گذار معابر و نصب لوحه نام آن ینام گذار

 یموتور یهوسائط نقل ینهمعا یبرا یمراکز یجادا

 

 

ات عمومی و خدم

 اجتماعی

 یحتاج عمومیو فروش ما یدو خر یعموم یدان هایم یینو تع یهته

 بهداشت با وزارت یمساع یکساکنان و تشر یمراقبت در امور بهداشت

از  یپاره ا یا ی تمامو اماکن واگذار یعموم یشرکت واحد اتوبوس ران یستاس

 یدر بخش خصوص یخطوط اتوبوس ران

 شهر یران یاکساداره امور ت

 رفاه یا یرهزنج یو مجوز ساخت فروشگاه ها ینزم ینتام

 

 

 

 شهرداری ماموریت بیانیه تدوین 2-10

 یانیهسازمان است. در ب یروننگاه از ب یت،سازمان را مشخص می کند و نگاه مامور یفلسفه وجود یتمامور

 ی، فلسفه وجود؟و چگونه ؟، چرا؟جا، ک؟چه کسی یزی؟،پاسخی واضح و شفاف به سواالت چه چ ماموریت،

 یاز آن سازمان را برا یریو تصو یداز آن سازمان را مشخص می نما یریو تصو یدمی نما مشخص سازمان را

از  یرسازمان به غ یتمامور ینشده است که در تدو یهاز منابع توص ی. در پاره اکند خواننده تداعی می

شفاف گردد. کانون توجه از سه جزو  یانیهدر ب یدبا یزون توجه نکان شوند، جواب داده یدسواالت فوق که با
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که  یا ییسازمانی که بسته به نوع سازمان و توانا ینما و منابع انسانی ی،است: تکنولوژ یدهگرد یلتشک

 نمود. اشاره از آنها می توان یکیاز سه جزو دارد، به  یکسازمان در هر 

به  یمتا بتوان یممی پرداز شاهدشهر یشهردار (رسالت) یتامورم یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .یمکن یینتبرا شهر  یشهردار یازمورد ن هنجارهای ها و دنبال آن ارزش

 اقدام شده است: یلذ یقشهر به طر یشهردار (رسالت) یتمشخص کردن مامور یدر راستا

کارشناسان و صاحب نظران و  ی،اراسالمی شهر، شهرد یمسئوالن محترم شورا یاردر اخت ییها پرسشنامه

و صاحب نظران امور  (مانند ادارات و ...)در ارتباط بوده اند  اهدشهرش ینوعی با مسائل شهر به که یافراد

ها  آن یپرسشنامه ها و جمع بند یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندبرآ و قرار گرفته شاهدشهر یشهر

 مورد استفاده قرار گرفت.

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییسوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ هابه ذکر  یلذ در

 رسالت  یا یتریزی برای هر سازمان یا نهاد مشخص شدن مامور از ارکان مهم برنامه) MISSION ( 

امروز  دنیای آن است تا بتوان به کمک آن وظایف آن سازمان یا نهاد را اولویت بندی نمود. در

سطح  در را یهای گوناگون مردم نهاد وظایف و ماموریت یمومعنوان یک سازمان عرداری به شه

 برخی ها وجود دارد. آن ینب یزن یریهای چشم گ تفاوت یهده دار است که گاهعشهرهای مختلف 

 ط در ساخت معابرقخود را ف یفهشهر توجه داشته و وظ یمرانعها تنها به مباحث  از شهرداری

ی دیگر از شهرداری ها ماموریت خود را در حوزه های یبرخ یول ی کنند. . . تعریف م پل و جدید،

به نظر  فوق یحاتکنند، حال با توجه به توض یتعریف م یزو اقتصادی ن یفرهنگ عی،اجتما چون،

 گرامیهای شهر دارید، به نظر شما صاحب نظر  یتکه از کمبودها و قابل ینایت به شناختعو با  شما

 متمرکز و چه یخود را در چه حوزه یا حوزه های یت هایسال آینده فعال 5در  شاهدشهراری شهرد، 

 ؟نماید قیبتع یشتررا ب ماموریت هایی

 راهدشهش شهرداری های ماموریت لیست -48 جدول

 عنوان ماموریت عرصه
میانگین 

 وزنی

ی
نگ
ره
و ف
ی 
ماع
جت
ا

 

 9.2 ی و هنریعتوسعه فضاهای فرهنگی، اجتما

ارتقای سالمت شهری )مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور حفظ و 

 سالمت،  ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت و . . (
9 

 8.8 کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

توانمندسازی و جلب مشارکت های اجتماعی )مانند توسعه و تجهیز مراکز 

 رآفرینی، حمایت از تشکل های مردم نهاد و . . . (کارآفرینی، آموزش و ترویج کا
8.2 

 7.8 توسعه ورزش شهروندی
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 7.75 حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت اجتمامی بانوان

 7.4 توسعه امکانات اوقات فراغت

 6.4 توسعه گردشگری

ک
افی
تر
 و 
ل
 نق
ل و

حم
 

و اصالح هندسی معابر، روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری )طراحی 

احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، تعریض معابر غیر بزرگراهی، احداث و توسعه 

 تقاطع غیر مسطح و . . .(

9.4 

افزایش ایمنی و بهره وری معابر )مانند نصب دوربین های ترافیکی، اجرای عالئم 

اهنمایی و افقی ترافیکی، نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی، نصب چراغ های ر

 رانندگی و . . .(

9 

 8.6 روانسازی عبور و مرور پیاده

 8.4 توسعه و ساماندهی فضای پارك خودرو

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری )مانند احداث و تجهیز معابر 

ویژه دوچرخه، نگهداری معابر ویژه دوچرخه، بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه 

 . .( دوچرخه و .

8.4 

 7.6 توسعه و تجهیز پایانه ها

 7.6 روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

 7.6 آموزش و ترویج امور در زمینه حمل و نقل و ترافیک

مدیریت تقاضای سفر )مانند توسعه مراکز جذب سفر و مجتمع های ایستگاهی، 

 و . . .( اجرا و نگهداری طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه
6.6 

 5.4 ریلی غیر عمومی نیمه و عمومی نقل و حمل ساماندهی و توسعه

 4.25 توسعه و ساماندهی حمل و نقل  عمومی ریلی
ی
هر
 ش
ت
دما
خ

 

 9.4 زیباسازی منظر شهری

بهبود محیط زیست شهری )مانند تهیه طرح های زیست محیطی، ساماندهی 

اث، توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی صنایع مزاحم، توسعه انرژی های نو، احد

 وسایل نقلیه(

9.4 

 9 توسعه و مدیریت فضای سبز شهری

 8.8 مدیریت پسماند

 8.2 مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

توسعه و نگهداری تاسیسات و تسهیالت خدمات شهری )مانند احداث آبخوری ها 

ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار، و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، 

 ایجاد کانال مشترك تأسیسات شهری و . . .(

8.2 

 7.4 مدیریت و ساماندهی گورستان ها

 7.4ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر )مانند ساماندهی مشاغل و فعالیت 



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

180 

 

 های شهری، رفع سد معابر و ..(

 6.4 توسعه و مدیریت فضای سبز پیرانشهری

ان
حر
ت ب

ری
دی
و م
ی 
من
ای

 

 9.6 توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

 9.4 آتش نشانی و خدمات ایمنی

کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز )مانند 

افزایش ایمنی اماکن، کنترل مطالعات ژئوتکنیکی ابنیه شهری، مقاوم سازی پل 

 ...( ها و ابنیه فنی و

8.8 

 7.6 توسعه پدافند غیرعامل شهر

ی
ساز

هر
 ش
ی و

مار
مع

 

 9.6 ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

 9.2 نظارت و کنترل ساخت و ساز

 8.4 ساماندهی حریم شهری

 7.4 تهیه نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر

 7 ساماندهی بافت ها و پهنه های طبیعی واجد ارزش

عه
وس
ت

 
ی
هر
 ش
ی
ساز

ند
شم
هو
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دی
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توسعه خدمات شهرداری الکترونیک )مانند ارائه خدمات و سرویس های نرم 

افزاری شهرداری، پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی 

) (GIS ) . . . ارائه سرویس های اینترنت و مانیتورینگ شبکه و ، 

9.2 

هوشمند( )مانند بهبود و پایش فعالیت های توسعه خدمات الکترونیک )شهر 

 ، توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و . . .( ICTمرتبط با 
8.6 

 8.4 ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات

 7.4 نوسازی و تحول اداری

 6.4 تامین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

د اطالع رسانی بین المللی و توسعه همکاری های بین دیپلماسی شهری )مانن

 المللی و ملی در حوزه مدیریت شهری(
6.2 

رما
 س
ب
جذ

یه
ر و
ذا
گ
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ص
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 9.6 شهر برای جذب سرمایه گذار یشترب معرفی

 9.2 های سودآور اقتصادی یتانجام فعال

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه مأموریت 2-10-1

عنوان ماموریت به عنوان ماموریت های شهرداری شاهدشهر  8 مجموعاًجتماعی و فرهنگی در حوزه ا

 ارتقای و حفظ "و  "توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری"مورد بررسی قرار گرفته و از این بین 
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 ائهار به مربوط مراکز ساماندهی  سالمت، امور در شهروندان توانمندسازی و آموزش مانند) شهری سالمت

 باالترین امتیازها را از آن خود کرده اند. 9و  9.2به ترتیب با امتیاز  ". . ( و سالمت حوزه خدمات

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه های ماموریت بندی اولویت  نمودار. 32شکل

 ترافیک و نقل و حمل حوزه مأموریت 2-10-2

شده برای شهرداری شهر شاهدشهر  در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز با بررسی ماموریت های مشخص

 اصالح و طراحی) موتوری نقلیه وسایل مرور و عبور سازی روان " مأموریتیو اولویت بندی آن ها، سه عنوان 

 غیر تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه و احداث معابر، هندسی

 افقی عالئم اجرای ترافیکی، های دوربین نصب مانند) معابر وری بهره و ایمنی افزایش "، ". . .( و مسطح

 روانسازی "و  ". . .( و رانندگی و راهنمایی های چراغ نصب ترافیکی، تجهیزات نگهداری و نصب ترافیکی،

 .اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند 8.6و  9و  4 .9به ترتیب با کسب امتیازهای  "پیاده مرور و عبور
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 ترافیک و نقل و حمل حوزه نمودار اولویت بندی مأموریت. 33شکل

 شهری خدمات حوزه مأموریت 2-10-3

 مانند) شهری زیست محیط بهبود"و  "شهری منظر زیباسازی " مأموریتیدر حوزه خدمات شهری عنوان 

 تجهیز و توسعه احداث، نو، های انرژی توسعه مزاحم، صنایع ساماندهی محیطی، زیست های طرح تهیه

این حوزه  مأموریتیعنوان  9دارای باالترین اولویت در بین  9.4با امتیاز  " (نقلیه وسایل فنی معاینه مراکز

 باشد.می

 

 شهری خدمات حوزه اولویت بندی مأموریتر ادنمو.34شکل
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 بحران مدیریت و ایمنی حوزه مأموریت 2-10-4

عنوان امتیازهای  4تدوین گردید که هر  مأموریتینوان ع 4 مجموعاًدر حوزه ایمنی و مدیریت بحران 

آتش نشانی  "و  "توانمند سازی سیستم" مأموریتیقابل قبولی را از آن خود کرده اند و در این میان عنوان 

 دارای باالترین اولویت در این حوزه می باشد. 9.4و  9.6با امتیاز  "و خدمات ایمنی

 
 بحران مدیریت و ایمنی حوزه وریتاولویت بندی مأم نمودار. 35شکل

 شهرسازی و معماری حوزه مأموریت 2-10-5

به  "نظارت و کنترل ساخت و ساز"و  "ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده " مأموریتیعناوین 

دارای باالترین اولویت ها در بین مأموریت های حوزه معماری و  9.2و  9.6ترتیب با کسب امتیازهای 

 اشند.بشهرسازی می

 

 
 شهرسازی و معماری حوزه نمودار  اولویت بندی مأموریت. 36شکل
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 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه مأموریت 2-10-6

 سرویس و خدمات ارائه مانند) الکترونیک شهرداری خدمات توسعه "در این حوزه نیز دو عنوان مأموریتی 

 ارائه ، GIS( ) مکانی اطالمات های سرویس و خدمات هارائ و ها داده پردازش شهرداری، افزاری نرم های

 مانند( )هوشمند شهر) الکترونیک خدمات توسعه "و  " . . . ( و شبکه مانیتورینگ و اینترنت های سرویس

 . . .( و الکترونیک و غیرحضوری شهروندی خدمات ارائه و توسعه ، ICT با مرتبط های فعالیت پایش و بهبود

توسعه، مدیریت و هوشمندسازی شهری  دو اولویت اصلی ماموریت در حوزه 8.6و  9.2های با کسب امتیاز  "

 باشند.می

 

 
 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه نمودار اولویت بندی مأموریت. 37شکل

 اقتصادی فعالیت های انجام و سرمایه  ذار جذب حوزه مأموریت 2-10-7

 جذب برای شهر بیشتر معرفی" بین این در که است شده تعریف ریتیمأمو عنوان 2 مجموعاً حوزه این در

 .است گرفته قرار اولویت در 9.6 امتیاز با "گذار سرمایه

 
 اقتصادی های فعالیت انجام و گذار سرمایه جذب حوزه اولویت بندی مأموریت دارنمو. 38شکل
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 شهر (رسالت) یت کاری، مامورم شدههای انجاتحلیلو  ینمستخرج از پرسشنامه مسئول یجبا توجه به نتا

 می گردد: یینتب یربه شرح زشاهدشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری( هنجارهای) های ارزش تدوین 2-11

 ها ارزش مفهوم

ها  مجموعه ارزش .اعتقادات اصلی سازمان را شامل می شود و نحوه رفتار آن را شکل می دهدارزش 

 .ی آوردوجود م فرهنگ سازمانی را به

 افراد سازمان است. به عنوان مثال: یگر زندگی حرفه ا یتاصولی هستند که هدا رزش هاا

 مشارکت 

 صداقت 

 صمیمیت 

 اعتماد 

 شاهدشهر یشهردار (رسالت) یتمامور

 تعامل در غیردولتی، عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری مأموریت

 :شهروندان با مشارکتی و پایدار

 سازی شهری، روان سالمت ارتقای و حفظ منظور به الزم بسترهای سازی فراهم

 و احداث معابر، هندسی اصالح و طراحی"موتوری با  نقلیه وسایل مرور و عبور

 تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه

شهری،  منظر شهری و زیباسازی زیست محیط ، بهبود "مسطح غیر

الکترونیک و  خدمات بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم توانمندسازی

 و بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم شهرداری الکترونیک، توانمندسازی

گذار در  سرمایه جذب برای شهر بیشتر شهری و معرفی سبز فضای مدیریت

 شهر شاهدشهر خواهد بود.
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 حرفه ای گری 

 استانداردگرایی 

 پایداری 

 عدالت 

 ارزش بیانیه تدوین

نگه می دارند، و نه صرفا  یداراصولی سازمان، سازمان را پا یاز محققان معتقدند که ارزش ها یاریبس

 فرهنگ سازمانی است. یبنا یرسازمان ز یها ارزش .یسودآور

 5ارزش،  یانیهب ینها لحاظ شوند. در تدویریگ یمها در تصمکه ارزش یردگسازمانی زمانی شکل می فرهنگ

 شود: یترعا یدبازیر  ویژگی

  .شفاف و قابل فهم باشد 

 باشد.  یتدر سازمان قابل رو 

 زمان باشد. عدم رشد افراد در سا یارشد  مبنای 

 اهداف سازمانی مرتبط باشد.  با 

 سود و هم افزا باشند. هم 

. لذا در رفتقرار گ یابیمورد ارز یشهردار یاحتمالی برا یارزش ها یندر پروژه حاضر در پرسشنامه مسئول

که پرسش  یدسوالی مخصوص مساله ارزش مطرح گرد یامور شهر ینشده توسط مسئول تکمیل پرسشنامه

آورده شده  یرآن در جدول ز یجدادند که نتا یازامت 10صفر تا  ینمطروحه ب موارد از یکهر شوندگان به 

 است.

 اقدام شده است: یلذ یقبه طر یشهردار (هنجار)مشخص کردن ارزش  یراستا در

در  یکه به نوعی با مسائل شهر یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییها پرسشنامه

پرسشنامه ها  یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یصاحب نظران امور شهر و بوده ارتباط

 قرار گرفت. استفاده ها مورد آن یو جمع بند

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییبه ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ ها یلذ در

 آن ارگان  یرو یشپ یها ارزش یینتع یک،برنامه استراتژ یناساسی در تدو یاز گام ها یکی

 ینها اعتقادات اصلی سازمان و نحوه رفتار آن را شکل می دهد. ا -می باشد؛ ارزشی( شهردار)

 یننمود. لذا خواهشمند است از ب یجکرد و سپس ترو یبند یتاولو ،شناخت بایست ارزش ها را می

 .ییدخود را مشخص فرما یبند یتاولو 10تا  صفر ینب یعددها اختصاص با یرز یارزش ها

 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر 

  استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط، مقررات و استانداردهای حقوقی، شهرسازی و

 زیست محیطی
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 عدالت 

 صمیمیت و صداقت با مردم 

 حفظ محیط زیست 

 توجه به هویت 

 حفظ احترام ارباب رجوع توجه به کرامت انسانی و 

 " و " رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه " ارزش دو شده مطرح های ارزش بین در

 محیطی زیست و شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات ضوابط، دقیق اجرای زمینه در استانداردگرایی

 اختالفی با نیز ها ارزش سایر و اند وده هاب لویتاو باالترین دارای 9.6 و 9.8 امتیازهای کسب با ترتیب به "

 .اند گرفته قرار بعدی های رتبه در کم

 تیاولو بیترت به شاهد شهر یشهردار یها ارزش -49جدول 

 عنوان ارزش ردیف
میانگین 

 امتیاز

 9.8 رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه 1

2 
 شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات وابط،ض دقیق اجرای زمینه در استانداردگرایی

 محیطی زیست و
9.6 

 9.4 صمیمیت  و صداقت با مردم 3

 9 عدالت 4

 8.8 حفظ محیط زیست 5

 8.6 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر 6

 7.2 توجه به هویت 7

 

 اولویت ترتیب شاهد شهر به شهرداری های ارزش مودار. ن39شکل
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 داده فوق سواالت به که هایی پاسخ همچنین و مسئولین پرسشنامه از مستخرج نتایج به توجه با

 :گردد می تبیین زیر شرح به شاهد شهر شهرداری( هنجارهای) های ارزش است، شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاهدشهرشهر  (آرمان)چشم انداز  یندوت 2-12

بوده و به  یو طراحی شهر یزیرآیند برنامه ردر ف یتو پراهم یژهو یمرحله ا یمرحله چشم انداز ساز

چشم انداز واقعی و  یکعدم وجود  یاقلب و محرك فرآیند محسوب نمود. وجود  توان نوعی آن را می

را در  یاتیح یاربر استعداد ها و امکانات بالقوه هر شهر نقش بس منطبق موجود شهر و یتبرگرفته از وضع

و بررسی  یینمرحله از گزارش به تب ینمی کند. در ا ایفا آن یلبداجتماعی، کا ی،سرنوشت اقتصاد یینتع

 یینچشم انداز و در انتها به تب یینتب اصول چشم انداز مطلوب، یک یهایژگیو یینچشم انداز، تب یستیچ

 شود.پرداخته میشاهدشهر انداز شهر  چشم

مستخرج از پرسشنامه  یجمرحله از گزارش به طور مشخص بر اساس نتا ینبه ذکر است که در ا الزم

 یملی و طرح ها یاساسی اسناد و برنامه ها یمحورها ی و شهروندان،امور شهر کارشناسان و ینمسئول

چشم  ییننظرات کارشناسی مشاور به تب ینقبل و همچن مرحله شده در یینو ارزش تب یتفرادست، مامور

 انداز پرداخته می شود.

 چیست؟ (VISION) چشم انداز

ها ناظر به  از چشم انداز موجود است که همگی آن یمتعدد یفتعار یراهبرد یزیبرنامه ر تیاطبق ادب

ذهنی از  یمی باشد. چشم انداز سفر (Mission)آن  ذاتی یتمامور یموسسه در راستا ییمقصد نها یرتصو

 یها و فرصت خطرات یاها،انتظارات، رو یات،واقع یهبرپا یندهاز آ یریخلق تصو وآگاهی تا عدم آگاهی است 

 موجود می باشد. 

 شاهدشهر یشهردار )هنجارهای( ارزش های

و ارائه دهنده خدمات و تسهیالت  عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری

 ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به هبه شهروندان بر مجموعه ارزش های توج

 استانداردهای و مقررات -ضوابط دقیق اجرای زمینه در رجوع ، استانداردگرایی

 مردم و عدالت پافشاری خواهدکرد. با صداقت و  صمیمیت حقوقی،
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 یها و استفاده از فرصت فرصت ها خود و شهرمان را در خلق یگاهچشم انداز به ما کمک می کند تا جا

همزمان به  پاسخ و ییراتتغ یجادا یروش مناسب برا یک. چشم انداز به ما کمک می کند تا یابیمب یندهآ

از  یر ذهنیتصو یکبه عبارتی  ینده،شهر در آ یتوضع ایاز حالت  یری. تصویمکن یزیخارجی طرح ر ییراتتغ

 متمرکز بوده و به یندهحال واقعی است. چشم انداز برآ ینممکن، مطلوب، جذاب، معتبر و در ع یندهآ یک

است اما در زمان حال  یندهآ ینمی کند، هرچند بر مبنا ییرحکم عمل می کند، از سال به سال تغ عنوان

و معقول در حال حرکت  ییحس را می دهد که به سمت اهداف قابل شناسا ینو به مردم ا شود درك می

 یموسسه در راستا ییمقصد نها یراست که موجب تفاوت شهرها می شود. تصو یزیچ آن هستند. چشم انداز

ها و استفاده از  خود و شهرمان را در خلق فرصت یگاهما کمک می کند تا جا ذاتی چشم انداز به یتمامور

وپاسخ  ییراتتغ یجادا یروش مناسب برا یکمی کند تا  کمک به ما ین. همچنیابیمب یندهآ یها فرصت

 .یمکن یزیخارجی طرح ر ییراتهمزمان به تغ

نمی کند ، هر  ییرتغ یگرمتمرکز بوده و به عنوان حکم عمل می کند و از سالی به سالی د یندهانداز برآ چشم

حس را می دهد که به سمت اهداف  یندرك می شود و به مردم ا است اما از زمان حال یندهآ یمبنا بر چند

 در حال حرکت هستند. معقولی و ییقابل شناسا

 نمود : یبه طور فشرده صورت بند یلتوان در قالب گزاره ذ یچشم انداز را م یفتعر

 عبارت  یا به یمطوالنی مدت داشته باش یندهدر آ یموصف روشن و فشرده از شهر است که می خواه

 مطلوب شهر است. یندهآ یدنکش یربهتر به تصو

 می بخشد.  یزقابل ادراك و متما یریاست که به شهر تصو ییها یژگیو بیان 

 شهرهاو موجب تفاوت  یدمی نما یتآتی را هدا یها یریگ یمهاست که تصم از روش یا مجموعه 

 .می شود یکدیگربا 

 چشم انداز خوب یک یها یژگیو

 زا باشد. یزشانگ یان امور شهرو کارکن یراندر سطوح مد .1

 .یدنما یجادو افراد آن ای( مانند شهردار) یشهر یها سازمان یت هایفعال ینقطه تمرکز برا .2

 جهت حرکت سازمانی را نشان دهد. .3

 موجود نگاه شده باشد . یها یتفراتر از محدود .4

 .یدنما یجاداز گذشته ا یانتظار عملکرد بهتر .5

 ی،احمد )حفظ نمودن ،شفاف، قابل فهم همگان و جذاب باشد.  حتی االمکان کوتاه و قابل یدبا .6

 (58ص  ،1384



 شهرراتژیک شهرداری شاهدساله است 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

190 

 

 باشد. (Demands)و خواسته ها  (Needs)و نیازها  (Advantage)مبتنی بر مزیت ها  .7

 چشم انداز یکو  سترش  یجادفرآیند ا

 «نقش ما چیست؟ » یم؟ می کن یتسوال که چرا ما فعال ین: پاسخ به ایتمامور یینتع .1

 یم؟چشم اندازمان را محقق کن یمکلی می خواه یارهایها: چگونه و مبتنی بر چه مع ارزش یینتب .2

 گذشته و موجود یو تامل در چشم اندازها یشیبررسی و بازاند .3

چشم )شهر و شهروندان  یالتآرزوها و تما یت ها،فهرست کردن جمالت چشم انداز براساس مز .4

 ی گزینه(اندازها

 یگرانو باز ینفعذ یها گروه یینتع .5

 جلسات مشارکتی ی: برگزار یگرانو باز ینفعذ یها نظرخواهی از گروه .6

 ( ینهانتخاب چشم انداز به)شهر  یندهمشابه از آ یرچشم انداز مشترك: تصو یصتشخ .7

 چشم انداز یانیهب ینتدو .8

 چشم انداز یبرا یغتبل .9

 یگرانتعهد در باز یجادا یتالش برا .10

 چشم انداز ی یانیهب ینتدو

دت سازمان است به شرط آن که محال عقلی نباشد. ممکن است در ابعاد مختلفی باشد و در اهداف بلند م

آرمان عبارتند  یها یژگیمی کند. و یانسازمان است و سقف توسعه سازمان را ب یتجهت هدا یریتصو واقع

 از:

 ارشد سازمان. یرانمد یتذهن و خالق ی یدهو ا یزانندهدهنده، عامل برانگ جهت

 است: یدهعنوان گرد یالها ذ یژگیو ینالزم است که ا یژگیو 7چشم انداز ،  یانیهب ینتدو برای

 باشد. یرو امکان پذ یانهواقع گرا -

 واضح و قابل فهم باشد. -

 و مطلوب باشد. یدهپسند -

 بلند پروازانه باشد. -

 .یردرا حتی االمکان در برگ یندهآ یطشرا ییراتتغ -

 اشد.کننده ب یو بس یزانندهبرانگ -

 کننده و جهت دهنده باشد. یتهدا -
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 شهر شاهدشهرچشم انداز   ینتدو

 به دنبال آن اهداف و سپس یمتا بتوان یمپردازچشم انداز شهر می یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .ییمنما یینبه اهداف را تب یدنالزم در جهت رس یهااستراتژی

 اقدام شده است: یلمراحل ذمشخص کردن چشم انداز شهر طبق  یراستا در

که به نوعی با مسائل  یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییپرسشنامه ها .1

پس از  یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یبوده اند و صاحب نظران امور شهر ارتباط در یشهر

 ت.ها مورد استفاده قرار گرف آن بندی پرسشنامه ها و جمع یجمع آور

 یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآشهروندان  یاردر اخت ییپرسشنامه ها .2

 ها مورد استفاده قرار گرفت. آن بندی پرسشنامه ها و جمع

پروژه که شامل مصاحبه با صاحب نظران و  یقبه عمل آمده توسط گروه تحق یمطالعات کتابخانه ا .3

 است. یدهکه در طرح لحاظ گردعات میدانی می باشد و انجام مطال ... ین ومسئول

 چشم انداز یینروش تع

ها در داخل پرسشنامه  آن یفها در شهر ممکن بود همراه با تعار که امکان بروز آن ییدر ابتدا چشم اندازها

 که عبارت بودند از: گردیدند ها درج

برای تمامی  شهری با دسترسی آسان و کم هزینه به تمامی خدمات مطلوب شهری شهر رفاه: .1

 شهروندان؛

 شهری فاقد آلودگی های محیطی مانند آلودگی های جوی، صوتی، بصری؛ :شهر پاک .2

 شهری فاقد مشکالت و گره های ترافیکی؛ :شهر روان .3

 شهری که در آن به محیط زیست و فضای سبز اهمیت کافی داده شده باشد؛ :شهر سبز .4

اسالمی ایجاد  -رهنگ مناسب ایرانیشهری که در آن موجبات بسط و گسترش ف :شهر فرهنگ .5

 شده باشد؛

شهری که پتانسیل های توریستی خود را تقویت و موجبات جذب گردشگران  :شهر گردشگرپذیر .6

 را فراهم کرده است؛

شهری که عالوه بر داشتن آرامش از لحاظ اجتماعی و عوامل مزاحم از  :شهر آرامش و آسایش .7

و برنامه ریزی شده که دسترسی آسان به کاال و خدمات به لحاظ سر و صدا و غیره به نحوی طراحی 

 آسانی امکان  پذیر است و شهروند احساس آسایش نماید؛

 شهری که خاصیت فرح بخشی خود را تقویت کرده و شاد و سرزنده باشد؛ :شهر شاداب و سرزنده .8
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یت شده، شهری که در آن تمامی نکات ایمنی مربوط به تردد سواره و پیاده رعا :شهر ایمن .9

تمهیداتی برای تامین کامل ایمنی عابر پیاده در برابر سواره در نظر گرفته شده باشد و همچنین از 

 نظر حوادث غیرمترقبه مانند حریق، سیل، زلزله و ... از ایمنی کامل برخوردار باشد؛

 شهری که در آن به اصول زیبایی شناختی مربوط به نما و منظر شهری توجه خاص :شهر زیبا .10

 شده باشد؛

شهری که دارای صنایع غیرآالینده و غیرمزاحم متناسب با توسعه و رشد دورن زای  :شهر صنعت .11

 منطقه باشد و از لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد؛

شهری که با تکیه بر کشت های سودآور زود بازده از لحاظ کشت های پایه حتی  :شهر کشاورزی .12

 ری نیز باشد؛المقدور خود کفاست و دارای صادرات کشاو

شهری که در آن اطالعات مختلف در اسرع وقت به شهروندان رسانیده شده و مردم  :شهر اطالعات .13

 از عملکرد سازمان های مختلف مطلع گردند؛

شهر پاسخگویی مناسب به نیازها و اولویت های فزاینده و متغیر شهروندان و  :شهر شهروند مدار .14

 ا باشد؛در عین حال راحت و کارآمد برای آن ه

 شهر قانون مدار و رعایت کننده نظم و انضباط در همه سطوح؛ :شهر نظم و قانون .15

شهری که در آن با آموزش دیدن شهروندان و مسئولین در کلیه امور توجه  :شهر آموزش دهنده .16

 شده باشد.

را  دشهراهشهر ش یبرا یتاولو یدارا یخواسته شد تا اقدامات و پروژه هاو مسولین  شهرواندان از سپس

 درآمد:  یرپرسشنامه ها به شرح ز ینا یحاصل از بررس یجنام ببرند که نتا

 (ادغام نظرات شهروندان و مسئولین) اولویت ترتیب شهرشاهدشهر به انداز چشم محورهای -50 جدول

 مجموع نمره میانگین نمره عنوان محور چشم انداز ترتیب اولویت

 3589 8.97 شهر ایمن 1

 3470 8.67 و آسایششهر آرامش  2

 3311 8.27 شهر سبز 3

 3256 8.14 شهر روان 4

 3071 7.67 شهر کشاورزی 5

 2941 7.35 شهر شهروندمدار 6
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 2701 6.75 شهر نظم و قانون 7

 2682 6.70 شهر زیبا 8

 2553 6.38 شهر پاك 9

 2331 5.82 شهرشاداب و سرزنده 10

 2146 5.36 شهر فرهنگ 11

 2109 5.26 شهر صنعت 12

 1998 4.99 شهر اطالعات 13

 1850 4.62 شهر آموزشدهنده 14

 1776 4.44 شهر دانش بنیان 15

 1739 4.34 شهرگردشگرپذیر 16

 

 شهر برای شده مطرح اندازی چشم محور 16 میان از است مشخص 50 شماره درجدول که همانطور

 دو هر بین امتیاز بیشترین از و شهر روان سبز شهر رفاه و آسایش، شهر ایمن، شهر محورهای شاهدشهر،

 تدوین به مقایسه این از حاصله نتایج به توجه با قسمت این در لذا. برخوردارند مسئولین و شهروندان گروه

 .پردازیم می آن انداز چشم بیانیه و شاهدشهر شهر ساله 20 انداز چشم

 به نویسی انداز چشم جهانی تجارب با همراه مشاور تجارب مسئوولین، و شهروندان نظرات کسب از پس

 زیر شرح به شهر انداز چشم نهایت در و شد گرفته نظر در اهدشهرش های محدودیت و ها قابلیت همراه

 .شد تدوین

 

 

 

  

 

 

 

 نگری وضعیت کالبدی شهر با توجه به طرحهای موجود  آینده 2-13

 مقدمه

بودند تا به طور کامل از شیوه های قدیمی برنامه ریزی دوری از سال ها قبل، برنامه ریزان به دنبال راه هایی 

 140بوده است ) کنند. شاید روشی که در سال های اخیر، گرایش زیادی به آن وجود داشته، سناریونویسی

 شهری خواهد داشت:  1418شهرداری شاهدشهر در افق 

ش ، شهری سرسبز و دوستدارمحیط زیست با آب و هوای مطبوع، شهری ایمن دارای آرامش و آسای

با  روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه،شهری خودکفا در بخش کشاورزی و محصوالت زراعی، شهری 

 حافظ کرامت انسانی و شهروندمدار و شهری منظم دارای حاکمیت  قانون بر شهر 

  

 بیانیه 

چشم 

 انداز
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:2007 .Glassaمدت به  انیدوره م یبرا یراهبرد یزیابزار برنامه ر سناریوبر  یمبتن یزی(. برنامه ر

، بهبود ببخشیمتا راهبردها را  کند یکمک م یزینوع برنامه ر نای. است قطعیت معد طشرای تحت بلندمدت

. میگام بردار یبه درست حیحص قابله با رویدادهای غیرمنتظره طراحی کنیم و در مسیرم یبرا ییبرنامه ها

،  لیدیکعوامل  شران،یپ یروهایو ن دریابیمکند که منطق توسعه را  یبه ما کمک م وهایسنار درکر فت

است که  یدوره ا یبرا ویسنار برنامه ریزی. شناسیمباز  ل نفوذاعما یخود را برا پتانسیل هاو  یصلا گرانیباز

د، عم ب1980(. از دهه Lindgren & Bandhold .2003: 25شده است ) منسو  راهبردی ریزیبرنامه 

 2007: 143)  شد لیا تبدشهره یبرا کیاستراتژ یزیبرنامه ر یکارهاسازاز  یکیبه  سناریونویسی

Glasson.) 

 عبارت اند از: یشهر یزیدر برنامه ر ریزی سناریوبرنامه  یاهداف اصل

  آیندهو  یاز مشکالت کنون یارائه درك درست .1

 ارتباط دارد،  یشهر تیریمد آیندهکه با  یدر چارچوب یلیمح ستیتوسعه زترکیب گزینه های  .2

 یهشدار دهنده زود هنگام عمل م یها ستمیعنوان سکه به  یو احتماالت گسستگی ها ییشناسا .3

 شوند،  نیتدو دیبا یاحتمال یها دادیرو نیا یکه برا ییکنند و برنامه ها

کوتاه مدت  یها استیتوانند س یدهد چگونه مسائل در دراز مدت م ینشان م ویسنار یبرنامه رمز .4

 .(Khakee 1991: 462قرار دهند ) ریو بلند مدت را تحت تأث

مؤثر و  یبرنامه ها هیبه ته یادیتا حد ز فضایی شهر شاهدشهر رشد و توسعه  یاحتمال یالگوها یبررس

امکان  نیمختلف، ا یها ویسنار نیکمک خواهد کرد و با تدو شهریبهتر توسعه  تیریمد نهیدر زم یراهبرد

درك  رشه یکالبد -ییتوسعه فضا یو مشکالت احتمال ندهیو مسئوالن از آ زانیفراهم خواهد شد تا برنامه ر

 . بیایند یدرست

 شاهدشهر شهر کالبدی توسعه سناریوهای 

، مراحل اصلی شوارتزمانند هر روش علمی مراحلی دارد. در این حتی از تحقیق بر اساس روش  سناریونویسی

 :به این شکل انجام گرفت شاهدشهربرای توسعه فضای کالبدی شهر  سناریوبرنامه ریزی 

 ع اصلی سناریو مشخص کردن موضو  .1

نوین ویکردی شهر در دراز مدت نیازمند ر کالبدی -فضاییرشد و توسعه  راهبردیمدیریت و برنامه ریزی 

یکی از ابزارها و روش های جدید در برنامه ریزی راهبردی است که در برنامه  سناریواست. برنامه ریزی 

رد، موضوع اصلی، تدوین سناریوهای کارایی بیشتری دا قطعیتعدم  شرایطریزی های بلند مدت و در 

 است. شاهدشهرتوسعه کالبدی شهر 

 در آینده شاهدشهرکالبدی شهر  -شناسایی نیروهای کلیدی در توسعه فضایی .2
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در سه سطح محلی )محدوده و  شهر شاهدشهر کالبدی-در این مرحله، عوامل کلیدی در توسعه فضایی 

تهران، البرز، اسالمشهر، رباط کریم، صباشهر و ، استان یارشهرحریم شهر(، ناحیه ای و منطقه ای شهرستان 

 انجام شده است.و استان های مجاور(  پهنه های صنعتی و سکونتی حومه

 کالبدی شاهدشهر-ملی موثر بر توسعه فضایی-جدول: مهمترین عوامل کلیدی در سطوح محلی، ناحیه ای و منطقه ای

 سطح

 ردیف
 منطقه ای-ملی ناحیه ای محلی

 بورس بازی و داللی زمین 1
مهاجرت های درون منطقه ای و 

 شهری(-درون ناحیه ای )روستا
 طرح های جامع شهری

2 
حاشیه نشینی و اسکان های 

 غیر رسمی 

تشدید محدودیت های طبیعی از 

قبیل منابع آبی، بارش، 

 خشکسالی بلندمدت ناحیه

اسناد فرادست فرامنطقه ای 

)طرح های آمایش منطقه ای، 

وعه های شهری، سایر مجم

طرح های موضوعی منطقه ای 

 و فرا منطقه ای و ملی(

 نقض در قوانین شهری 3
افزایش مجوزات و پروانه های 

 حوزه تولید و صنعت در ناحیه

اقتصاد زمین و تورم های دوره 

 ای مسکن و زمین

 تفکیک های غیرقانونی اراضی 4
افزایش جمعیت سکونتگاهای 

 هروستایی و شهری ناحی

دخالت دولت در قانون بازار 

 زمین شهری

 نوسان حوزه صنعت کشاورزی تغییرکاربری اراضی 5
افزایش اختیارات شهرداری ها 

 و دولت های محلی 

 فروش تراکم 6
بهبودی نسبی شبکه ارتباطی 

 شهرستان و استان

نوسان باالی بازارهای  مالی در 

کشورو تاثیر بر اقتصادی محلی 

 و شهری

 ان و انبوه سازانسازندگ 7

وجود قطب های صنعتی با 

عملکرد فرامنطقه ای و ملی در 

 ناحیه جنوبی شهر

توسعه همکاری های ملی و 

 منطقه ای

8 
نبود عدالت توزیعی در 

 خدمات شهری و دسترسی ها

وجود طرفیت های سرمایه 

گذاری در حوزه های صنعتی و 

 تولیدی

رخداد مهاجرت معکوس 

 حومه-تهران

9 
بر نگاه سرمایه ای تمرکز 

 افراد محلی در مسکن و زمین

استقرار فاضالب مرکزی غرب 

استان تهران توسط شرکت آبفای 

 غرب استان تهران

تاثیر اقتصاد ملی و فراملی در 

رشد  وتوسعه شهرهای کوچک 

 و میانی 
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 ادغام روستاهای پیرامون 10

وجود پهنه های گسترده 

کشاورزی و دامی در جنوب شهر 

 اهای حاشیهو روست

قرار گیری در در مرکزیت 

منطقه ای سیاسی، اقتصادی و 

 اجتعاعی کشور )تهران(

11 

وجود کارگاه ها و صنایع 

مزاحم در محدوده و حریم 

اشباع جمعیتی در شهرهای  شهری شاهدشهر

همجوار و سوق به سوی 

 12 شاهدشهر
وجود مغایرت در طرح هادی 

 و تفصیلی موجود

 شهری توسعه منفصل 13

14 

گستردگی در بافت فرسوده 

شهری )ریزدانگی، 

نفوذناپذیری و استحکام کم 

 بناها(
  

 عدم ثبات در مدیریت شهری 15

  

 شاهدشهر شهر کالبدی - فضایی توسعه سناریوهای وضعیت بررسی 

دم قطعیت و ، ماتریس عMicMacبعد از شناسایی مهتری نیروهای پیشران و طبقه بندی آنها در نرم افزار 

سطح تاثیر عوامل کلیدی و پیشران های  میزان عدم قطعیت تشکیل شد و در نهایت، سه سناریو به عنوان 

 کالبدی شهر شاهدشهر انتخاب شد:-سناریو مرجع در توسعه فضایی

 سناریو اول

بر عوامل  منطقیبه صورت متعادل و  شاهدشهرکالبدی  -در این سناریو، نیروهای پیشران در توسعه فضایی 

تأثیر می گذارند و سیاست های توسعه کالبد شهری همسو با توسعه  شهرکلیدی در مسئله محلی و محدوده 

افقی در محورهای -ترکبیبی )عمودیبه صورت  کنونیتدوین خواهند شد. شهر در محدوده  متراکمفشرده و 

اغات پیرامون شهر جلوگیری می در زمین های کشاورزی و ب گسیختهتوسعه می یابد و از رشد لجام  اصلی(

شود. همچنین، تراکم های پیشنهادی با توجه به ظرفیت هر ناحیه و نوع بافت شهری متفاوت خواهد بود. با 

 سایر محله هایدر مقایسه با  شهداو بلوار  انقالبساختمانی در خیابان های  تراکم، وضعیت کنونیتوجه به 

پیش بینی می شود. بیشتر  محله هاتراکم ساختمانی در این  ددرصاست در نتیجه افزایش در بیشتردیگر 

خواهند بود و در بخش مسکونی که از محور اصلی خدماتی کاربری های پیشنهادی در محور اصلی، تجاری و 

عبارت اند از: سناریو  اصلی این ویژگی هایخواهد بود. از  به مراتب کمترشهر فاصله دارد، تراکم ساختمانی 

و  ریبا یها نیاستفاده از زم ن،یاز زماستفاده حداکثری  ،اراضی ترکیبی یکاربر شهری، یهاکم ترا شیافزا
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ا استفاده از فض ،یبافت شهر یفشردگ ،یبافت فرسودۀ شهر یایاح ،شهریداخل محدوده  متروکه اراضی

یل اتومباز  تفادهکوچکتر کردن خانه ها و کاهش اس ،یمسکن شهر فضایکاهش مصرف  ،زیرسطحی یها

 می باشد.

 دوم  ویسنار

با شیب مالیم شمالی جنوبی دشت شهریار، این امکان را فراهم  اراضیدر  شاهدشهرشهر  یریقرارگ تیموقع

آورده است که، توسعه شهری در این مدت در اراضی پیرامون ر  دهد و با توجه به شبکه ارتباطی اصلی 

مه )کاظم آباد، یوسف آباد فردوسیه و محدوده محور شهریار آدران، شبکه ارتباطی حومه به نواحی حو

می امکان اصلی توسعه در این محورها در گزینه ای اصلی در آینده دامداری جنوبی شهر( واقع شده است. 

 باشد و الگوی رشد خطی در محورهای داخلی و بیرونی شهر از سناریوی دوم توسعه در این شهر می باشد.

 کرد:  خالصه ریتوان در موارد ز یرا م یرشد شهر ینوع الگو نیا یشهر یها نهیو هز محیطی ستیعواقب ز

 پیوسته اراضی بیتخر -2 شاهدشهرشهر  رامونیو درجه دو پ کیدرجه  یکشاورز یها نیهدر رفتن زم-1

 -4 انهروز سفرهای یشخص یاستفاده از خودرو شیافزا -3شهر  یمحور اصل رامونیپ یو کشاورز یباغ

خدمات  یها نهیباال رفتن هز  -5، تلفن و فاضالباز جمله آب، برق.  ،یساخت ریز یها نهیهز شیافزا

و ...  امنیتبه شبکه معابر، خدمات مربوم به  مربوطخدمات  ،یاز جمله خدمات حمل و نقل شهر ،یشهردار

استفادۀ  زانیکاهش م - 8پیرامون یادغام روستاها -7 کم تراکم یشهر یها محیطدر  تیکاهش جذاب -6

زیست محیطی  یها یآب و هوا و آلودگ یها یآلودگ زانیم شیافزا - 9داخل شهر  یاز اراض دااکثریح

 -11 همه نقاط شهریشهر به  یحمل و نقل عموم ستمیس یکاهش امکان اجرا -10 یاز رشد افقناشی 

 هر.محورهای شریانی پیرامونی در جنوب و غرب شو خودرو در  یقانون ریغ یامکان رشد سکونتگاه ها

 سوم یویارنس

 یگسترش شهر بر کنترلی هیچگونهو  یابد یدر همه جهات توسعه م پراکندهالکو، شهر به صورت  نیدر ا

توان به گسترش راه  یم شاهدشهرشهر  ینوع توسعة کالبد نیا یاصل یها یژگیداشت. از و دوجود نخواه

 .اشاره شود یشهر منفصلدر همه جهات و توسعه  یاصل یها

توسعه شریانی و محورهای شرقی و غربی، توسعه ناموزونی را در دو اشاره شد،  ویدر سنار همچنان که

محورها رقم خواهد زد و توسعه اغلب افقی خواهد بود و توسعه بصورت منفصل خواهد بود. الحاق روستاهای 

ن ادامه خواهد پیرامون به شهر دور از انتظار نیست. در این سناریو چون سناریو شماره دو، توسعه ناموز

داشت و ناهماهنگی در توسعه تشدید خواهد شد. اراضی کشاورزی پیرامون شهر در جوالن ساخت های و 

کالبدی شاهدشهر، با معیارهای توسعه پایدار و -ای خواهد بود که این تیپ توسعه فضایی سازهای خوشه

 محیط زیست محور همخوانی ندارد. 
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 SWOTبا استفاده از تکنیک ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر 

 شهر یکالبد ،ی. مشکالت موجود ساختار:جدول

 مسائل واحدهای مسکونی  تجاری-خدماتی  معابر و شبکه بندی  ساختاری، کالبدی و بصری شهر

 درصد از 25)مصالح نامناسب و کم دوام

درصد  30بلوك های مسکونی بیش از 

 (از مصالح واحدهای مسکونی

کمبود فضای 

 و توریستی تفریحی

کم عرض بودن 

 معابر و

پیچ وخم زیاد 

 آن

به کالبدی نسبت -انزوای فضایی

 یکپارچة شهری پیکرۀ

 باالبودن سطح اشغال بنا
کمبود فضای 

 آموزشی

کمبود فضای 

 سطح

سواره روی 

 خیابان ها

 تفکیک اراضی در قطعات کوچک

متوسط ) کوچک بودن قطعات مسکونی

 (مترمربع 90-70ساخت  حدود 

بود فضای کم

 مذهبی-فرهنگی

بی نظم بودن 

 فضای

حاشیه ای 

خیابان ها از 

دیدگاه 

کاربری و 

 منظر شهری

 ناهنجاری چشم انداز شهر به -

 مرکزی شهر ویژه در بافت

نزدیک به )تخریبی بودن ساختمان ها 

درصد بلوك های ساختمانی  25

 درصد از مصالح کم دوام 30بیش از 

 15درصد عمر باالی  45بیش از 

 (سال

 کمبود فضای ورزشی

عدم پوشش 

مناسب و حتی 

روکش آسفالت در 

 خیابان ها

به هم پیوستگی بافت های 

ویژه در  شهری به روستایی و

 شهر جنوبیحوالی 

نامناسب بودن نما و شکل ظاهری 

 ساختمان ها

کمبود شبکة حمل 

 ونقل

 

 کمبود شبکه

 لحمل ونق های

گسترش در نواحی بدون زیرساخت 

 سب شهریمنا های

در برخی محله  باالبودن تراکم ساختمانی

 های متراکم

 کمبود فضای سبز

 
- 

بافت متراکم، آشفته و ناخوانای 

ازخودروبودن تکوین و  ناشی

 توسعة شهری

- 
کوچک بودن 

 واحدهای تجاری
- 

دانه بندی ریز و ساختار کالبدی 

 غیرمنسجم
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- 

کمبود امکانات و 

تأسیسات 

 واحدهای تجاری

 

- 

م شبکة ارتباطی معیوب، ناقص نظا

در و وجودشبکة تکمیل نشده 

مانتد  محالت جدیدساخته شده

شهرك الله، توسعه خلج آباد و 

 شهرتوسعه حومه ای 

- 

توزیع نامناسب مغازه 

ها از نظر ارتباط آن 

ها با خدمات مورد 

 نیاز

 

- 

الگوی توده و الگوی معماری  -

ناهنجار وبدون هویت در بسیاری 

 ویژه نواحیمرکزی شهر به از نقاط

- - 
 

- 

الگوی ساخت ناپایدار و آسیب 

فرسودۀ شهری  پذیر بافت

 و اسکان گروه های شاهدشهر

 حاشیه نشین در این شهر

- - - 

کمبود فضای سبز و تخریب باغ 

تفکیک و فروش آن  های سنتی و

 ها

- - - 
الگوی فرش و کف سازی ناقص و 

 نامناسب

- - 
 

- 

دفع آب های ناکارایی شبکة 

 سطحی

- - - 
وجود کاربری های ناسازگار از 

 نظر کارکردی

- - - 

کیفیت بسیار پایین از نظر سیما و 

آلودگی و آشفتگی ) دید ومنظر

 (بصری

- - - 
به کارگیری مصالح کم دوام در  -

 سکونتگاه ها ساخت

- - - 
کمبود امکانات و تسهیالت 

 مخابراتی

- - - 
فضاهای عدم تعادل جدی بین  -

 پر و خالی

- - - 
حاشیه نشینی و مشکالت مشخص 

 کالبدی ومنظر و معماری آن
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 SWOT کیوضع موجود شهر با استفاده از تکن لیو تحل یابیارز

 در گرفته انجام مطالعات به توجه با SWOT تکنیک از استفاده با شاهدشهر شهر وضعیت تحلیل و ارزیابی

 .گیردمی انجام کالبدی و اقتصادی فرهنگی، –یطی، اجتماعی قالب ابعاد زیست مح در شناخت بخش

 بعد زیست محیطی

 (Threat)تهدید  (Opportunity)فرصت  (Weakness)ضعف  (Strength)قوت 

 وجوداراضی -

 حاصلخیز

 اراضی و باغات وجود -

 یکشاورز

 رودخانه به دسترسی -

 کریدور و آب منابع)

  یطبیع

شیب   مناسب  -

ساخت و  یاراضی برا

 ازس

آب و هوای مطبوع )خرد 

 اقلیم مناسب(

موجود تخریب  روند -

باغات و اراضی 

 زراعی 

)به  آب منابع کاهش -

 به اختصاص دلیل

 ( شهری مصارف

 بستر مسیل  آلودگی -

صنایع در  استقرار -

 محدوده باغات 

 سیستم نبود -

 فاضالب کپارچهی

 تمام یبرا یشهر

 شهر سطح

 شاهدشهر

 

حفظ و توسعه  امکان -

و  فضاهای سبز

طبیعی به دلیل 

برخورداری از اقلیم 

 مناسب 

 اقتصاد توسعه امکان -

 و زراعت بر متکی

 با سازگار کشاورزی

 کیاکولوژ طیشرا

جذب  امکان -

امکان گردشگر 

توسعه الگوهای 

پایدار سکونت سبز 

)باغ شهر و باغ 

 آپارتمان(

 

 الگوی در تغییر -

 از ساکنین معیشت

 خدمات به کشاورزی

 تغییردر -

)خرد امیمیکروکل

تخریت  یاقلیم (در پ

  یطبیع یاراض

 حاشیه گسترش -

 اراضی در نشینی

 کشاورزی

 منابع طبیعی  نابودی -

 به یزراع یاراض تهدید

 و آب منابع کمبود دنبال

 یمحیط یآلودگ
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 بعد اجتماعی

فرصت  (Weakness)ضعف  (Strength)قوت 

(Opportunity) 

 (Threat)تهدید 

نر  رشد مثبت  -

  تیجمع

 یو زبان یتنوع قوم -

 یتیجمع بیترک -

 مناسب

 یساختارهاوجود -

در  یسنت یاجتماع

 شهر

و  یمذهب یکنواختی -

 شهروندان یفرهنگ

 و یانسان هیسرما -

 باال یاجتماع

 یها ارزش حفط -

 یخانوادگ و یسنت

 در تیامن وجود -

 یها محله اغلب

 بافت حفظ لیبدل

 و یسنت یفرهنگ

 یارزش

 یباال نوسان -

 یتیجمع

 و یناهنجار وجود -

 یا محله یهانزاع

 توازن عدم -

 شیگرا در شهروندان

 و یشهر یها

 ییروستا

 یگتوها وجود -

 یاجتماع

نامتعادل  عیتوز -

 توسعه 

 و ادیاعت یباال سطح -

 مخدر مواد مصرف

 ها مزاحمت وجود -

 یاجتماع تیامن نبود -

 یها محله یبرخ در

 شهر

)بخصوص سرقت بزه -

 و منزل از سرقت بزه

 (خودرو

 در ینسب ضعف -

 یبسترها دجایا

 استفاده و مشارکت

 یبرخ از بانوان

 یساسا بستر وجود -

 تی)جمعتوسعه

جوان و نر  رشد 

و  یعیطب یباال

 (هیثانو

 جلب در سهولت -

 یها مشارکت

 یاجتماع

 یها ارزش بر دیتاک -

 یبرا یبوم و یسنت

 یمحورها یبسترساز

 یارزش و یفرهنگ

 شهر سطح

 و مراکز وجود -

 و یآموزش موسسات

 در یگر لیتسه

 به ادیاعت ترك حوزه

 سطح در مخدر مواد

 .منطقه و هیناح

 یقو یاجتماع جیبس -

 یزمان یها برهه در

 سحسا

 یباال یهمبستگ -

 یبرخ در یاجتماع

 شاهدشهر محالت

جوان در  تیجمع -

الزم،  یخال بسترها

به عنوان 

 یبرا یدجدیتهد

 یمنطقه محسوب م

 گردد

 یکجرو شدن ریفراگ -

 یاجتماع یها

 و تعداد شیافزا -

 آلوده یها محدوده

 اراذل و نیمعتاد به

 و یذهن یناامن که

 داده شیافزا را ینیع

 .است

 یراهکارها ارائه عدم -

 یریجلوگ و کاهش

 نیا بزه، وقوع از

 عنوان به را شهر

 یزیخ بزه خوشه

 یمعرف تهران غرب

 .است کرده

 و فرسوده یها بافت -

 در گستره یررسمیغ

 ، شهر محدوده

 نامطلوب یامدهایپ

 یاجتماع و یفرهنگ
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 در موجود یفضاها

 شهر سطح

و در  تیوجود مشرف -

بودن  دیمعرض د

داخل خانه شما از 

 رونیب

 در یناامن وجود -

 یها لبه و ها هیحاش

 شاهدشهر شهر

 یفضاها کمبود -

 یبرخ در یآموزش

 محالت

 یفضاها کمبود -

 یفراغت و یحیتفر

 یخانوادگ و بزرو

 منجر ندهیآ در را

 شد خواهد

 رفتن هیحاش به -

 و تیفعال در وانبان

 عدم وجود با دیتول

 و ینیع تیامن

 موجود یذهن
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 بعد اقتصادی

فرصت  (Weakness)ضعف  (Strength)قوت 

(Opportunity) 

 (Threat)تهدید 

 باال یاقتصاد تنوع -

 یها فرصت وجود -

 یبرا یاقتصاد

 در یگذار هیسرما

 شهر

 شهر یخدمات اقتصاد -

 باال یمکان بیضر با

 یها بخش در

 و حمل ،یشاورزک

 و  بهداشت نقل،

 آموزش

 بهبود و توسعه -

 حوزه تیفعال

 یباغ و یکشاورز

 اقتصاد توسعه امکان -

 یگرشگر داریپا

 طیشرا هیبرپا

 شهر کیاکولوژ

در  نیبانک زم وجود -

اغلب محدوده 

  یمناطق شهر

 یدوریکر تیموقع -

 شهر

 

 یها فرصت کمبود -

 یشغل

 در درآمد یکم -

 شاهدشهر

 و حمل هیکرا یگران -

 یشهر برون نقل

 در یمشتر کمبود -

 امیا یبرخ

 یباال)نوسان سال

 یها تیفعال

 یبرخ در یکشاورز

 (یشغل یها رسته

 و نیزم یگران -

 یبرخ در مسکن

 شهر یها محله

 کسانی عیتوز عدم -

 و یشغل یها فرصت

 نقاط در یدرآمد

 شهر

 هیسرما رغبت عدم -

 شهر در یگذار

 تیفعال فرصت عدم -

 یرسم بخش در

 بخش رونق اقتصاد،

 اقتصاد یرسم ریغ

 شده منجر یشهر

 در اشتغال توسعه -

 یکشاورز بخش

 در اشتغال توسعه -

 یگردشگر بخش

 در اشتغال توسعه -

)سطح خدمات بخش

2) 

 ییکارا شیافزا -

شهر با  یاقتصاد

مناسب  یبسترساز

 شهر هوشمند یبرا

 هیسرما وجود -

 که باال یاجتماع

 و یاقتصاد هیسرما

 صورت در را یدیتول

 رساختهایز ارائه

 .آورد خواهد فراهم

با  یعیطب طیمح -

الزم  یبسترها

و  ستیتوسعه تور

و  یخانوار یاقتصاد

 یبوم

 یگروهها تیفعال -

بازمانده از چرخه 

با  یاقتصاد شهر

 تیریمد یهاسامانه 

 سطح در یکاریب -

 یها بیآس باال،

 یفرهنگ و یاجتماع

 خواهد یپ در را

 داشت

 طیمح بیتخر -

در خال برنامه  ستیز

 شیآما یها

 از شهر یاقتصاد

غبت در قشر نبود ر -

 یجوان سطح شهر

در  تیفعال یبرا

اقتصاد  یهابخش 

و  یو کشاورز یبوم

 زراعت محور

به  ینسب یاتکا -

 یگذار هیسرما

)خارج از یخارج

 شهر( 

استفاده از خال  -

در  یو نظارت یقانون

و استقرار  جادیا

کارگاه ها و کارخانه 

 یطیمضر مح یها

در سطح باغات و 

 یزراعت یاراض
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 .است

 یباال متیق اختالف -

 در مسکن و نیزم

 شهر مناطق

 رساختیتوجه به ز عدم

  یلیحمل و نقل ر یها

 کار در منزل و

 یتجارت خرد خانگ

و  یعملکرد تیموقع

به  یراهبرد ینسب

کالنشهر تهران و کرج،  

و  یدیکه بازار مصرف تول

را فراهم  اریشهر یخدمات

 ساخته است.

 یسودده عدم -

 و یبوم یها تیلفعا

 صدور ،یا هیپا

 خارج به فعال یروین

 منجر را شهر از

 .شد خواهد

و ارائه  تیریعدم مد -

 یو قانون یمال یسازکارها

فعال  یرویجذب ن یبرا

متنوع در  یهابا رسته 

 شاهدشهرخود شهر 

 

 بعد کالبدی

فرصت  (Weakness)ضعف  (Strength)قوت 

(Opportunity) 

 (Threat)تهدید 

تنوع در بافت  ودوج -

 شهری 

 بارز ویژگیهای وجود -

 ساختار در طبیعی

 یکالبد

 های محدوده وجود -

 شده طراحی

اراضی بایر  وجود -

 یکپارچه 

محورهای  وجود -

  یفعالیتی قو

بافتهای  وجود -

ارگانیک با هویت 

 تاریخی 

پایین فضای  سرانه -

 سبز عمومی 

 سرانه ودکمب -

 عمومی خدمات

 شهری

 انسجام وجود عدم -

 بافت در فضایی

 شهری

 سکونتی مراکز وجود -

 مجاورت در ناپیوسته

 شهر

 پیوستگی فقدان -

 استخوان در فضایی

 یشهر بندی

استفاده از  امکان -

ویژگیهای بارز 

طبیعی در جهت 

 افزایش خوانایی 

 از استفاده امکان -

 هویت با های هسته

 در تاریخی

 مجدد هیسازماند

 شهری تقسیمات

از اراضی  استفاده -

طبیعی در تامین 

فضاهای باز و سبز 

 عمومی 

 بکارگیری امکان -

ازهم  احتمال -

گسیختگی بیش از 

  یحد ساختار کالبد

 گسترش امکان -

 های هسته ناموزون

 سکونتی

  رفتن بین از امکان -

 بخش هویت عناصر

 در تاریخی بافتهای

 یب ساز و ساخت یپ

 ضابطه

کیفیت  کاهش -

 سکونت در شهر 

 یگیر شکل عدم -
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باالی زمین  سرانه -

 مسکونی 

 اراضی پایین قیمت -

 سکونت مستعد

 ساختمانها کم ارتفاع -

 س های هنهپ در

 کونت

مناسب    تراکم -

 ساختمانی 

 یها تیفیک وجود -

مطلوب محیطی در 

پهنه های مسکونی 

 هسته های تاریخی  

 -فضایی انتظام وجود -

 نظم و یکالبد

 هسته در هندسی

   مسکونی های

 شهر شده طراحی

 به مناسب دسترسی -

  پیرامونی های حوزه

 در قرارگیری -

 راههای مجاورت

 ارتباطی عمده

  نشهرستا

 مناسب شهری شبه -

 طراحی بافتهای در

 شده

 شهری   شبکه -

 هسته در ارگانیک

 تاریخی های

 نامناسب پراکنش -

 خدماتی مراکز

 سلسله در اغتشاش -

 تقسیمات مراتب

 شهری

 غیر سکونت وجود -

 حاشیه در رسمی

 شهر

بافت  ناهمگونی -

ماعی در محالت اجت

ناشی از وجود محله 

مسکونی دارای  یها

 ویژگیهای متفاوت 

 در هویت وجود عدم -

 مسکونی محالت

 شهر

پایین در  امنیت -

فضاهای گمشده 

)رها شده( شامل 

باغات متروکه، 

حاشیه مسیل  یاراض

و بایر در محدوده 

 شهر 

نامتعادل  توزیع -

فعالیتهای وابسته به 

سکونت در سطح 

 محالت 

 تیفیک در شاغتشا -

 محالت بصری   یها

 مسکونی

 یکابلد الگوهای

 توسعه در نوین

 طبیعی اراضی

بخشی به  هویت -

محالت با بهره گیری 

از عناصر و ویژگیهای 

 تاریخی 

ایجاد الگوهای  امکان -

نوین سازگار با 

طببیعت در پهنه ه 

 بز ای باغی و س

 الگوهای بسط امکان -

 موجود یبوم مناسب

 شهر سطح در

 سبزراه توسعه امکان -

  ها

 توسعه امکان -

 نوین های سیستم

 درون نقل و حمل

 برون و شهری

  شهری

 ساماندهی امکان -

 عمومی نقل و حمل

 از استفاده با شهری

  ترافیک مدیریت

 از مندی بهره امکان

 در پاك های سوخت

 عمومی نقل و حمل

 در یکالبد هویت

 یهر ش محالت

 رویه یب گسترش -

 غیر ساز و ساخت

 یها محله در یرسم

 شهر یا حاشیه

 و تصادفات افزایش -

ترافیکی در  معضالت

صورت عدم اصالح 

طرح هندسی تقاطع 

 ها 

 سرعت کاهش امکان -

 در ترافیک متوسط

 دلیل به شهر معابر

 های تقاطع وجود

  متعدد

 افزایش امکان -

 اتومبیل به وابستگی

  شهر محدوده در

 تیفیک کاهش -

 مسکونی های محیط

 تردد افزایش با

  بوریع ترافیک

 ظرفیت کاهش امکان

ل و نقل حم شبکه

عمومی در پی  افزایش 

 یجار یمسایل اقتصاد
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 یها تیفیک وجود -

 در مناسب محیطی

  معابر شبکه

 و حمل پایانه وجود -

 به عمومی نقل

 تهران

 در) آسان نقل و حمل

 کانون بین(  دسترس

 توسط شهری یها

 سریع   یها شریان

 های شریان عبور -

 درون از شهری بین

 شهر محدوده

 سلسله رعایت عدم -

 شبکه مراتب

 تقاطع در دسترسی

 شهری های محدوده

 و بین شهری

 های گره وجود -

 شبکه در متعدد

  شهری درون

 نامناسب طراحی -

 از برخی هندسی

 معابر

 میان زیاد فاصله -

 شهری یها کانون

 و عبور تمعضال -

 کم عرض در مرور

 ارگانیک شبکه

 شبکه وجود عدم -

 نقل و حمل های

 عمومی

 ترافیک وجود -

 داخل از عبوری

 شهر محدوده

قلیه ن وسایل تردد

 سنگین از محدوده شهر
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 ساختاری شهر –اهداف اجرایی پیرامون وضعیت کالبدی

تهیة طرح شناسایی محدوده های بشدت مسئله دار و آسیب پذیر به لحاظ شیب و توپوگرافی به  .1

 متناسب جانشین.  منظور تخریب و پاك سازی موضعی و انتخاب کاربری های

مرکزیت های مسکونی، نقاط هم پیوند با تمرکز خدمات شهری، )تهیة طرح آمایش درون محله ای  .2

... با هدف ساماندهی و ایجاد گشایش های (گره های محله ای و بین محله ای، حوزه های اشباع و متراکم و

 موضعی. 

ویت بندی آن ها و تدوین ضوابط و شناسایی محدوده هایی مستعد برای تجمع قطعات مسکونی، اول .3

مقررات تشویقی و پیش بینی تسهیالت مناسب به منظور تبدیل تجمیع و نوسازی به یک نهضت عمومی در 

 نقاط مناسب و مستعد کل بافت. 

 فراغتی، فرهنگی و ارتباطی در حوزههای امکا نپذیر بالفصل بافت. -تهیة طرح رینگ های تفریحی .4

 ها و نماهای شهری در مراکز محله ای و بدنة معابر اصلی. تهیة طرح بهسازی بدنه  .5

 تهیة طرح مطالعاتی برای شناسایی راه های بهسازی و مقاوم سازی اسکان مسکونی.   .6

طرح شناسایی و اجرای بلندمرتبه سازی در لبه ها و نقاط مستعد به منظور تجمیع و اسکان بخشی  .7

 از جمعیت.  

ه داران و صاحبان واحدهای مسکونی با نظارت دقیق به منظور اعطای وام های بلندمدت به مغاز .8

 بهبود و بهسازی واحدهای فوق با الگوهایی از پیش طراحی شده.  

ارتباطی در لبه های  کاهش فاصلة محالت تا شبکه های جمع کننده از طریق ایجاد یک رینگ .9

امکان پذیر و تخریب و نوسازی خانه و اتصال شبکه های درون محله ای به این رینگ در نقاط  بیرون محالت

 هایی که مشکل آلونکی دارند. 

 کالبدی انعطاف و تحرك قابلیت و انتخاب حق سالم، محیط و رفاه بهداشت، ایمنی، موازین تأمین .10

  شهر.

  شهر. سیمای بهبود درنهایت و ساختمانی بهبود کیفیت .11

 آتی.  نیازهای با شهری کالبد تطبیق قابلیت .12

  

 یی برنامة اجرا

شناسایی فضاهای مرده و غیرمفید کوچک درون محله ای و تبدیل آن ها به فضاهای سبز و نقاط  .1

 مکث و درنگ برای استفادۀ ساکنان محله و عابران پیاده؛ 

شناسایی و تغییر کاربری عناصر کالبدی ناسازگار و تبدیل آن ها به فضاهای باز و سبز یا خدمات  .2

 مورد نیاز؛ 
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خیابان های بدون پوشش مناسب و آسفالت و برنامه ریزی سریع برای اصالح آن شناسایی معابر و  .3

 ها؛ 

شناسایی واحدهای مسکونی بدون سند و اقدام سریع برای تدوین و انتقال این اسناد به صاحبان آن  .4

 ها؛ 

رفع موانع قانونی ساخت وساز در زمینة تجدید بنای واحدهای مسکونی از طریق تهیة طرح های  .5

موضعی برای تمام محالت با تأکید بر حداقل تخریب و تشویق تجمع قطعات از طریق معافیت های  تفصیلی

 عوارض و ارائة خدمات فنی مهندسی؛ 

جست وجوی منابع مالی استقراضی از طریق بانک ها با پیش بینی ارائة ضمانت های الزم توسط  .6

برای تعمیرات اضطراری ساختمان های در شهرداری یا سایر مراجع ذی ربط به منظور اخذ وام های کوچک 

 خطر تخریب؛ 

هشدت ناپایدار و ساخته شده از بلوك یا  خانه های ب)شناسایی ساخت وسازهای آلونکی مجتمع  .7

و قراردادن آن ها در اولویت ساخت. درصورتی که این مجتمع های آلونکی موقعیتی مناسب نسبت  (خشت

ند، می توان با دادن زمین معوض به مالکان در مکان دیگر و کمک به محله و شبکه های ارتباطی داشته باش

  در ساخت واحدهای مسکونی آن ها، به جای اجتماعات آلونکی مراکز خدمات محله ای ایجاد کرد.

   

 (Key Issues)شناسایی مسائل و مشکالت کلیدی و استراتژیک شهر 

 شاهدشهر شهر مشکالت و مسائل

 به عمده طور به که شد پرسش شهر مشکالت و مسائل مورد در ها آن از دانشهرون توزیعی پرسشنامه در

 :کردند اشاره زیر مسائل و موارد

 محیطی زیست و اجتماعی فرهنگی، مسائل

 اجتماعی امنیت نبود -

 اعتیاد -

 بانوان برای تفریحی عمومی فضاهای از استفاده در محدودیت -

 بانوان یاجتماع فعالیت برای اجتماعی فرهنگی موانع وجود -

 ها مزاحمت وجود -

 سرقت -

 محلی دعواهای و نزاع -

 بیرون از شما خانه داخل بودن دید معرض در و مشرفیت وجود -

 اطراف محیط در ها بچه سروصدای -
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 ها اتومبیل آمد و رفت صدای و تردد -

 گری روسپی -

 شهر در هوا آلودگی وجود -

 فروشی دست و سدمعبر -

 شهر شاهدشهر اقتصادی مشکالت و مسائل

دیگری که مشکالت ضمن آن دسته بندی شده اند، حوزه مشکالت اقتصادی شهر است که در زیر  حوزه

 به ترتیب اولویت آورده شده است.

 شغلی های فرصت کمبود -

 درآمد کمی -

 سال ایام برخی در کار کمبود -

 مسکن و زمین گرانی -

 شهر به گذار سرمایه جذب عدم -

 شهری برون نقل و حمل کرایه گرانی -

 مسکن و زمین متقی رشد عدم -

 شهر عمرانی و کالبدی مشکالت و مسائل

شهر  یو عمران یکالبد یلگذاشته شده مسا یانآن با شهروندان درم یکه مشکالت ضمن یگریحوزه د

روزانه در محالت با آن ها  یکه شهروندان در زندگ یمحل ییمشکالت جز یلاز قب یاست. موارد متعدد

 که به ترتیب اولویت در زیر آورده شده است اند گرفته یحوزه جا ینبرخوردارند در ا

 ها کوچه باریکی .17

 شهر بناهای غالب استحکام عدم .18

 شب در معابر روشنایی کمبود .19

 شهر اصلی معابر کم عرض .20

 شهر در ترافیک وجود .21

 مناسب روهای پیاده نبود .22

 معابر آسفالت بودن نامناسب .23

 شهری نمای و سیما آشفتگی .24

 عمومی نقل و حمل کمبود .25

 زباله ریآو جمع .26
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 سطحی آبهای نامناسب دفع .27

 نماسازی ضوابط رعایت عدم .28

 شهر سطح نبودن تمیز .29

 ها کارگاه توسط مزاحمت ایجاد .30

 ها باغ از مراقبت و رسیدگی عدم .31

 شهر در موذی جانوران وجود .32

  مسئولین یداز د شاهدشهرمسائل و مشکالت شهر 

مورد پرسش قرار گرفت   مسئولین دید از شاهدشهرعمده شهر  یمشکالت و ضعف ها یگردر پرسشی د

 مورد توجه اعضا قرار گرفت: یشترب یرز موارد که

 مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دیدگاه مسئولین  -54جدول

 تشریح مشکل

 کمبود زیرساخت های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا 

 ترافیک شهری و عدم توجه به روان سازی در رفت و آمد شهروندان

 عابر غیر استاندارد به دلیل تبدیل شدن روستا به شهرم

 نبود پارك و اماکن رفاهی مناسب

 کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری

 نبود یک مکان خوب ورزشی و مجتمع های ورزشی اعم از چمن یا سالن های ورزشی

 خوابگاهی بودن شهرشاهدشهر با توجه به نبودن شغل برای مردم

 ریزی مدون در خصوص ساماندهی بافت فرسوده شهری عدم برنامه

 آلودگی بصری و مبلمان شهری

 نداشتن حریم مناسب با توجه به کوچک بودن شهر، عمال هر گونه طرح و مانور را محدود کرده است

 نبود دانشگاه

 نداشتن مجتمع مناسب کارگاهی

 عدم توجه به مشارکت مردم و ارتقاء آن

 امکانات رفاهی، تفریحی مناسب برای عموم مردم عدم برخورداری از

 نقصان زیرساختهای اولیه شهری

 وجود بستر فراوان برای آسیب های اجتماعی

 فقر و غلبه مشکالت اقتصادی بر زندگی شهروندان

 تنگ بودن کوچه ها در محالت قدیمی
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 بندی جمع

فرادست شامل سند  یها مطالعات و طرح بییامرحله مالحظه شد پس از بررسی و ارز ینهمانگونه که در ا

 یشآماطرح  یران،و فرهنگی ا یبرنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصاد، (1404 یرانکشور )ا یچشم انداز مل

شاهدشهر، با استناد به نتایج به شهر  یگاهجا یقپس از بررسی دقاستان تهران و طرح تفصیلی شاهدشهر و 

به  سئولین و همچنین نظر کارشناسان مبنی بر مطالعات انجام شده،دست آمده از پرسشنامه شهروندان و م

 .پرداخته شد شهرها، ارزش ها و چشم انداز  یتمامور ینتدو

در انتهای این فصل نیز با استفاده از مطالعات انجام شده و نتایج پرسشنامه ها، به بررسی مسائل و 

شهروندان و مسئولین در بخش دست آمده  که مطابق با نتایج به مشکالت شهر شاهدشهر پرداخته شد

 :کردند اشاره زیر مسائل و موارد به عمده طور به مسائل و مشکالت شهر

 نظرات شهروندان:

 اجتماعی امنیت نبود 

 شغلی  های فرصت کمبود 

 شهر بناهای غالب استحکام عدم 

 نظرات مسئولین:

 پویا شهر یک به شدن تبدیل برای مناسب های زیرساخت کمبود 

 شهری  های بوستان و سبز فضاهای بودکم 

 وجود بافت فرسوده 

 کمبود خدمات در سطح شهر 

امید است با عنایت هرچه بیشتر مسئولین امور شهری و با تکیه بر دانش تخصصی در این زمینه، به 

منظور رشد و توسعه روزافزون شهر شاهدشهر بر فرصت های شهر تمرکز کرده و نقاظ ضعف و زمینه های 

 تهدید نیز مرتفع گردند.نقاط 
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 . فصل سوم3

 مقدمه 

در این فصل از پروژه به شناخت شرایط استراتژیک شهرداری شاهدشهر و شناسایي و ارزیابي عوامل موثر بر 

مدیریت شهری )شهرداری( مي پردازیم که شامل بررسي سيستم شهرداری شهر و عناصر تشکيل دهنده آن مي 

ش ارزیابي وضع موجود ساختار مدیریت شهری مانند تعداد کارکنان )وضعيت باشد. هدف از مطالعات این بخ

سواد و ميزان تحصيالت و ميزان انطباق پست سازماني با پست ابالغ شده و ميزان انطباق تحصيالت با پست ابالغ 

شده( و سنجش عملکرد شهرداری در بخش های مختلف معاونت خدمات شهری مانند: وضعيت آتشنشاني 

. . .(، معاونت سيما و منظر شهری و فضای سبز، روابط   د نيروی کار، تعداد سوانح و حوادث در شهر و)تعدا

هزینه( بر اساس اسناد دریافتي از شهرداری  -عمومي و . . .مي باشد. در نهایت به بررسي ماليه شهرداری )درآمد

شهرداری این شهر  (Key Issues)مسائل و مشکالت کليدی و استراتژیک  پرداخته مي شود و پس از آن

 استخراج مي گردد. 
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 بررسی و شناخت وضع موجود شهرداری -3

 بررسی و شناخت ساختار سازمانی، تشکیالتی و مکانیزم های اجرایی و مدیریتی  -3-1

 شهرداری، نهادی محلي و مردمي جهت ارائه ی خدمات شهری مناسب به شهروندان مي باشد. در کنار این

جایگاه، شهرداری نماینده ی دولت در شهر نيز هست و باید انتظارات دولت را هم برآورده سازد. به جز این دو 

عنصر مهم تاثيرگذار بر شهرداری، دیگر دستگاه ها نيز با شهرداری در ارتباطند و از آن تاثير گرفته یا بر آن تاثير 

اصي است و برای این که بتواند تمامي انتظارها را به شهرداری دارای پيچيدگي های خمي گذارند. بنابراین 

بهترین نحو برآورده سازد، باید اختيارهای خاصي داشته باشد و سازمان تشکيالتي اش پاسخگوی نياز تمام 

 (.1389)صالحي، محمودی،عناصر پيش گفته باشد 

 معرفی شهرداری شاهدشهر -3-1-1

 تاریخچه شهرداری شاهدشهر -3-1-1-1

در بدو  را مي گذراند نزدیک به سه دهه حاضر درشرایط که گردیده تاسيس 1376 شاهدشهردرسال شهرداری

 نفرسرمکانيک و یک خدماتي کارگر7و کارمند۴با آن پرسنل و نفربوده ۵۰۰۰ شهرقریب جمعيت تاسيس

 . داربودند راعهده شهروندان به خدمت شهر خدمات آب موتورهای

 شهردار -3-1-1-2

 از شهردار ، انتخاب کشور اسالمي های شورا انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون 71 ماده 1 بند مفاد طبق

 اقدام شرایط واجد شهردار انتخاب به نسبت یافتن از رسميت پس بالفاصله که است شهر اسالمي شورای وظایف

امد سلماني از در حال حاضر آقای مهندس ح .باشد شهر شورای عضو همزمان تواند نمي شهردار نماید، مي

 به سمت شهردار شاهدشهر منصوب شده اند. 1397تاریخ اسفند ماه سال 

  شهرداری معاونان -3-1-1-3

 شهرداری کار وحجم درآمد و بودجه نسبت به ها شهرداری اداری شهرداری که سازمان قانون ۵۴ ماده استناد با

 گذاشته اجرا موقع به کشور وزارت ازتصویب پس و تهيه شهر آن را اسالمي شورای اطالع با شهرداری طرف از

 حکم موجب به شهر شورای تصویب با را خود اختيارات و وظایف از قسمتي تواند مي شد؛ شهردار خواهد

شاهدشهر  شهرداری مصوب، سازمان و تشکيالت طبق .واگذارکند شهرداری مسئوالن سایر یا معاون به کتبي

 :باشد مي زیر معاونت اداری مالي و حوزه های دارای

 معاونت اداری مالي 

  سازمان مدیریت حمل و نقل 
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 معماری و امور شهرسازی 

 عمران و امور فني 

 شهری و فضای سبز امور خدمات 

 امور آتشنشاني و خدمات ایمني 

  امور درآمد و سرمایه گذاری 

 امور مالي و ذیحسابي 

 امور منابع انساني و فناوری اطالعات 

 سازمان های زیر مجموعه شهرداری شاهدشهر نمودار معاونت ها و-1-2-
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 وظایف شهرداری   -3-1-2-1

 اصالحيه و 133۴ سال مصوب شهرداری ها قانون پرداخته، شهرداری ها وظایف شرح به کشور در که قانوني مهم ترین

 و نوسازی قانون جمله از مختلف، های امهن آیين و مقررات قوانين، آن، از پس. است آن متعدد های الحاقيه و ها،

 مصوب اداری عالي شورای مصوبه ،13۴6 سال مصوب ها شهرداری مالي نامه آیين ،13۴8 سال مصوب شهری عمران

 قوانين از عظيمي حجم اکنون. اند کاسته آن از یا افزوده وظایف شرح این به مکرر طور به آن ها، جزو 1371 سال

 ذی نهادهای سایر و حقيقي اشخاص ها، موسسه ها، اداره حدود و حد و وظایف تعيين به که ددار وجود شهر با مرتبط

 .شهرداری ها است وظایف خاص قوانين از برخي ميان، این در و اند پرداخته شهر امور در ربط

 مي شهر نگهداری و عمراني مدیریتي، های فعاليت یعني شهرداری ها، اصلي وظایف به قوانين این از بخشي ميان این از

 ساختماني فعاليت های بر نظارت ساختمان، پروانه صدور به مربوط موارد به تواند مي قوانين این جمله از که پردازند

 آب مجاری و عمومي انهار معابر، نگهداری و تنظيف و سبز فضاهای و معابر توسعه و اصالح استانداردها، رعایت برای

 چگونگي و استخدام نحوه همچون شهرداری ها دروني وظایف به ناظر قوانين، دیگر بخش. کرد اشاره فاضالب و

 های ماموریت و وظایف تسهيل و انجام برای ضروری ستادی وظایف واقع در که آن ها است انساني نيروی سازماندهي

 . شود مي محسوب شهرداری اصلي

عملکرد  ها شهرداری قانوني وظایف اساس بر و است شده پرداخته 1 فصل در تفصيل به ها شهرداری وظایف به

 ادامه به تناسب آورده شده است. در آن نتایج که است شده سنجيده مسئولين و مردم نگاه از شاهدشهر شهرداری

 شرح وظایف حوزه شهرداری شاهدشهر

 ها.واحد نيانسجام ب يو هماهنگ بينظم و ترت یو برقرار جادیا یحوزه شهردار برا یواحدها یزیبرنامه ر -

ابالغ دستورات  نيهمچن جهت برنامه ها، مالقات، ارتباطات وجلسات شهردار و یيو پاسخگو يهماهنگ م،يتنظ -

 شهردار.

 آنها طبق دستور یريگيتابعه و پ یابالغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدها -

و اعاده آنها  دیامضاء نما ایمالحظه و  دیکه شهردار با يو مکاتبات اتیو ارائه پرونده ها، گزارشات، نشر ميتنظ -

 .ربطیبه مراجع ذ

نمودن سوابق مربوط  ايها و جلسات و مه شیکنفرانس ها، هما نارها،يسم ليتشک خیتار یآور ادیو  ادداشتی -

 شهردار. ياطالع و مطالعه قبل یبرا

 .مجموعه شهردار ریز یحوزه ها يو مهم روزانه به شهردار با هماهنگ یارائه گزارش مطالب ضرور -

 به حوزه شهردار نيمراجع یيو راهنما یياسخگوپ -
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 الزم جهيشهردار تا حصول نت یاز سو يمکاتبات و موارد ارجاع هيدر خصوص کل یريگيپ -

 یها تيگزارش از نقاط قوت و ضعف فعال هیو ارا یشهردار یواحدها یها تياز فعال دیو بازد يدگيرس -

 مذکور به شهردار. یواحدها

 ایو  یاز طرف کارکنان شهردار یشهردار یها تيفعال یکه ضمن اجرا يلفاتدرباره تخ قيو تحق يدگيرس -

 . رديگ يصورت م گریاشخاص د

 مياتخاذ تصم یبرا حیگزارش ضمن اظهار نظر صر هيآن و ته تينوع تخلف و حدود مسئول يصو تشخ نييتع  -

 .صالحیتوسط مقامات ذ

 شهروندان و ارائه راهکار. تایبه انتقادات و شکا یيو پاسخگو يبررس ،افتیدرو  یريگيپ -

 یور العمل هادستطبق  یشهردار ساتيآالت، تأس نيانجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماش  -

 .يابالغ

 و مدارک محرمانه. ساتياز پرسنل، تأس یحراست و نگهدار یمناسب برا ستمياستقرار س -

 .يا و اقدامات حراسته تيفعال هيکل تینظارت و هدا ،يسازمانده ،یزیبرنامه ر -

 گزارشات مورد لزوم. هيدستگاه متبوع و ته يوضع حراست يکنترل و نظارت و بررس -

خدمات و آمار  يمراسمات، اطالع رسان یو اجرا يغاتيتبل ،يفاتینظارت بر حسن انجام امور مختلف تشر -

 .یانجام شده شهردار یها تيفعال

 شهر. یمايدر س يو اسالم يمل ،يش بومبخ تیهو ینام ها و نمادها و توسعه عناصر، حفظ -

 یها تيدر خصوص فعال يو نصب تابلو، پوستر، پرچم، پالکارد و آگه هيته رينظ يفاتیانجام امور مختلف تشر -

 برحسب ضوابط اعالم شده. ،یجار

 .یراهنما جهت اطالع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهر یو انتشار بروشورها هيته -

 |ها. يمراسم ها، سخنران ،يو مذهب يلم یجشن ها یبرگزار -

و  يفصل یها تيمناسب گزارش فعال نیو تدو هيو ته يبانک اطالعات جادیاطالعات مربوط به ا یجمع آور -

 .یساالنه شهردار

متفاوت  یکردهایبا اقشار مختلف و با رو یشهردار رانیارتباط مؤثر و مستمر مجموعه مد یبرا یزیبرنامه ر -

 یشهر تیریمد
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 یساالنه برا ایبروشور ماهانه  ایو انتشار آن به صورت بولتن  یانجام شده شهردار یها تيفعال آماری ارائه -

رسانه  یمردم در امور مربوط به شهر با همکار ریاهمک و جلب يگروه یاطالع عموم و انتشار در رسانه ها

 يگروه یها

در  یبه شهروندان جهت بهره بردار یخدمات شهردار تيفيبازخور در مورد نوع و ک هیشهروندان و ارا از -

 .یشهردار انهيسال یبرنامه ها

در  یجهت بهره بردار یشهردار تیریبازخور در مورد سبک مد هیو ارا یاز کارکنان شهردار يافکار سنج -

 يمنابع انسان یيارتقاء کارا یبرنامه ها

در  یو دفاع از حقوق حقه شهردار طربیذ يو مراجع قانون یآن به دعاو هیو ارا يدفاع حیلوا ميو تنظ یريگيپ -

 مراجع مذکور

 يبه معضالت حقوق يدگيرس - يو اظهارنظر حقوق یمرتبط با شهردار یقراردادها هيکل يحقوق يبررس -

 .يدر موارد ارجاع يو اعالم نظر مشورت یشهردار

 تیصوص رعادر خ يو اظهار نظر حقوق یمرتبط با شهردار يو خارج يداخل یقراردادها هيکل يحقوق يبررس -

 و اصالح آن و گزارش به مقام مافوق. حک و عنداللزوم يقانون نیضوابط و مواز تیعدم رعا ای

در  یو دفاع از حقوق حقه شهردار ربطیذ يو مراجع قانون یآن به دعاو هیو ارا يدفاع حیلوا ميو تنظ یريگيپ -

 مراجع مذکور

 تيثبت اسناد و امالک و تثب يدر دفاتر رسم یو امالک متعلق به شهردار يو اقدام به ثبت اراض یريگيپ -

 امالک و مستحدثات متعلق به هيبر کل یشهردار تيمالک

و امالک مورد  ياراض يو کارشناس يابیو ارز يدفاتر خاص امالک. بررس ميبرابر مقررات و تنظ یشهردار -

 در هر طرح.  زايفهرست مورد ن هيو ته جارهياست و فروش و اجاره و دیاعم از خر یمعامله شهردار

 يدر دفاتر اسناد رسم یشهردار يمعامالت ملک هيکل اقدام به انجام   -

اطالعات  نیآخر یصادره و نگهدار یآن طبق دستورالعمل ها راتييو تغ یشهردار ياراضثبت دفتر امالک و  -

 .یمتعلق به شهردار يامالک و اراض

امالک  قيدق تيوضع نييمعوض و تع یگذاروا اتيانجام شده از لحاظ صحت عمل يتملک یپرونده ها يبررس -

 ياحتمال تخلف گزارش موارد هيبه عنوان معوض و ته افتهی صيتخص

ضوابط و صرفه و صالح  تیبا رعا یکاربر رييبا اخذ مجوز تغ یشهردار ياختصاص ياراض کيتفک یاقدام برا -

 یشهردار
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 اسناد آنها. یو نگهدار یبر مستغالت متعلق به شهردار یشهردار تيمالک يثبت رسم یاقدام برا -

 یشهردار يدر ثبت مشخصات امالک عموم اقدام -

و برخورد  نيو اخطار به متخلف یو مستغالت شهردار يمستمر از اراض یحفاظت و نگهدار د،یاقدام در بازد -

 حسب مورد

 گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار هيته -

 مربوط به شغل. فیوظا ریه طبق دستور مافوق و سامحول فیوظا ریانجام سا -

 و شناخت عملکرد معاونت، سازمان، حوزه ها و واحدهای مستقر در شهرداری شاهدشهر  بررسی -3-1-3

با توجه به اهميت و ضرورت مقوله سنجش وضعيت مدیریت شهری در استنتاجي صحيح و کارآمد، در این بخش از 

مختلف شهرداری شاهدشهر از جوانب مختلف در جهت نيل به بررسي کمبودها  گزارش به بررسي وضعيت واحدهای

و کاستي های بخش مدیریت شهری و اقدام به یک برنامه ریزی راهبردی و مدون در جهت رفع مسائل و مشکالت 

پرداخته مي شود. الزم به ذکر است در طي مصاحبه ها صورت پذیرفته با مسئولين واحدهای مختلف شهرداری، 

 .استپرسشنامه های تخصصي ویژه هر یک از دوایر مالک عمل کارشناسان بوده 

عالوه بر این مصاحبه هایي با هریک از بخش های شهرداری شامل معاونت ها، سازمان ها به صورت مجزا صورت 

گرفت که در آن عالوه بر بررسي مسائل و مشکالت آن بخش به دریافت نظرات مسئولين هر بخش در خصوص 

دامات و پروژه های ضروری و الزم االجرا در شهر پرداخته شد که نتایج آن به تفکيک در ادامه به صورت مشروح اق

 آورده شده است.
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 معاونت  اداری و مالی شهرداری شاهدشهر -3-1-3-1

ایفا مي انی منابع انسو  منابع مالی و درآمدیمعاونت مالي و اداری نقشي مهم و حساس در رابطه با مدیریت بر 

 کند که دو محور مهم در توسعه هر نهاد، سازمان و مجموعه محسوب مي شوند.

با توجه به اینکه نيروی انساني گران بها ترین منبع سازماني برای شکوفاسازی استعدادها و دستيابي به عملکرد عالي در 

مي نامند و با یک نگاه موشکافانه به  را دارایي منابع انسانیسازمان ها محسوب مي شود بدین سبب در عصر حاضر 

جایگاه و نقش شهرداری ها در پيشبرد توسعه شهری ، ضروری است معاونت مالي و اداری همواره در جذب، پرورش، 

 تشویق و ترغيب نيروهای کارا و تالشگر پيشگام باشد.

 اهدشهر پرداخته مي شود. در این بخش به بررسي و ارزیابي نيروی انساني معاونت اداری و مالي شهرداری ش

 وظایف معاونت اداری و مالی شهرداری شاهدشهر

 بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری شاهدشهر وظایف معاونت اداری و مالي به شرح زیر تعریف شده است:

 شده هزینه اعتبارات و هاهزینه حساب نگهداری و سازمان معامالت و هاهزینه کليه بر نظارت  

 مصوب بودجه اعتبارات حدود در مالي داتتعه انجام  

 سازمان عمليات وبودجهبرنامه تنظيم  

 سازمان ساالنه ترازنامه و بودجه تفریغ و مالي هایگزارش تهيه  

 سازمان هایدارائي و اموال کليه نگهداری و حفظ در نظارت  

 سازمان تدارکات امور انجام  

 سازمان کاری فرایندهای و تشکيالت امور ساني،ان منابع اداری، خدمات تأمين و ریزیبرنامه  

 سازمان کارکنان ارزشيابي و آموزشي هایدوره اجرای و ریزیبرنامه  

 سازمان کارکنان بر ناظر استخدامي مقررات و هانامهآئين اجرای  

 کارکنان درماني خدمات و بازنشستگي و بيمه به مربوط مقررات اجرای 

 بایگاني اصول و مقررات مطابق هاپرونده و مدارک و اسناد اقاور ها،نامه نگهداری و حفظ  

 مراجعات و مکاتبات ازلحاظ حقيقي و حقوقي از اعم اشخاص و مؤسسات با سازمان اداری ارتباط تأمين 

 سازمان موردنياز پشتيباني خدمات تأمين و ارائه 
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 آسیب شناسی نیروی انسانی شهرداری -3-1-4

 شاهدشهر شهرداری نسانیا نیروی ارزیابی -3-1-4-1
در این بخش از گزارش به بررسي مشخصات فردی کارکنان شهرداری شاهدشهر ، در جهت ارزیابي هر چه بهتر نيروی انساني 

به طور کلي  1398شهرداری پرداخته مي شود. با توجه به فهرست مشخصات کارکنان شاغل در شهرداری شاهدشهر در  سال 

که در ادامه به طور تفصيلي به بررسي وضعيت تحصيلي، خدمتي و  پستي کارکنان  مي باشد کارکن  12۰شهرداری دارای 

 پرداخته مي شود.

 1398بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب نوع است دام در سال  -3-1-4-1-1

ني( وکارگر )رسمي و قالب استخدامي تحت عناوین کارمند )رسمي، قراردادی، پيما ۴تمامي پرسنل شهرداری شاهدشهر در 

 قراردادی( مشغول خدمت مي باشندکه توزیع نسبي آن ها بر حسب نوع استخدام به شرح جدول زیر است:

 

 استخدام نوع حسب شهرداری شاهدشهر بر کارمندان کل فراواني : توزیع1نمودار شماره 

 

 

2%

28%

44%

26% کارمند رسیم

کارمند قراردادی

کارگر رسیم

کارگر قراردادی

 بر حسب نوع استخدام شاهدشهرکارکن شهرداری  12۰کل  : توزیع فراواني1جدول شماره

 توزیع نسبي )درصد(  )نفر( تعداد نوع استخدام

 2.۵ 3 کارمند رسمي

 27.۵ 33 اردادیکارمند قر

 ۰ ۰ کارمند پيماني

 ۴۴.17 ۵3 کارگر رسمي

 2۵.83 31 کارگر قراردادی

 1۰۰ 12۰ جمع 

 شاهدشهر شهرداری  مأخذ:
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 1397تحصیالت در سال بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب میزان  -3-1-4-1-2

بر اساس اطالعات جمع آوری شده از شهرداری شاهدشهر در خصوص سطح تحصيالت پرسنل اداری شاغل در 

دارای تحصيالت دیپلم و  %67.۵نفر معادل  81نفر پرسنل مورد بررسي  12۰از تعداد  1398شهرداری منتهي به سال 

دارای مدرک ليسانس و فوق ليسانس مي باشند که  %23.66معادل  نفر 32فوق دیپلم،    %۵.83نفر معادل  7زیردیپلم، 

کارگری  -البته چون این آمار شامل کليه کارکنان شاغل در رده های اداری، پشتيباني و ستادی اعم از کارمندی ثابت 

و دیپلم مشمول قانون کار و پرسنل قراردادی بوده به همين دليل ميانگين نفرات دارای مدرک تحصيلي زیر دیپلم 

 درصد نسبتا باالیي از نمودار را به خود اختصاص داده اند.

 جدول شماره: مقدار و فراوانی نسبی پرسنل به تفکیک میزان تحصیالت

 

 

 

 

 

 

 
درصد از کارکنان زیر دیپلم هستند، مي توان با جذب نيروی متخصص و استفاده از علم و  ۵6.67توجه به اینکه   با

دانش این افراد شتاب بيشتری در پيشبرد اهداف و مقاصد شهرداری بوجود آورد. و در پست های حساس تر با جذب 

 و دکترا مي توان مدیریت و خدمات شهرداری را بهبود بخشيد.نيروی فوق ليسانس 

57%

11%

6%

23%

3%0% زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

ی دکتر

مدرک تحصيل عنوان  توزیع نسبی جمع کل 

 )درصد(

 ۵6.67 68 زیر دیپلم

 1۰.83 13 دیپلم

 ۵.83 7 فوق دیپلم

 23.33 28 ليسانس

 3.33 ۴ فوق ليسانس

 ۰ ۰ دکترا

 1۰۰ 12۰ جمع کل



 شهرساله استراتژیک شهرداری شاهد 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

222 

 

 بررسی وضع موجود کارمندان شهرداری بر حسب میزان انطباق پست سازمانی و پست ابالغ شده  3-1-3-1-3

 پست با هستند، کار به مشغول آن در حاضر حال در که پستي یعني کارمندان، شده ابالغ پست تطابق بخش این در

 این بر. است گرفته قرار ارزیابي مورد اند، درآمده شهرداری استخدام به عنوان آن تحت که پستي یعني ها آن سازماني

 عدم این مابقي درصد 7۰ در و بوده آنها سازماني پست بر منطبق ابالغيشان ست آنان کل از درصد 3۰معادل  از اساس

شده باعث مي شود نيرو در زمينه کاری خود نتواند آن  عدم انطباق پست سازماني با پست ابالغ. شود مي دیده انطباق

گونه که شایسته است توانایي خود را نشان دهد و باعث کاهش انگيزه نيرو در مواردی شود که پست ابالغي پایين تر از 

 پست سازماني است.

 ازماني بر اساس انطباق پست ابالغ شده با پست س شاهدشهر: تعداد کارمندان شهرداری  3جدول شماره

 درصد تعداد عنوان 

 66.66 24 وجود انطباق

 33.3۴ 12 عدم وجود انطباق

 1۰۰ 36 جمع

 شاهدشهرشهرداری  مأخذ:

 بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب انطباق تحصیالت با پست ابالغ شده -3-1-3-1-4

حال حاضر مشغول به کار هستند مورد ارزیابي در این بخش ميزان انطباق تحصيالت کارمندان شهرداری با پستي که در 

قرار گرفته است. البته این انطباق در مورد پست های مهم تر صورت گرفته است. لذا به جهت سادگي کار، از بررسي 

 کارگران خدمات شهری، باغبان، نگهبان، راننده، سرایدار در این بخش پرهيز نموده ایم. 

 اری شاهدشهر بر اساس انطباق تحصيالت  با پست ابالغ شده: تعداد کارکنان شهرد۴جدول شماره

 درصد تعداد عنوان

 انطباق
25 69.۴۴ 

 عدم انطباق
 11 3۰.۵6 

 1۰۰ 36 جمع

 محاسبات مشاور بر مبنای اطالعات شهرداری مأخذ:
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 بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب سابقه کار -3-1-3-1-5

ن شهرداری بر حسب ميزان سابقه کار هر یک از آنها طبقه بندی شده است. بيشترین در جدول ذیل تعداد کارمندا

سال  ۵سال سابقه کار دارند. درصد کارکناني که سابقه کار آنها کمتر از  1۰-6درصد کارکنان  36.۴۴تعداد معادل 

ان شهرداری دارای درصد از کل کارکن 62.71درصد از کل کارکنان مي باشد. لذا در حال حاضر 7.63است حدود 

 سال هستند.  11سابقه خدمت باالی 

 کار سابقه ميزان اساس بر شهرداری کارکنان نسبي : توزیع۴جدول شماره

 درصد تعداد سابقه کار

 7.627 9 سال ۵تا  1بين 

 29.66 35 سال 1۰تا  6بين 

 36.۴۴ 43 سال 1۵تا  11بين 

 23.73 28 سال 2۰تا  16بين 

 2.۵۴ 3 سال 2۵تا  21بين 

 ۰ 0 سال و بيشتر 26

 1۰۰ 118 جمع

 محاسبات مشاور بر مبنای اطالعات شهرداری مأخذ:

 

 آسیب شناسی و چال  های منابع انسانی شهرداری شاهدشهر

 حقوق وضعيت از کارکنان نارضایتي -

 عدم مطابقت چارت سازماني مصوب با ساختار فعلي -

 تغيير و گردش شغلي زیاد در شهرداری شاهدشهر -

 فقدان برنامه ریزی علمي و کارآمد منابع انساني  و عدم تناسب خروجي و ورودی به لحاظ کمي و کيفي  -

 عدم استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز -

 کارمندان برای الزم رفاهي سيستم فقدان -
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 انتصابات در ساالری شایسته فقدان -

 سازمان در فساد زیاد حجم -

 )غيرخودی و خودی) نسازما شدن دوقطبي -

 راهکاری های پیشنهادی

تالش در ترویج تفکر ساختار سيستمي در شهرداری و شهر در قالب چرخه طراحي، اجرا و ارزیابي در تمام  -

 شئونات شهر و شهرداری

همکاری و هماهنگي و توسعه ارتباطات و فناوری با مجامع علمي، دانشگاهي و استفاده از نظرات و مدلهای  -

وزش، طرح ریزی، سيستم مالي و اداری سازمان شهرداری با هدف نهایي ایجاد پویایي، افزایش نوین آم

 کارایي و پيشبرد اهداف توسعه شهری

 شایستگي مدل بر مبتني انساني منابع مدل طراحي -

تدوین طرح آموزش جامع شهرداری توسط متوليان امر با توجه به چشم اندازهای برنامه ای شهر و شهرداری  -

ساله شهرو  2۰اسل و سندچشم انداز ۵نند طرح های جامع و تفصيلي، استاني و منطقه ای، برنامه عملياتي ما

 شهرداری شاهدشهر

 شناخت استعدادها، عالیق، انگيزه ها و شخصيت نيروی انساني از طریق ایجاد ارتباطات نيروی انساني -

 ست سازماني(جانمایي شغلي در سازمان )قرار دادن افراد در مناسب ترین پ -

 برنامه ریزی جهت افزایش رضایتمندی شغلي -

 روسای سازمان ها و حوزه ها توانمندسازی و آموزش ریزی طرح -

 استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز از طریق: -

 ارزیابي عملکرد نيروی انساني .1

2. HSE 

 مسير شغلي .3
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 نظام های مشارکت .۴

 نظام های انگيزشي .۵

 تنبيهنظام های تشویق و  .6

 ISO 10015نظام اموزش مبتني بر استانداردهای  .7

 افزایش اعتماد سازی و براتگيزی مسئوليت پذیری در بين مناطبع انساني سازمان شهرداری -

 آموزش نيروها در عملکرد تيمي و تشکيل گروه های خوشه ای در شهرداری از طریف تشکيل اتاق فکر -
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 شاهدشهر  شهرداری شهرسازی و معماری امور -3-1-4-3

 عهده را معماری و شهرسازی طرحهای اجرای نظارت و ریزی برنامه وظيفه شهرداری معماری و شهرسازی امور

 . نماید مي وظيفه انجام شهرسازی صيتخص امور در است که دار

 بر عالوه حوزه این تشکيالتي چارت در و معماری و شهرسازی حوزه به محوله وظایف انجام راستای در

 ها مدیریت این از هریک که کنند مي فعاليت تشکيالتي سطوح نظر از مدیریت پنج صد ماده کميسيون دبيرخانه

 : دارند بعهده را نظارتي وظایف از بخشي

 شهری طراحي و زیباسازی مدیریت  

 راهبردی و کالبدی طرحهای مدیریت 

 شهرسازی نظارت و هماهنگي مدیریت 

 شهرسازی یکپارچه سيستم مدیریت 

 ناظر مهندسين امور و شهر حاشيه ساماندهي و قدیمي بافت های مدیریت 

 صد ماده کميسيون دبيرخانه 

 شهری عمران توسعه ریزی برنامه و مطالعات نهاد 

از جمله آرمان های سند چشم انداز، پيش بردن شاهدشهر به سوی شهری سرسبز و دارای آسایش و  

ارتقا کیفیت آرامش،گردشگر پذیر و دارای ساختار و زیرساخت های مناسب است. چنين هدفي در گرو 

و انسجام  شهر با ساماندهي نماها، سيما و منظر شهر همراه با اصول ایمني و زیبایي شهرسازی و معماری

بخشي به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محيط 

 زیست است.

در این راستا، از یک سو، شهرداری متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایي شناختي و کارکرد های زندگي شهری 

، نظارت بر استقرار الگوها و ضوابط شهرین امر در تدوین است و از سوی دیگر، ابزار الزم برای تحقق ای

 کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری و رعایت قوانين و مقررات شهروندی قابل تصور است. 

 

 

 

کترونیک و آی تی در نظرات شهروندان پیرامون توسعه خدمات ال

 شهر زنجان به تفکیک محله سکونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

توسعه 

خدمات 

الکترونیک 

 و آی تی

مشکل 

کم 

 اهمیت

5.6% 10.7% 10.1% 9.0% 

مشکل 

 بااهمیت

 متوسط

30.8% 33.9% 20.2% 25.1% 

مشکل 

 مهم

15.0% 35.7% 25.0% 23.8% 

مشکل 

 بسیارمهم

48.6% 19.6% 44.7% 42.2% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 شهرسازی و معماری: اموروظایف 

 به هتوج معماری با و شهرسازی طرحهای تهيه منظور به کلي های برنامه مشي خط تعيين و بررسي 

 شهر آتي و فعلي احتياجات

 وسازهای ساخت به مربوط امور هماهنگي خصوص در دستورالعملها و ضوابط تدوین بر نظارت 

 شهری

 مناطق شهرداری اهنگي هم با شهری سازهای و ساخت ناظر مهندسين به مربوط امور به رسيدگي 

 و واحدها یا سایر ازمناطق صلهوا تفصيلي و اجرائي طرحهای اصالح و تغيير پيشنهادهای کليه بررسي 

 شهرداری تابعه و وابسته سازمانهای

 و نقشه جامع ضوابط براساس شهر حریم و محدوده داخل اراضي از استفاده نحوه بر نظارت 

 مربوطه دستورالعملهای و قوانين و مصوب تفصيلي طرحهای

 عماریم و شهرسازی زمينه در وحقوقي حقيقي اشخاص و با مناطق مکاتبات انجام 

 های شاهدشهر و هسته شهر حاشيه ساماندهي برای موضعي و موضوعي و راهبردی طرحهای تهيه 

 شهر اطراف جمعيتي

 ای تفصيلي طرحه و جامع نقشه ضوابط رعایت با اراضي تفکيک منظور به نظارت و ریزی برنامه 

 اری سنتيمعم اولویت شهر شاهدشهر با سازی زیبا منظور به سياست گذاری و ریزی برنامه 

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 

  شهری: توسعه طرح های مدیریت وظایف شرح

 و حوزه در معماری و شهرسازی شهری، طراحي راهبردی، طرحهای تهيه روند بر کنترل و نظارت 

 مناطق

 ذیربط سازمان های سایر و شهرداری مناطق در رویه وحدت حفظ منظور به الزم ریزی برنامه  
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 آن ذیل های تبصره و بندها و شهرداریها قانون 99 ماده اجرای بر مدیریت و نظارت 

 وسندهای شهرداریها قانون 99 ماده اساس بر شهر حریم در اساسي راهبردهای پيشنهاد و تدوین 

 شهر تفصيلي و جامع طرحهای

 آنها تفکيک و شهر حریم و محدوده داخل اراضي از استفاده نحوه بر نظارت 

 ذیربط مراجع هماهنگي با ذیصالح مشاور مهندسين طریق از تفصيلي مطالعاتي طرحهای تهيه 

 و واحدها سایر یا مناطق از واصله تفصيلي و اجرایي طرحهای اصالح و تغيير پيشنهادهای کليه بررسي 

 شهرداری تابعه سازمانهای

 منظور به شهر مصوب تفصيلي طرح دقيق اجرایي نحوه به مربوط دستورالعملهای و بخشنامه صدور 

 شهرداری مناطق کليه در رویه و  وحدت

 و شهری طراحي معيارهای و ضوابط به مربوط دستورالعملهای تدوین و تهيه منظور به ریزی برنامه 

 معماری

 تفصيلي طرحهای تصویب منظور به پيشنهادات و لوایح تنظيم و تهيه و شهری تفصيلي طرحهای بررسي 

  مافوق دستور طبق همحول وظایف سایر انجام 

 :سازها و ساخت بر نظارت و هماهنگی مدیریت وظایف شرح

 و شهرسازی مسایل به مربوط ضوابط و مقررات و ها نامه آیين تدوین و تهيه منظور به ریزی برنامه 

 پيشنهاد

 شهرسازی امور در مختلف استانداردهای    

  موجود دستورالعملهای و وابطض به توجه با مناطق شهرسازی واحدهای در هماهنگي ایجاد 

 و حوزه در معماری و شهرسازی شهری، طراحي ، راهبردی طرح های تهيه روند بر کنترل و نظارت 

 مناطق
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 ذیربط سازمانهای سایر و شهرداری مناطق در رویه و وحدت حفظ منظور به الزم ریزی برنامه 

 صد ماده ميسيونک به ارجاعي های برنامه بندی طبقه و نگهداری و ثبت در نظارت 

 تفصيلي طرحهای و جامع نقشه ضوابط رعایت با اراضي کاربری تغيير و تفکيک اجازه صدور به اقدام 

 مصوب

 پيشنهاد و شهرسازی مسایل به مربوط ضوابط و مقررات و ها نامه آیين تدوین و تهيه در اقدام 

 شهرسازی امور در مختلف استانداردهای

 شهرسازی طرحهای کليه برای دستورالعمل و مهشناسنا تنظيم و تهيه در اقدام 

 ذیربط مراجع هماهنگي با ذیصالح مشاور مهندسين طریق از تفصيلي مطالعاتي طرحهای تهيه 

 منظور به شهر مصوب تفصيلي طرح دقيق اجرایي نحوه به مربوط دستورالعملهای و بخشنامه صدور 

 شهرداری مناطق کليه در رویه وحدت

 و شهری طراحي معيارهای و ضوابط به مربوط دستورالعمل های تدوین و تهيه رمنظو به ریزی برنامه 

 معماری

 شهری احجام و نمادها،المان ها اجرایي های نقشه تهيه بر نظارت 

 کشي نقشه و برداری نقشه مراحل کليه بر نظارت 

 مافوق  دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 

اهم برنامه ها ، نقطه نظرات،  شاهدشهرحوزه شهرسازی شهرداری براساس مصاحبه و مکاتبات صورت گرفته با 

 :داشته انداعالم  این حوزه را به شرح زیر اولویت های کاری در و

 تهيه برنامه های عملياتي جهت تنظيم رویه و کاهش بروکراسي اداری حوزه شهرسازی -

 افزایش تعداد نيروهای متخصص حوزه -

 رات موجودپيگيری بازبيني طرح تفصيلي و مغای -
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 افزایش درآمدهای ناشي از عوارض نوسازی به عنوان درآمد پایدار شهرداری -

 راه اندازی سيستم اتوماسيون شهرسازی -

 ارائه تسهيالت و اطالع رساني جهت نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهر شاهدشهر -

 1۰۰مادهساماندهي ساخت و سازهای غيرمجازرسيدگي به موقع و تشکيل منظم کميسيون  -

با  در زمرهنفر هزار  3۰غرب استان تهران با جمعيتي نزدیک به  شهرهایکه به عنوان یکي از  شاهدشهرشهر 

گردد. در ارزیابي شاخص های مختلف شهری و ساختار و  شهری منطقه محسوب مي ظرفيت ترین نقطه

ضوابط و مقررات طرح تفصيلي،  فضاهای موجود در حوزه شهرسازی با بهره گيری از اسناد باال دستي، که سند

مهمترین سند اجرایي به منظور تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران شهر ابزاری 

 .برای هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و ساماندهي شهر بر اساس نظام پهنه بندی و کاربری مي باشد

غيه طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات آن و شناخت وضع در حوزه شهرسازی )طرح تفصيلي( با عنایت به ابال

توان با سنجش توان های توسعه و انطباق با مصوبات بصورت یک برنامه کوتاه مدت نسبت به  موجود مي

تصحيح و تغيير در ضوابط و دستورالعمل های ابالغي که مورد نارضایتي و اعتراض شهروندان را در بخش 

صورت یک الیحه به شورای محترم اسالمي و پس از اخذ موافقت جهت بررسي  تراکم و سطح اشغال داشته به

ارسال نمود، همچنين تشویق و مشارکت مردم در امر ساخت و ساز که در حال حاضر  ۵نهایي به کميسيون ماده 

آیند مي تواند به عنوان یکي از مهمترین عامل درآمدهای پایدار دانست، شرایط و بستری مناسب و مطلوب در فر

صدور پروانه ساختماني استعالمات و دسترس بودن نقشه طرح تفصيلي به همراه ضوابط و مقررات جدید جهت 

 ارتقا آگاهي شهروندان در خصوص شهری که در آن زندگي مي کنند.

ارتباط با مراکز دانشگاهي و سوق دادن اساتيد و دانشجویان جهت بررسي نقاط ضعف و قوت و فرصت و 

 نامه( ارائه گردد. پایانلب طرح و برنامه هایي )مقاله تهدید در قا

تدوین یک برنامه زمانبندی بصورت یک چارچوب منظم و یکنواخت در امر ارائه خدمات به شهروندان در 

کليه مناطق و نواحي و جلوگيری از هرگونه موازی کاری و یا به نوعي تصدی گری که در نهایت رضایت 

 د داشت و راندمان کاری نيز باال خواهد رفت.ارباب رجوع را در پي خواه

بي شک طرح تفصيلي بدون ابهام و مشکالت نبوده است لذا شایسته است یکي از مهم ترین برنامه ها و با 

اولویت ترین امور در این حوزه، جمع آوری اطالعات و دسته بندی تقاضای مراجعين در خصوص نياز های 

ت طرح تفصيلي مي باشد. اقدامات الزم به لحاظ بازنگری طرح تفصيلي و آنان که مرتبط با ضوابط و مقررا
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منتفعه نمودن ارباب رجوع در مورد برخي از مقررات که نياز به تجدیدنظر دوباره داشته که این امر موجبات 

 افزایش در امور سرمایه گذاری و ساخت و ساز چه در واحدهای کوچک و بزرگ را خواهد داشت.

ه به اینکه قدمت بناها در محله ها شهر دارای بافت قدیمي و فرسوده مي باشد نياز به یک همت بلند البته با توج

در یک برنامه کوتاه مدت جهت تهيه ضوابط تشویقي بافت فرسوده توسط شهرداری و مشاور مربوطه و تسریع 

، پهنه های نابسامان ابادعلي در اجرای مراحل قانوني آن را مي طلبد. بافت فرسوده مرکز شهری در هسته قدیمي

های فرسوده  . گستردگي بافت خلج اباد و محمود ابادو گستره های حاشيه ای در  درازهو  شهسواری هادر 

شهری موجب شده است که شناسایي، مساله یابي، توان سنجي و ارائه راه کارهای بهسازی و نوسازی این گونه 

و طراحي شهری در شرایط امروز کشورمان بدل شده است که تجهيز  بافتها به عرصه ای حساس از برنامه ریزی

اجرایي را نيازمند است لذا اجرای چنين مسئوليتي بدون وجود منابع مالي  -و توسعه کارشناختي و مدیریتي 

 مناسب، پایدار و کافي، تحقق نخواهد یافت.

سطوح برنامه ریزی و طرح ریزی، اجرا و تأمين مشارکت در  -1البته شهرداری در نظر دارد با اهداف کالن : 

ساماندهي بافت فرسوده به منظور ارتقای کيفيت محيط زندگي  -2-بهره برداری و مدیریت نوسازی و بهسازی 

بهسازی فضاها و بناها را از طریق تشویق ساکنان و مالکان به بهسازی  -3-مردم و رفع فرسودگي ها و نابساماني 

 .خوداقدام نماید يمحيط زندگي خصوصي و عموم

در حوزه شهرسازی عمده برنامه در قالب اسناد باالدستي تعریف گردیده که هميشه برنامه های کوتاه مدت و 

بلند مدت در ارتباط تنگاتنگ و پيش زمينه بوده است که این موضوع را مي توان در تامين کليه نيازهای شهری 

اشت بطوریکه هر چه طبق برنامه و ضوابط پيش برویم در آینده اعم از سرانه های خدماتي و سایر نمود خواهد د

 خواهيم شد. با مشکالت کمتری مواجه

ضمنا برنامه های اموزشي مرتبط با نوع کار هر پرسنل جهت هر چه بهتر شدن کيفيت و کميت خدمات به 

 و در نهایت بهره وری اداره باال خواهد رفت. مراجعين محترم

ز برنامه های بلند مدت که شرایط مناسب جهت استفاده بهينه و متمرکز نمودن طرح آمایش اراضي یکي ا

کاربرهای مشابه در یک منطقه و جلوگيری از پراکندگي و تغيير کاربری در سطوح اراضي شهر خواهد گردید 

 محدوده و حریم شهر لحاظ گردد. که این امر مي بایست در

شهرداری شاهدشهر، اقدام به بازبيني طرح جامع و تفصيلي بوده از جمله مهمترین اقدام پيش روی حوزه حساس 

که در حال حاضر، عدم تطبيق با وضع موجود، آنالوگ بودن و ضعف در زیرساختهای نرم افزاری وسخت 

 افزاری از جمله ضرورت های پيش روی این حوزه مي باشد.
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 اطالعات فناوری

 هایبرنامه قالب در آن اجرای بر نظارت و شهرداری کارکنان موردنياز آموزشي هایدوره شناسایي و بررسي -

 آموزشي

 بيمه به مربوط مقررات و اجتماعي تأمين و کار قانون استخدامي، مقررات و هانامهآئين دقيق اجرای بر نظارت - 

 کارکنان درماني خدمات و بازنشستگي و

 بایگاني اصول و مقررات مطابق هاپرونده و مدارک و اسناد اوراق ها،نامه نگهداری و حفظ بر نظارت – 

 هانامهآیين و هادستورالعمل اساس بر ساليانه ارزشيابي هایطرح بر نظارت و تنظيم و تهيه - 

 جهت مرتبط مسائل پيرامون الزم هایگزارش تهيه و اداری امور انجام حسن در مراقبت و مکاتبات بررسي - 

 مافوق مقامات

 نظارت طراحي، مطالعه، - کارکنان بازنشستگي و بيمه ورزشي، رفاهي، امکانات رساني بروز و ارتقاء بررسي، - 

 اعم اشخاص و مؤسسات با شهرداری اداری ارتباط تأمين در نظارت - شهرداری در بهينه فرایندهای استقرار بر

 مراجعات و مکاتبات ازلحاظ حقيقي و حقوقي از

 و شهر شورای عمومي جلسات در طرح جهت هاآن ارائه و تنظيم و وارده هاینامه کليه و لوایح ثبت - 

  آن زیرمجموعه فرعي کميسيون هایي

 شهرداری کارآمد و بروز جامع، آماری اطالعاتي بانک ایجاد منظوربه ریزیبرنامه -

 زرسانيروبه و افزارینرم و افزاریسخت ارتقاء و الکترونيک دولت سمت به حرکت جهت الزم بستر ایجاد -

 شهرداری اطالعات فناوری توسعه جهت مداوم

 امور درآمد و  سرمایه  ذاری شهرداری شاهدشهر -3-1-4-6

 مشارکت: و گذاری سرمایه امور نامه شيوه

 گذاری سرمایه عالي هيأت اختيارات و وظایف- 6 ماده

 پيشنهاد کميسيون توسط که اولویتها تعيين و مشارکت و گذاری سرمایه عناوین و موضوعات تصویب.1

 شود مي

 برای فراخوان ترک یا محدود فراخوان طریق از کننده مشارکت یا گذار سرمایه انتخاب فرایند تصویب.2

 مشارکت و گذاری سرمایه طرح های از یک هر

 آنها خصوص در تصميم اتخاذ و کارشناسي کميسيون پيشنهادات بررسي.3
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 شرکاء و گذاران سرمایه نهایي انتخاب.۴

 مشارکت و گذاری سرمایه قراردادهای صویبت.۵

 دیگران به نامه شيوه این موضوعات زمينه در را خود اختيارات توانند نمي آن اعضای و عالي هيأت :1 تبصره

 نمایند تفویض

 از پس نامه شيوه این طبق گذار سرمایه نهایي انتخاب جهت گذاری سرمایه عالي هيأت تصميم :2 تبصره

 داشت خواهد اجرایي قابليت شهر اسالمي شورای نيعل  صحن در تصویب

 گذاری سرمایه عالي هيأت رئيس اختيارات و وظایف - 7 ماده

 عالي هيأت تصویب از پس آنها احکام صدور و گذاری سرمایه کارشناسي کميسيون اعضای انتخاب .1

 گذاری سرمایه

 نامه شيوه این اجرای برحسن نظارت .2

 کار انجام حسن و قراردادها اجرای و انعقاد دفرآین بر عاليه نظارت .3

 نامه شيوه این رعایت با قرارداد انعقاد .۴

 شرح وظایف امور درآمد و سرمایه  ذاری شهرداری شاهدشهر

 صالحیو ارائه آن به مراجع ذ یخدمات شهردار یتعرفه عوارض و بها نیو تدو هيته ميو تنظ هيته. 

  یر وصول تعرفه مصوب عوارض شهردارو اقدام الزم به منظو یزیبرنامه ر. 

 يوصول در آوردن بده طهيو به ح یحقوق شهردار یفايو است صيالزم به منظور تشخ رياتخاذ تداب 

 .یشهردار قانون 77ماده  ونيسيکم رخانهيو انجام امور دب انیمعوقه مؤد

 وقع آنها در جذب کامل و بم یالزم برا ريو اتخاذ تداب يوصول یجذب و وصول عوارض و درآمدها

 بودجه مصوب. یراستا

  و جلب مشارکت مردم و اشخاص  یگذار هیجذب سرما یبرا ريو اتخاذ تداب يهماهنگ ،یزیبرنامه ر

و صنعت  رساختهایو توسعه ز یداخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصاد يو حقوق يقيحق

 شهر. یگردشگر

 یگذار هیمامورد سر یاطالعات جامع از پروژه ها یو جمع آور هيته . 
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  یدر آمد یاقتصاد راتياطالعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تأث ليو تحل هیو تجز يبررس. 

 یگذار هیدر امور سرما قیو تشو بيفراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغ. 

 یگذار هیگذاران جهت انجام امور سرما هیسرما نيرقابت سالم ب یمناسب برا يفراهم نجوم . 

  در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار  عملکرد هيته 

  محوله طبق دستور مافوق فیوظا ریانجام سا. 

  ذاری سرمایه امور درآمد و  های در دست اقدامنتایج مصاحبات و  برنامه

اهداف و برنامه های قابل تحقق و تدوین شده معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری برای سال جاری در سه بخش 

 باشد:ه شرح ذیل مي ب

 بخش اول : تکميل و اتمام پروژه های در دست اقدام 

 بخش دوم : تهيه بسته های مشارکتي 

 بخش سوم : عملياتي شدن پروژه های در دستور کار

 زایش مشارکتهای مردميفا بخش چهارم:

 آسیب شناسی حوزه سرمایه  ذاری شهرداری شاهدشهر

 محوله حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمي نبود واحد مستقل جهت پيگيری وظایف -

 نبود نيروی متخصص حوزه مدیریت سرمایه گذاری و ارزش آفریني در شهرداری -

 دولتي-عدم وجود بسته های مدون سرمایه گذاری بخش های خصوصي و خصوصي -

افزایش تراکم ساختمانی در شهر  نظرات شهروندان پیرامون 

 زنجان به تفکیک محله سکونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

افزایش 

تراکم 

 ساختمانی
 

مشکل 

کم 

 اهمیت

4.6% 14.5% 19.2% 14.5% 

 %30.0 %28.8 %20.0 %37.6مشکل 
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 امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شاهدشهر -1-1-4-7

زیرمجموعه تشکيل شده است که شامل سازمان های آتشنشاني و خدمات  ۴امورخدمات شهری شاهدشهر از 

رح وظایف و ایمني، سيما و منظر شهری و فضای سبز ، مدیریت پسماند مي باشد که در ادامه به بررسي ش

 ارزیابي این حوزه خواهيم پرداخت.

 خدمات شهری شرح وظایف معاونت

 شهری خدمات امور بر نظارت و هماهنگي ریزی، برنامه سياستگذاری،  -

 سبز فضای توسعه و ایجاد بر نظارت و ریزی برنامه -

 يقانون 8۴ ماده مستند و شهرداری به وابسته خدماتي سازمانهای ارکان در عضویت و شرکت -

 شهری خدمات معاونت حوزه با مرتبط ها شهرداری

 شده بيني اهداف پيش به نيل نظر از مربوطه وابسته سازمانهای مور ا گردش و انتظام حسن بر نظارت -

 آنها اساسنامه در

 قانون شهرداریها 55 ماده ذیل بندهای با ارتباط شهرداری وظایف و امور انجام حسن بر نظارت -

 مذکور های زمينه از یک هر در الزم دستورات صدور و ی(شهر خدمات با )مرتبط

 ، ۵۵ ماده 2۰بند کميسيون قبيل از شهر اجرایي امور در ذیربط کميسيونهای امور گردش بر نظارت -

 شهری خدمات اجرائي ستادهای و عمومي اماکن ایمني کميسيون

 بهينه واستفاده سازی مادهآ جهت در هماهنگي و شهری مسيلهای و انهار امور انتظام حسن بر نظارت -

 آنها از

 تبدیل و زباله، دفن حمل و آوری جمع از اعم شهر ظافت ن بر نظارت و ریزی برنامه سياستگذاری، -

 کود به آن

 شهری خدمات امور زمينه در حقوقي و حقيقي اشخاص و مناطق با مکاتبات انجام -

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام -

 شاهدشهر شهرداری در دپسمان حوزه مدیریت

 اصلي محور که است شهری خدمات مهمترین از یکي( ها زباله مدیریت) پسماند نقل و حمل آوری، جمع

 است، برخوردار طوالني سابقه از شهرها در زباله آوری جمع گرچه. دهد مي تشکيل را شهرداری زیست محيط

 های زباله توليدات و شهرها بهداشتي و عتيصن و تجاری سکونتگاهي، مراکز توسعه و گسترش جهت به ليکن

 سازمان). بخشد مي ضرورت را یافته سازمان و پویا مدیریت سيستم یک ایجاد زمينه آن از ناشي تر و خشک

 (1388مواد، تبدیل و بازیافت

 بااهمیت

 متوسط

مشکل 

 مهم

27.5% 29.1% 27.1% 27.5% 

مشکل 

 بسیارمهم

30.3% 36.4% 24.9% 28.0% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0

% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 آثار و بيمارستاني و صنعتي خانگي، ای، نخاله های زباله مانند شده توليد های زباله حجم افزایش دیگر سوی از

 یک به توليد محل از را آنها آوری جمع مکانيزم بحث آنها از کدام هر محيطي زیست و بهداشتي زیانبار

 آنها ساختن معدوم و دفع نهایت در و ها زباله این نقل و حمل امکان و نحوه سپس. ساخت مبدل اساسي موضوع

 مالي، از اعم را سنگيني سرمایه ها هرداریش امروزه که طوری به. نمود تر پيچيده را پسماند مدیریت فرآیند

 پسماند مدیریت خدمات فراروی عمده موانع از یکي. کنند مي هزینه بخش این در را انساني نيروی و اقتصادی

 ورود علي رغم که است آن دفع و حمل آوری، جمع فرآیند در سنتي های روش کارگيری به ها شهرداری در

 ساالنه همچنان بازیافت جدید علمي های روش از گيری بهره همراه به مدرن و جدید تجهيزات و آالت ماشين

 در شهری خدمات مدیریت مباني و اصول پور، یحيي و هاشمي). یابد مي اختصاص مدیریت این به زیادی بودجه

 (139۰شهرداری،

شهرداری مي تواند  بر اساس قانون شهرداری، جمع آوری، حمل و دفع مواد زائد بر عهده شهرداری ها مي باشد.

، انجام این وظيفه قراردادی با بخش خصوصیاین کار را توسط کارگران استخدامي خود انجام دهد و یا طي 

 (۴8: 1383.)سعيدنيا، را به عهده آن بخش بگذارد

براساس گزارش عملکرد شهرداری شاهدشهر ،در بخش سازمان مدیریت پسماند خدمات شهری شهرداری 

 صورت مي گيرد:فعاليت های زیر 

 250 جهانجمع آوری، حمل و دفن مي شود. سرانه توليد روزانه زباله در  تن زباله 20روزانه به طور متوسط 

است. با توجه به عدد به دست آمده شاهدشهر دارای ميزان سرانه گرم  600ایران است و در  گرم 300تا 

 (http://atlas.tehran.ir)سرانه کشوری است.  گرم بيشتر از 11۴گرم مي باشد که  71۴ برابرتوليد زباله 

پسماند و بازیافت  پردازشبا توجه به اطالعات به دست آمده در این شهر هيچگونه فعاليتي در خصوص 

ی جمع و زباله ها تصفیه نمی شود و همين طور شيرابه های پسماند توليد شده نيز آن صورت نمی گیرد

 هکتار در دره شور رباط کریم دفع مي گردد. 1.۵آوری شده در زميني به مساحت

مکانيزه انجام مي شود. زباله ها هر شب حدود  %1۰۰جمع آوری و حمل و نقل زباله در سطح شهر به صورت 

 جمع آوری شده و مازاد آن نيز روزانه جمع آوری مي گردد. 9ساعت

http://atlas.tehran.ir/
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در ایران را  از پسماندهای خانگی ٪65نيست و با توجه به اینکه حدود  شاهدشهر دارای کارخانه کمپوست

تهیه کود آلی تشکيل مي دهند، یکي از راه های مناسب برای دفع و استفاده بهينه از آن مواد آلی 

است و مزیت های این روش از نظر اقتصادی و بهداشتي  مصارف کشاورزی و باغداریبرای  )کمپوست(

 (1391)عباسوند، مدیریت پسماند های شهری، ر روشها به اثبات رسيده است. در مقایسه با سای

در شاهدشهر نيز، اجرا نشده است. در صورتي که تفکيک پسماند از مبدأ نقش  تفکیک زباله از مبدأسيستم 

 عمده ای در کاهش هزینه های دفع پسماندها ایفا مي کند. پيشنهاد مي شود این کار به پيمانکاران و بخش

 خصوصي سپرده شود.

 متوسط گنجایش مخزندستگاه ماشين زباله کش وجود دارد. با توجه به اینکه  3در شهرداری شاهدشهر 

تن است تعداد ماشين  2۰است و متوسط وزن زباله های توليد شده در شاهدشهر  تن 6ماشين های زباله کش 

 (.http://atlas.tehran.ir)مي باشد.  با استاندارد حمل، فاصله داردهای زباله کش  

مهمترین مشکل شهرداری در رابطه با جمع آوری و حمل و نقل زباله کمبود پرسنل، ماشين آالت و بودجه 

تن مي باشد. جمع آوری زباله  2۵۰عدد و ميزان توليد زباله در سال، حدودا  17۰است. تعداد سطل های زباله

 نفر مي باشد. 1۴از سایر زباله ها مي باشد. تعداد رفتگران در شهرداری،  نفکمهای بيمارستاني 

 دستگاه نفر یک 10000هر برای  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانبر اساس استاندارد 

است که در  دستگاه6موجود در شهر  سرویس های بهداشتیتعداد نياز است  سرویس بهداشتی عمومی

 شهر وجود دارند. که توسط واحد خدمات شهری رسيدگي و تعمير و نگهداری مي شود.چند نقطه از سطح 

 (1371های بهداشتي عمومي شهری،موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، آئين کار اصول طراحي و تجهيز سرویس 336۵)استاندارد 

ثرا روباز هستند و تعداد جوی در شهر شاهدشهر شبکه دفع فاضالب شهری وجود دارد. جوی های شاهدشهر اک

عدد مي باشد که بنا بر اعالم معاونت  17۰عدد مي باشد. تعداد سطل های زباله شاهدشهر  118های سرباز، 

 خدمات شهری این ميزان کم است و حداقل نياز به دو برابر شدن دارد.

 برنامه های آتي این حوزه در جهت بهبود محيط زیست شهری به شرح ذیل است:

http://atlas/
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ئول حوزه خدمات شهر در زمينه جمع آوری آبهای سطحي در آینده نيز برنامه هایي را اعالم نمودند مس -

و بيان شد که، کارگذاری لوله در پياده رو و احداث مخازن زیرزميني جهت جمع آوری ابهای سطحي 

 در هنگام بارندگي و سایر مواقع و تصفيه آن جهت آبياری فضای سبز مي باشد.

 صنعتي در حاشيه شهر جهت ساماندهي صنوف مزاحم  ایجاد شهرک -

 ساماندهي سکوی زباله شهری و استاندارد سازی آن -

 شروع برنامه تفکيک از مبدا بصورت پایلوت در محله هایي از شهر -

 برون سپاری امور خدمات شهری و نظارت مستمر بر پيمانکاران -

 ابت بخصوص در پارک های بزرگ.محافظت از تاسيسات و تجهيزات پارک با استقرار نگهبان ث -

 ایجاد و ساماندهي پارک سوارها و پایانه تاکسي. -

نظرات شهروندان پیرامون نظافت خیابانها ومعابردر شهر  زنجان به 

 تفکیک محله سکونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

نظافت 

خیابانها 

 ومعابر

مشکل 

کم 

 اهمیت

  12.6% 10.7% 32.2% 23.7% 

مشکل 

 بااهمیت

 متوسط

27.9% 8.9% 27.4% 24.9% 

مشکل 

 مهم

29.7% 33.9% 20.9% 25.2% 

مشکل 

 بسیارمهم

29.7% 46.4% 19.6% 26.2% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 
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 شهرداری شاهدشهر ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان -3-1-4-11

 هدایت یا و کنترل کردن، خاموش بوسيله آتش با مقابله برای که است اقداماتي مجموعه حریق اطفا یا آتشنشاني

 و اموال به آسيب از جلوگيری افراد، سالمت از حفاظت آتشنشاني اهداف. گيردمي انجام ناخواسته هایآتش

 .است زیست محيط از حفاظت

 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهداف

 و سوزی آتش مقابل در ملي ثروتهای از حفاظت و حریق اطفاء و ،مهار انسانها جان تنجا 

  آن از ناشي سوانح و عوارض

 ایمني خدمات و سوزی آتش به مربوط امور در مشي خط تعيين و ریزی برنامه 

 برای سازمان مختلف سطوح در ایمني خدمات و نشاني آتش امر در الزم ارائه آموزش های 

 .شده بندی زمان برنامه های طي سازمان از خارج افراد و کارکنان

 آنها از برداری بهره و نياز مورد ایستگاه های توسعه و ایجاد 

 و نشاني آتش امور دهنده سرویس خصوصي و دولتي شرکتهای و مؤسسات برعمليات نظارت 

 ایمني خدمات

 سوانح و حوادث از ناشي وءس آثار کاهش جهت الزم تعميرات و مقابله جهت الزم ترتيبات انجام 

 غيرطبيعي و طبيعي

 مقابل در ساختمان ها تجهيزاتي استاندارهای و ساختمان ها ایمني شرایط تحقق بر کنترل و نظارت 

 ... (و اتمي شيميایي بمباران های ، سيل ، گرفتگي برق – سوزی آتش – زلزله)  گوناگون سوانح

 ی شاهدشهروظایف امور آتشنشانی و خدمات ایمنی شهردار

 نشاني و محل حادثه و ثبت کلبه وقایع و اجرای دقيق مقررات انضباطي و اداری در ایستگاه آتش

 حوادث

 آالت مربوطه جهت مقابله با حوادث و نشاني، تجهيزات و ماشيناطمينان از آمادگي کامل پرسنل آتش

عات الزم و نظارت و کنترل ای و نگهداری آمار و اطالها از طریق بازدید دورهنحوه دسترسي به آن

دقيق بر خودروها، وسایل و تجهيزات حریق، نجات و غيره و انجام مراحل تحویل در هر شيافت. 

دقيق از محدوده ایستگاه، شناخت کليه مراکز حساس و اماکن عمومي و غيره از طریق  آگاهي کامل و

 .مذکور در ایستگاه عاتداشتن اطالوسيله عوامل اجرایي و بروز نگهبازدید و بازرسي به

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 ها ازنظر پرسنلي، تجهيزات و بررسي اشکاالت و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آن

 تأسيساتي

  شرکت در عمليات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهيزات حفاظت فردی

منظور باال بردن اطالعات موردنياز به های آموزشي تخصصيدر محل حادثه و حریق  برگزاری دوره

 ...ای، اداری وفني، حرفه

  حفظ آراستگي فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پالک سينه و درجات و عالئم منطبق با سمت 

 های همگاني، فردی و ... برای انجام مطلوب وظایف حفظ سالمت جسمي و روحي با انجام ورزش

 محوله

 نشاني در جهت استفاده صحيح و نگهداری آالت و تجهيزات مرتبط با امور آتشبا ماشين آشنایي کامل

 هااز آن

 ف محوله و ارائه به شهرداریماهه از وظاکرد در مقاطع ششعملگزارش  تهيه 

 محوله طبق دستور مافوق فوظای ام سایرانج 

 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهدشهر اقدامات-3-1-4-7-2

 .نماید مي ذیل موضوعات اجرای به اقدام موضوعه مقررات رعایت با فوق اهداف به نيل جهت سازمان

 اطالعاتي مراکز با ارتباط و مربوطه اطالعات و آمار تهيه 

 اشخاص و سازمانها سایر و ،پزشکي نظامي– علمي مراکز با مشورت و هماهنگي و همکاری و ارتباط 

 ربطذیر

 وظایف و اهداف با مرتبط نيازهای تأمين جهت قانوني مجوز تحصيل از پس اراضي تملک و شناسائي 

 مربوطه مقررات حسب سازمان

 نياز مورد تأسيسات و ابنيه احداث 

 طرح از اعم مختلف عناوین تحت دولتي و خصوصي شرکت های امکانات و فني صالحيت تعيين 

 به مربوط مختلف تجهيزات و تادوا و قطعات و ها ماشين سازنده و فروشنده کننده و شارژ یا ایمني

 جامعه سطح در نشاني آتش و نجات و ایمني امور

 و فني و علمي مراکز با ارتباط و کارکنان فني بينش و دانش سطح ارتقاء جهت در الزم انجام اقدامات 

 .موضوعه مقررات رعایت با کشور خارج و داخل در دانشگاهي
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 ایستگاهها امور انتظام به مربوط های نامه آئين تدوین. 

 بمنظور عمليات کادر خصوصاً سازمان پرسنل بين ورزشي مختلف های رشته بکارگيری و اشاعه 

 باید پرسنل تمام. باشد مي حرفه این الزمه که افراد روحيه بردن باال و جسماني آمادگي و تقویت

 برای الزم ساتتاسي و فضاها تأمين و باشند عملياتي گردش حال در ستادی بخشهای و باشند عملياتي

 .منظور این

 مجهز آتشنشاني ایستگاه یک بایست مي نفر ۵۰،۰۰۰ هر ازای به ایران، استاندارد سازمان در موجود ضوابط طبق

 دفتر).ایستگاه باید در شهر وجود داشته باشد 1نفری شاهدشهر ،   28که با توجه به جمعيت حدود. باشد موجود

 (1381 ایران، در آتشنشاني تاریخچه شهری، ریزی برنامه مطالعات زمرک-کشور وزارت عمراني ریزی برنامه

که جنب ساختمان مرکزی  ایستگاه آتشنشانی، 1مصوب  و دارای  سازمان آتشنشانیشهر شاهدشهر دارای 

 شهرداری شاهدشهر است و از نظر جانمایي و مکان گزیني دارای وضعيت نسبتأ مطلوب مي باشد. 

 1397نيروهای آتش نشان در سال :  تعداد 29جدول شماره 

 آتشنشاني شاهدشهر واحد شهرداری:  مأخذ

حادثه  1۵1بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری شاهدشهر تعداد کل وقایع و حوادث در طي یک سال اخير 

مربوط به آتش سوزی مي باشد. وقایع به وقوع پيوسته در طول یکسال اخير نسبت به بوده که بيشترین تعداد 

شهرهای هم رده شاهدشهر به لحاظ جمعيتي، بسيار زیاد مي باشد و مي بایست ریشه یابي و فرهنگ سازی 

 87۴هزار نفر جمعيت در طي یکسال اخير دارای  ۴۰۰بيشتری صورت گيرد. به طور مثال شهرداری زنجان با 

حادثه بوده است. در شهر مناطق پر خطر شهر ایمن سازی نشده اند و سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني به 

عنوان متولي اصلي ایمني شهر مي بایست دستورالعمل ایمني اجرایي و واقع بينانه برای اماکن پر خطر صادر و 

 اجرا کند.

 جمع خدماتي اداری پيشگيری و آموزش عملياتي فني

 6 ندارند ندارند ندارند ۴ 2

 آتش

 سوزی

 سقوط

 چاه در

 ریزش

 آوار

 سقوط

 از

 ارتفاع

 ریزش

 چاه

 و تصادف آسانسور

 سرنگوني

 خودرو

 غرق

 شدن

 حادثه

 درکوهستان

 برق

 گرفتگي

 سایر  موارد
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 1396: تعداد وقایع و حوادث در سال 3۰جدول شماره  

 آتشنشاني شاهدشهر واحد شهرداری :مأخذ 

بوده است. برنامه های آموزشي در طول یکسال اخير در مورد  2۴1تعداد عمليات اطفاء و نجات در یکسال اخير 

 حوزه آتشنشاني انجام نگردیده است. 

سازمان آتشنشاني شاهدشهر برای شهروندان دوره آموزشي برگزار مي نماید و برای افزایش ضریب ایمني 

حداقل یک  نفر 5از هر شهروندان الزم است که تعداد شهروندان آموزش دیده حداقل یک به پنج برسد تا 

نفر در  6۰۰۰به عمليات اوليه آتشنشاني واقف باشد و در صورت نياز از آن استفاده گردد به این ترتيب باید  نفر

نفر از شهروندان توسط سازمان برای مواجهه با  9۰۰شاهدشهر تحت آموزش قرار بگيرند که در حال حاضر 

نيز در  ستاد بحرانوزشي نيز انجام شده است. مانور آم ۴آتش سوزی و حوادث در شهر آموزش دیده اند و 

باشد و تجهيزات و امکاناتي)سيلوهای مدیریت  اتاق بحرانبایست دارای شهرداری وجود دارد. شهرداری مي

بحران،مجتمع های اسکان اضطراری و....( برای مدیریت و کنترل بحران فراهم شده است و مسئوليت اتاق 

تجهيزات و ,تشکيالت,)معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ایران، بهينه سازی وظایفباشد بحران بر عهده ستاد بحران مي 

 (138۴معيارهای ایمني و خدمات آتشنشاني شهری کشور،

 12نفر یک شير، مي بایست  2۵۰۰مورد است که بر اساس استاندارد  9تعداد شيرهای آتش نشاني در سطح شهر

 شير جدید ضروری است.  3ترتيب نصب  شير استقرار داشته باشد که به این 

 شاهدشهر آتشنشاني در موجود آالت ماشين ليست: 31شماره  جدول

 تعداد دستگاه ماشين آالت موجود در واحد آتشنشاني شهرداری شاهدشهر

 1 کاميون سنگين)اویکو(

 - خودروی نيسان پيشرو)اطفاء(

 1 خودروی ایسوزو

 1 کاميون سبک و سنگين

 - تموتور سيکل

 - مزدا

151 - - - - 2۵ 18 - - 2 81 

 حریق ضایعات
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 - پيکان وانت

 - جرثقيل
 آتشنشانی شاهدشهر واحد شهرداری :مأخذ 

 با بررسي های انجام شده، سازمان آتشنشاني شاهدشهر نياز به تجهيزاتي از قبيل: 

نردبان کمبود نيروی اتشنشاني، وسایلي همچون بي سيم خودور و دستي، ست کامل نجات، ست کامل قيچي 

تجهيزات امدادی و اطفایي چاه، کوله و کپسول اکسيژن، شير هيدرانت، کفکش بنزیني،  هيدلوليک، ست کامل

، تجهيزات تخصصي کار در ارتفاع و چاه ، جرثقيل ، باالبر، لودر، کمپرسور دستگاه تنفسي، ژنراتور برق و 

 ، برای خدمات رساني دارد.نيروی انساني

 باشد:زیر ميپيشنهاد سازمان برای بهبود خدمات رساني به شرح 

 آموزش نيروهای موجود -

 بکارگيری نيروهای جوان و اموزش دیده -

 استفاده از نيروهای اتشنشاني داوطلب و سرباز -

 جاری به شرح زیر است:برنامه های سازمان برای سال آتي و سال 

 :برنامه های جاری 

 بکارگيری نيروهای اموزش دیده -

 اموزش نيروهای اتشنشاني و شهروندان -

 در شهرک الله یا داخل شهرک 2ستگاه ایجاد ای -

 تجهيز ایستگاه ها و برطرف نمودن کمبودهای ایستگاه موجود -

  استفاده از ظرفيت شرکت های تعاوني فراگير ملي. -

 قابل پيگيری مشاور برنامه های 

 پيگيری تهيه و تحویل تجهيزات ایمني انفرادی کليه پرسنل، خرید تجهيزات از محل مجوز شواری -

 هراسالمي ش

 قویت یگان عمليات از نقطه نظر تجهيزات و نيروی انساني کارآمد ماهر. ت -

 تقویت مرکز آموزش سازمان در راستای اجرای بهتر و موثرتر آموزشهای تخصصي ضمن خدمت -

پرسنل ، آتش نشاني های استان تهران، کارکنان شهرداری های غرب استان، آتش نشانان داوطلب و 

 عموم شهروندان. 
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 ی مانورهای تخصصي اطفاء حریق و امداد با مشارکت سازمانهای امدادی و آتش نشانانبرگزار -

 شهرستان.

 افزایش ضریب ایمني شهروندان با تالش در جهت اجرای کامل دستورالعمل های ایمني در کليه -

 تجاری ، صنعتي و .. -تصرفات مسکوني 

 حضور کليه اعضاء و تالش در پيگيری منظم جلسات کارگروه تخصصي ایمن سازی ساختمانها با -

 جهت رفع نواقص ایمني محيط شهری و پيگيری مصوبات.

 تالش در جهت ارتقاء سطح آمادگي جسماني پرسنل.   -

به روز رساني اخبار و حوادث و ارائه توصيه های ایمني الزم به شهروندان از طریق سایت سازمان ،  -

 چاپ بنر ، بروشور و..

 آتش نشانيخرید و مدرن سازی تجهيزات  -

 ایجاد کميته تکریم به منظور اجرای برنامه های تخصصي برای تکریم ارباب رجوع و آتش نشانان. -

 حذف کاغذ و الکترونيکي شدن روند فعاليت های سازمان -

 جهت برگزاری ویدئو کنفرانس با کليه ایستگاه ها ICSپيگيری خرید و پياده سازی سيستم نرم افزار  -

 از ستاد مرکزی.  -

 برنامه های منظم در راستای تقویت حوزه عمليات سازمان به عنوان خط مقدم کليه فعاليتهای انجام -

های آتش نشانان در تخصص  سازمان اعم از ارتقاء سطح آمادگي جسماني ، روحي، علمي و مهارت

های ورزشي به صورت دوره ای و فصلي برای کليه پرسنل، برگزاری  های مختلف، انجام تست

های  زشي در بين عموم شهروندان با هدف آشنایي ایشان و ایجاد شور و هيجان و رقابتمسابقات ور

 سالم در بين نيروهای عملياتي ، چکاب پزشکي پرسنل به صورت ساليانه و مستمر.

 نظم دهي به فعاليتهای سازمان با ورود به دنيای نرم افزارها با بهره گيری از تجربيات آتش نشاني های -

 برتر کشور. 

 راه اندازی شبکه ارتباطي خودرو بحران و ستاد فرماندهي و ارتقاء تجهيزات مخابراتي  -

 پيگيری خرید نردبان آتش نشاني -

 13NFPAتدوین آئين نامه طراحي سيستم های آب فشان مطابق با استاندارد  -

 طرف پيگيری رعایت ضوابط، قوانين و معيارهای ایمني و آتش نشاني در پروژه های عمران شهری از -

 .شهرداریها )سالن های اجرایي، سينما و ...(
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 شاهدشهر شهرداری سبز فضای امور-1-1-4-8

 موضوع و اهداف سازمان

 گونه هر انجام تفریحي ميادین وسایل ، سبز ،فضای پارکها امور کليه اداره و نگهداری و ایجاد 

 جهت در ریزی مهبرنا و طرح و سبز فضای مسائل با ارتباط در کشاورزی و علمي تحقيقات

 . بنيادی و اساسي های مشي خط ارائه و امر این گسترش

 سبز فضای بخش در مدت بلند و مدت ميان های برنامه و کالن های استراتژی تدوین 

 شاهدشهر شهر آبياری مستقل شبکه و سبز فضای جامع های طرح تهيه جهت پيگيری و مدیریت 

 شاهدشهر شهرداری نياز دمور گياهي های گونه توليد و تامين مدیریت 

 و بزرگ پارکهای بر نظارت و وری بهره و حفاظت گروههای وظایف انجام بر کنترل و نظارت 

 مناطق سبز فضای

 مناطق بين هماهنگي نيز و شهرداری مناطق و پارکها سازمان بين الزم هماهنگي ایجاد 

 پارکها و سبز فضای ارزیابي و عاليه نظارت منظور به ریزی برنامه 

 شهری سبز فضای توسعه و حفظ ارزیابي و نظارت جهت فني دستورالعملهای ابالغ و تصویب 

 سبز فضای آحاد بهاء فهرست تدوین و تهيه 

 سبز کمربند ی توسعه و حفظ ریزی برنامه 

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 

است که برای حفظ  نفر 1۰۰ شهر انهایباغب تعداد و نفر 13درحدود  سبز فضای واحد انساني نيروهای کل تعداد

و نگهداری باغات و فضای سبز موجود در شاهدشهر پيشنهاد مي شود از نيروی انساني بيشتری در این واحد 

 استفاده شود.

اجرا شده است و سهم آبياری قطره ای از کل  جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبزدر شاهدشهر طرح 

بعدظهر انجام مي شود. مساحت کل  13صبح لغایت  ۵ياری فضای سبز از ساعتمي باشد. و آب %2۰فضای سبز 

مترمربع مي باشد. تعداد  1۴۴8۴6مترمربع و مساحت مناطق درختکاری شده  2۴۰۰۰۰فضای سبز شاهدشهر 

 اصله درخت پالک کوبي شده اند. %8۰اصله مي باشد که از این تعداد  72723درختان موجود در شهر 
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با توجه به وضعيت موجود در سامانه آب و آبياری استفاده از درختان مقاوم و همچنين با  زمانبرنامه آتي سا

که بتواند افراد بيشتری را جذب  مي باشد گستره سایبان بيشتر و احداث پارک های متفاوت با فصول گذشته

 .استفاده از پارک ها کند

و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بين و شهر سازی، سرانه متعارف  راهبر اساس مطالعات وزارت 

. همچنين بر اساس آخرین مصوبه شورای عالي معاونت شهرسازی و معماری متر مربع برای هر نفر است 12تا  7

مترمربع است اما طبق تعریف شورایعالي فضای سبزی جز سرانه  8حداقل سرانه فضای سبز قابل قبول 

سرانه فضای سبز در شاهدشهر جمعيت يت تفریح و تفرج باشد. با توجه به محسوب مي شود که دارای قابل

مي باشد که با توجه با استاندارد مترمربع   5/8 قالب فضای سبز شهری، پيراشهری، فضای سبز معابر شهری

 (1389)سرانه کاربری ها، مصوبات شورای عالي شهرسازی و معماری ایران، رقم مناسبي است. 

 متر 696تمام شهر، فاز دوم ورودی شهر به متراژ پارک های نيمه  -

 مترمربع ۴۰۰۰فاز دوم پارک مهر به متراژ  -

 مترمربع ۵۰۰۰پارک اميرکبير به متراژ  -

 پارک های موجود در شهر همراه با مساحت در شهر شاهدشهر:

 متر مربع 1۰۰۰۰بوستان دانش، متراژ  -

 مترمربع 7۰۰۰پارک ایثار،  -

 مترمربع 6۴6۴پارک شهر،  -

 مترمریع 9۰3دی، 9وستان ب -

 مترمربع 2832۰بوستان شهرک الله،  -

 متر مربع 2۰۰بوستان امام،  -

 متر مربع 6۰۰۰آرامستان شاهدشهر،  -

 مترمربع 3۵۰۰آرامستان شهرک الله،  -

 مترمربع 6۵۰بوستان فيضيه،  -

 مترمربع 2۴۰۰پارک ملت،  -

 مترمربع ۴۰۰بوستان طراوت،  -

 مترمربع 9۰۰بوستان فرهنگ،  -
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 مترمربع 2۰۰۰فان، بوستان عر -

 مترمربع 6۰۰۰بوستان مهر،  -

 مترمربع 7۰۰فاز دم ورودی شهر،   -

متر  7۵۴37بر اساس اعالم مسئول امور فضای شهری شاهدشهر، کل مساحت فضای پارک و بوستان شهری، 

 مربع مي باشد.

  شامل:در زمينه احداث پارک های موضوعي سازمان ی رنامهب

  احداث پارک بانوان -

 ی جاده کاظم آبادخطي کار -

 جاده رامين )تصفيه خانه( -

 خطي کاری ورودی شهر الله -

 خطي کاری حدفاصل شاهدشهر تا صبا باتری -

 بلوار حدفاصل شهرک ویره تا ورودی شاهدشهر -

 پارک اميرکبير -

 است که مي توان در سالهای آتي احداث آن پيشنهاد گردد. فاقد کلینیک گیاه درمانی همچنين شهر شاهدشهر 

پارک ها و احداث  برخي ارائه شهربازی در ،برای بهبود خدمات رساني و برنامه های این سازمان يشنهاداتپاز 

افراد زیاد و استفاده از زمين های ورزشي در بيشتر تمرکز  بافروشگاه های مختلف گل و گياه در پارک هایي 

افزایش ، همچنين ت شهروندانپارک ها جهت شکوفایي استعدادهای ورزشي برای جوانان شهر و حفظ سالم

 ، مي باشد.متفاوت در نقاط مختلف شهرمقياس سرانه فضای سبز با احداث پارک های با 

نظرات شهروندان پیرامون آموزش و توانمندسازی شهروندان در 

 شهر زنجان به تفکیک محله سکونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

آموزش و 

دسازتوانمن

ی 

 شهروندان

مشکل 

کم 

 اهمیت

3.6% 8.9% 8.3% 7.1% 

 %23.9 %17.0 %42.9 %28.8مشکل 
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 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهدشهر-3-1-4-9

تالش برای بهبود عبور و مرور در شهر از طریق موضوع فعاليت معاونت حمل و نقل و ترافيک در شهرداریها، 

جهت جابجائي  ریزی، طراحي، آموزش، نظارت و هماهنگي در امر حمل و نقل و ترافيک شهرنامهمطالعه، بر

ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کاال مي باشد. همچنين سياست ها و اهداف کلي در بخش حمل 

از کل  ٪7۵ و نقل درون شهری کشور به طوری است که مي بایست سهم حمل و نقل عمومي درون شهری به

ها فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای  برای نيل به فعاليتي سازمانوظایف سفرها افزایش یابد. 

 موضوعات ذیل مي نماید:

 مسافر يونقل عمومحمل کپارچهی تیریمد -

ونقل حمل یهاو نظارت بر سامانه يسامانده ،یيشناسا لياز قب یونقل بار شهرحمل کپارچهی تیریمد -

  يکيخطرناک و تراف یبارها یبرا ژهیوو حفاظت به يمنیباره صدور بار برگ و اعمال ضوابط ا

و مراکز عمده بار  هاانهیو پا یشهر یمسافر یهاانهیپا یو نگهدار یبردارساخت، توسعه، بهره تیریمد -

 )باراندازها(

 یشهربرون یمسافر یهاانهیپا یساخت، توسعه و نگهدار تیریمد -

 مستمر آن  شیو پا ليبار و مسافر و تحل يونقل عمومآمار و اطالعات مرتبط با حمل یآورجمع -

بار  يونقل عمومو مرتبط با حمل ازيموردن یهارساختیز یتوسعه و نگهداشت و بهساز جاد،یا تیریمد -

ر و مسافر، ناوگان با يونقل عمومخطوط حمل ليمرتبط با آن از قب زاتيو تجه ساتيو مسافر و تأس

 بار و مسافر يمومونقل عهوشمند حمل یهامرتبط و سامانه يمنیا زاتيعالئم و تجه ها،ستگاهیمسافر و ا

 یهاشاخص یو ارتقا يمرتبط با توسعه سامانده يو موضوع يموضع یهاطرح یو اجرا مطالعه -

 ونقل بار و مسافر در چارچوب مطالعات جامع حمل يونقل عمومحمل یهاسامانه

 يکيتراف التيمسافر و تسه يونقل عمومحمل یهاتوسعه و بهبود سامانه یهاطرح جادیو ا تیریمد -

 مرتبط با آن 

بار و  يونقل عموماز حمل يناش يطيمحستیز یهاندهیمرتبط با کاهش آال یهاطرح جادیو ا تیریمد -

 مسافر 

استفاده از  تیآن با اولو اخذ وهيش نييبار و مسافر و تع يونقل عمومنرخ در حمل شنهاديو پ يبررس -

 نینو یهاروش

 بااهمیت

 متوسط

مشکل 

 مهم

27.9% 25.0% 23.0% 24.7% 

مشکل 

 بسیارمهم

39.6% 23.2% 51.7% 44.3% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان

رسازی و توسعه ورزش همگانی در بست نظرات شهروندان پیرامون 

 شهر زنجان به تفکیک محله سکونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

بسترسازی 

و توسعه 

ورزش 

 همگانی

مشکل 

کم 

 اهمیت

7.2% 19.6% 10.4% 10.8% 

مشکل 

 بااهمیت

 متوسط

27.0% 48.2% 25.2% 29.0% 

مشکل 

 مهم

26.1% 12.5% 28.3% 25.4% 

مشکل 

 بسیارمهم

39.6% 19.6% 36.1% 34.8% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 یهاسامانه تیریو مد ینوساز ،یبردارتوسعه، بهره جاد،یدر ا يو تعاون ياز بخش خصوص استفاده -

خدمت صدور،  دیو مشارکت خر یگذارهیسرما یهاطرح قیبار و مسافر از طر يونقل عمومحمل

بار و  يونقل عمومحمل يو خصوص يتعاون یهاشرکت یبندو رتبه یبردارو لغو پروانه بهره دیتمد

  مسافر

فعال و کارگزاران در  يبا صف یادار ،یتجار یواحدها یبردارو لغو پروانه بهره دیتمد صدور، -

 ونقل بارحمل

 بار و مسافر  يونقل عمومو لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل دیتمد صدور، -

 بار و مسافر يونقل عمومناوگان حمل یبرا تيالو لغو پروانه فع دیتمد صدور، -

 ریرانندگان و سا کيو فرهنگ تراف يشغل یهاسطح مهارت شیمرتبط با افزا یهاطرح یو اجرا مطالعه -

 بار و مسافر يونقل عمومحمل يو خصوص يفعاالن بخش تعاون

 نيب ی، وام ها یط اعتبارخطو وزانس،ی نانس،یفا لياز قب نینو يمنابع مال نيتام یها وهياز ش استفاده -

 .سازمان یها تيتوسعه فعال یمربوط برا يقرض ريغ یوام ها يالملل

 امور مالی اداری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهدشهر

 نظارت بر کليه هزینه ها و معامالت سازمان و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات هزینه شده -

 مصوبانجام تهدات مالي در حدود بودجه  -

 تنظيم برنامه و بودجه عمليات سازمان -

 تهيه گزارش های مالي و تفریغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان -

 نظارت در حفظ و نگهداری کليه اموال و دائيهای سازمان -

 انجام امور تدارکات سازمان -

 انبرنامه ریزی و تامين خدمات اداری، منابع انساني، امورتشکيالت و فرایندهای کاری سازم -

 برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشي و ارزشيابي کارکنان سازمان -

 اجرای آئين نامه ها و مقررلت استخدامي ناظر بر کارکنان سازمان -

 اجرای مقررات مربوطه به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان -

 و اصول بایگانيحفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات  -
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تامين ارتباط کاری سازمان با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مکاتبات و  -

 مراجعات

 تامين و ارائه پشتيباني مورد نياز سازمان -

 ونقلو توسعه حمل یزیرامور برنامه

 ونقلجامع حمل يفرادست یهامطالعه و ارائه طرح -

 عبور و مرور معابر و شبکه يو اصالح هندس يطراح -

 کيو تراف يمنیا زاتيتجه یو نگهدار رينصب و تعم یزیربرنامه -

ونقل ناوگان حمل يفيو ک يدر جهت توسعه کم یکاربرد یهاو ارائه طرح يازسنجيو ن  یزیربرنامه -

 یشهربار و مسافر درون

 شهر یربرمساف یهاانهیخدمات و توسعه پا تيفيو ارائه طرح در جهت بهبود ک يابیو ارز يبررس -

و  یو اتوبوس درون شهر يو توقفگاه تاکس يعموم یهانگيو اقدام در مورد احداث پارک يبررس -

 شهر یمسافربر انهیپا

 توسعه حمل و نقل بار و مسافر شهر ازياعتبارات و امکانات مورد ن نيتام یريگيو پ يهماهنگ -

باتوجه به بافت ری و گره های ترافيکي، اقدامات این حوزه برای روان سازی عبور و مرور وسایل نقليه موتو

های داخل شهر و عرض کم  ساختار شبکه راه شاهدشهر و بافت های جدید توسعه در حومه،قدیمي مرکز 

معابر، این نقاط حائز اهميت با همکاری پليس محترم راهور شناسایي شده و بنابر موضوع راه حل کوتاه مدت و 

جهت افزایش کارایي ترافيکي پيش  تکميل کمربندی های حاشيه شهراحداث و  بلندمدت، اصالح هندسي یا

بيني گردیده است که مراتب بر حسب اولویت و بسته به موضوع در کميته هماهنگي ترافيک شهرداری با 

شورای هماهنگي ترافيک شهرستان مطرح مي گردد و پس از اخذ تصميمات الزم مقدمات اجرایي کار فراهم 

  خواهد شد.

مي  و وجود مراکز جمعيتي منفصل در این شهر استفاده شاهدشهره به توپوگرافي شهر و مسطح بودن شهر با توج

که  تقویت کردحمل و نقل موتوری و به موازات  توان مسير دوچرخه و پياده راه ها را احداث و تجهيز نمود

های الزم اقدامات انجام و الزم است با بسترسازی فرهنگي، مطالعات ترافيک و ایجاد تسهيالت و زیرساخت

 .مسيرهای مناسب دوچرخه طراحي و اجرا گردد

در حوزه آموزش و فرهنگ سازی  آیندهاز جمله اقداماتي که معاونت حمل و نقل و ترافيک طي سالهای 

 ت:به صورت خالصه در ذیل اشاره شده اس پيشنهاد ميگرددترافيک انجام 
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ندگان حمل و نقل عمومي با عناوین رانندگي تدافعي، برگزاری کالس آموزشي ویژه کارکنان و ران -

 آشنایي با قوانين و مقررات و اخالق حرفه ای رانندگي

 برگزاری کالس آموزشي برای عموم مردم -

 برگزاری کالس آموزشي نونهاالن، دانش آموزان پيرامون مسایل حمل ونقل و ترافيک -

 برپایي شهرک ترافيکي -

 شاهدشهرحوریت مسایل حمل و نقل شهرستان برگزاری همایش و گردهمایي با م -

 تهيه و توزیع بروشور در ایستگاه ها -

 تهيه و نصب بنرهای آموزشي -

 شاهدشهربرپایي نمایشگاه از عملکرد سازمانهای اتوبوسراني و تاکسيراني  -

 اطالع رساني طرح ها و پروژه های ترافيکي به شهروندان از طریق سامانه های ارتباطي -

نقل عمومي فراشهری مشکالتي وجود دارد از جمله ناوگان فرسوده و ناکافي و محدودیت  حمل و در زمينه

)مطالعات جامع شهرستاني ای ظرفيت راه های مواصالتي که الزم است در این خصوص مطالعات منطقه

ر و اشکال بهت. همچنين در این سازمان جهت دستيابي به مطالعات حمل و نقل همگاني شهرستاني انجام گردد

 قرار گرفته است:موارد ذیل قابل بررسي و مطالعه  پيشرفته تر حمل و نقل شهری

 یجاد خطوط حمل و نقل همگاني براساس ظرفيت مسافر و عرض شبکه معابر ا -

 پيشنهاد بررسي و مطالعه امکان سنجي قطار سبک شهری بين مناطق و نواحي -

 در مطالعات جامعاین موضوع الزم است که  دارد.نوجود  شاهدشهردر  (TOD) توسعه حمل و نقل محور

 .نياز به مطالعه و پيگيری داردو در نظر گرفته شود  حمل و نقل و ترافيک شاهدشهر

( TOD (حمل و نقل عمومی گرا جهت افزایش پایداری شهری پيشنهاد مي شود از دو الگوی مهم توسعه 

قا کيفيت زندگي شهر با توجه به مؤلفه پيروی شود که موجب ارت (TNDو توسعه واحد همسایگی سنتی )

های زیست محيطي، فرهنگي، سياسي، نهادی، اجتماعي و اقتصادی بدون ایجاد تنگنا برای نسل های آینده 

 است.

 ( را مي توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:TNDاصول مطروحه بر مبنای الگوی واحد همسایگي سنتي )

 شهرکي چندمنظوره و خودکفا -

 )الگوی شطرنجی(يبي، افزایش تراکم، شبکه دسترسي با طراحي کالسيک کاربری ترک -
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 تنوعی از طبقات اجتماعیتنوعي از گونه های مسکن به منظور نيل به  -

 اولویت طراحي خيابان ها و راه ها بر ساختمان ها -

دقیقه ای از خدمات  5و  دقیقه ای از پارکها 3مکان یابي واحدهای مسکوني در فاصله  -

 ضاهای همگانيو ف عمومی

 تأکيد بر زیبایي، تأکيد بر سنت های گذشته، طراحي هماهنگ با اتکا به ضوابط مدرن -

، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي، تلفيق طبقات اجتماعي و تقلیل استفاده از ماشین -

 احترام به محيط طبيعي

 ه شرح زیر طبقه بندی کرد:( را مي توان بTODاصول مطروحه بر مبنای الگوی حمل و نقل عمومي گرا )

تجمع ساده ای از واحدهای مسکوني، خرده فروشي و دفاتر اداری در یک چهارم مایلي ایستگاه حمل  -

 و نقل

، خيابان اصلي چند منظوره، حمل و نقل متکي بر راه آهن سبک، تراکم زیاد و ارتفاع کممسکن با  -

 مرکز تجاری منطقه ای

ای حمل و نقل به جای پراکندگي واحدهای مسکوني و استفاده از در ایستگاه ه تمرکز محله بر اساس -

 ماشين

الگوی ترکیبی ، پیاده محوری، سلسله مراتب دسترسیکارکرد ترکيبي، افزایش نسبي تراکم،  -

 مسکن

 ، هماهنگي با راهبردهای منطقه ایاجتماع محلیاهميت به زندگي در  -

 خدمات شهریترسي به صرفه جویي در مصرف انرژی، تقليل ترافيک سواره، دس -

 الگویي برای گسترش های جدید و بازسازی بافت های خالي درون شهرها -

 در اجتماع محلي حس زندگیفضای عمومي مشترک محلي عاملي برای زنده شدن دوباره  -

ر ارتباط با )حبيبي محسن و تحصيلدار مهدی و پور محمدرضا نوید، مسکن و محيط روستا، شرحي بر اصول و قواعد شهرسازی بومي د

 (139۰نظریه های معاصر شهرسازی، 

به ميزان مورد نياز در شهر وجود ، پارک متمرکز )غير حاشيه ای( در خصوص پارکينگ در شاهدشهر نيز،

در هسته مرکزی تعداد پارکينگ متمرکز مورد نياز دوبرابر تعداد پارکينگ های موجود مي باشد. جهت  .داردن

شيوه نامه ای در خصوص بسته های تشویقي ساخت پارکينگ طبقاتي ، ک خودروتوسعه و ساماندهي فضای پار

 سرمایه گذاری در حال تدوین مي باشد. حوزهحمل و نقل و ترافيک و  سازمانتوسط 
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 حوزه تاکسیرانی شهرداری شاهدشهر -3-1-4-10

 اهداف سازمان تاکسي راني شهرداری به شرح زیر مي باشد:

 شهروندان رفاه و تاکسيراني به مربوط عمراني و اجرائي و مطالعاتي طرحهای کليه اجرای و تصدی:  الف

 .تاکسيراني با ارتباط در

 با کند مي پيدا ارتباط تاکسيراني به نحو هر به که اموری کليه به نسبت تکليف تعيين و گيری تصميم:  ب

 .خدمات سایر با هماهنگ و موضوعه مقررات و قوانين رعایت

 .نياز مورد داخلي های بخشنامه و دستورالعمل ها و ها نامه آیين ویبتص و تدوین:  ج

 .داران تاکسي و تاکسيرانان به نسبت شده تصویب مقررات اعمال و اجرا: د

 و سازمان کارکنان ورزشي و خيریه ،بازرگاني فرهنگي ، ،تأميني ،درماني رفاهي امور بر نظارت:  ه

 .تاکسيران و تاکسيدار از اعم تاکسيراني کارگزاران

 .خدماتي و تشویقي و انضباطي ،امور ،بازرسي ،کنترل اجرایي امور در ریزی برنامه:  و

 شهرداری: سازمان تاکسیرانی وظایف

 .آن ترافيکي وضعيت و جمعيت شاهدشهر و شهر بافت با متناسب تاکسيراني سيستم ایجاد و اصالح ـ ا

 های نامه آئين و قانون متن در شده بيني پيش اهداف به لني جهت ،در اختيار در امکانات از استفاده ـ 2

 آن به مربوط العمل دستور و اجرائي

 برنامه و شهری درون مسافرین آسایش و رفاه تامين منظور به قانوني امکانات از استفاده و بکارگيری ـ 3

 درون عمومي لنق و حمل وسایل سایر با هماهنگ و متناسب تاکسيراني سيستم دهي سرویس نحوه ریزی

 .شهری

 منظور به الزم بيني پيش و مناسب گذاری سياست و ریزی برنامه با تاکسيراني سيستم تکميل و توسعه ـ ۴

 .ویژه و عمومي سرویسهای برای تاکسي تعداد لحاظ از شهر آتي نيازمندیهای تأمين

 علي و تاکسيراني ورام در تاکسي دارندگان رانندگان و پرسنل کارآیي و دانش سطح بردن باال ـ ۵

 .آنها تخلفات از جلوگيری و مسافرین با برخورد در الخصوص
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 قانوني درآمدهای و عوارض اخذ محل از سازمان درآمد تأمين جهت در امکانات بکارگيری و استفاده ـ 6

 اندازی راه و گذاری سرمایه برای الزم امکانات ایجاد و خدماتي های تعرفه تهيه و مشاوره و کارشناسي انجام و

 موسسات و اشخاص کليه مشارکت و همکاری با موجود سيستمهای مکمل یا و تاکسيراني جدید های سيستم

 در بازرگاني و مالي عمليات نوع هر انجام و مردم مشارکت جذب و بانکها و مجاز گذاری سرمایه و اعتباری

 از استفاده و استيجاره و ،اجاره فروش و ،خرید صادرات و واردات از اعم تاکسيراني به مربوط های زمينه

 مصوب صدرالذکر قانون واحده ماده به تبصره یک الحاق قانون اجرائي نامه آیين رعایت با بانکي تسهيالت

 و قوانين سایر رعایت با مالي های نامه آیين و تجارت قانون و وزیران محترم هيأت 1۰/8/7۴ مورخ جلسه

 .مرتبط  مقررات

 نهادها و ارکانها سایر همکاری جلب و تاکسيراني سيستم به بخشيدن نظم جهت مناسب روشهای اتخاذ ـ 7

 .تاکسيراني سيستم تجهيز و تأمين جهت در ها وزارتخانه و

 تصویب برای آن پيشنهاد و شهری درون مسافر نقل و حمل های تعرفه و کرایه ميزان محاسبه و بررسي ـ 8

 فرم،رنگ،تعداد،ارقام،و اجرای و مصوبات دقيق اجرای بر نظارت و قانوني ذیربط مراجع و شهر شورای به

 نامه آیين مقررات کامل رعایت با تاکسيها کليه مجاز ظرفيت و آرم و تاکسي شماره در درج قابل حروف

 .کشور وزارت و ترافيک شورایعالي سوی از صادره های دستورالعمل و مربوطه قانون اجرائي

 مربوط مطالعات از استفاده با شهری درون تاکسيراني مسيرهای شبکه نقشه يهته برای الزم مطالعات ـ 9

 مراکز نيازمندیهای و خطوط تعداد و مسيرها طول گرفتن نظر در و رعایت با شهری سفرهای مقصد مبداءـ

 و خطوط اولویت اعالم و تشخيص همچنين و روز شبانه مختلف ساعات در کار بازدهي و شهری خدمات

 ، ،دانشجویي ،کارمندی کارگری مناطق در سفر،بویژه توليد و جمعيت تمرکز به توجه با شده شخصم مسيرهای

 .... . غيره و مردمي اجتماعات و ملي و مذهبي ،جشنهای ورزشي مسابقات نظير خاص مناسبتهای و مدارس

 حقوقي یا و حقيقي صورت به شهرداری نمایندگي به که اشخاص دهي سرویس نحوه بر دقيق نظارت ـ 1۰

 .اند گردیده مشخص یا و عمومي مسيرهای در سرویس ارائه متقبل

 تاکسي پروانه) تاکسي با شهری درون مسافر عمومي نقل و حمل به اشتغال پروانه تمدید لغو و صدور ـ 11

 .شورک وزارت سوی از صادره دستورالعاملهای و تصویبي نامه آیين مفاد اساس بر سازمان یا شهرداری طریق از( 

 .نامه آیين در مندرج متقاضي شرایط بودن دارا صورت در تاکسيراني اعتبار تمدید ـ 12
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 13 و 9 مواد مفاد طبق حقوقي و حقيقي اشخاص جهت برداری بهره پروانه و اصولي موافقتنامه صدور ـ 13

 . آنها ذیل تباصر و نامه آیين

 و موجود تاکسيهای تعداد و تاکسيراني پروانه دتعدا خصوص در الزم اطالعات و آمار تهيه و بررسي ـ 1۴

 .شود مي اضافه تاکسيراني ناوگان به آینده سال پنج و یکسال طول در که تاکسيهائي

 هر یا و سفيد پالک دارای نقليه وسائط و نارنجي پالک دارای نقليه وسائط و تاکسيها کليه آمار تهيه ـ 1۵

 .دارند اشتغال شهر در مسافر عمومي نقل و حمل به عنوان هر حتت اجاره یا امتياز داشتن با که دیگر رنگ

 هيأتهای تصميمهای قبول و تصویبي نامه آیين موضوع تخلفات انجام عدم بر مبني رسمي تعهد اخذ ـ 16

 .تاکسيراني پروانه صدور متقاضي از کشور وزارت سوی از صادره های العمل دستور رعایت و انظباطي

 این مفاد و سازمان صالح و صرفه و استخدامي و مالي مقررات رعایت با نياز مورد افراد استخدام ـ 17

 .اساسنامه

دستگاه مي باشد. تعداد کل سفرهای درون  6۵تعداد خودروهای ناوگان تاکسي راني در شهر شاهدشهر 

 سفر است. 18۵۰شهری انجام شده در طول شبانه روز 

 هزار 28حدودا  شاهدشهروزارت کشور و با توجه به اینکه جمعيت شهر  از سوی شده اعالم با توجه به استاندارد

در  دستگاه تاکسی 250 ، بایستي مورد نياز است نفر یک دستگاه تاکسی 120هر باشد و به ازای نفر مي 

.  دستگاه دیگر هم باید اضافه شود 185حدود شاهدشهر مشغول فعاليت باشند که با توجه تعداد موجود 

)معاونت عمراني دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالي هماهنگي ترافيک یست نيازسنجي نيز در شهر صورت گيرد. اما مي با

 (1386شهرهای کشور، 

 شاهدشهر شهرداری در عمومی روابط واحد-3-1-4-10

از شيوه آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است که با استفاده  عملیات ارتباطیروابط عمومي مجموعه ای از 

های علمي و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطالع یابي از نظرهای آنها ، تجزیه و تحليل گرایش های مخاطبان 

و افکار عمومي به منظور گفتگو با آنان برای رسيدن به تفاهم با کاربرد روشها و ابزارهای ارتباطي، نوشتاری، 

 مومي به عنوان علم دارای اصول و مباني اوليه مي باشد.گفتاری، دیداری و شنيداری است. امروزه روابط ع
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 و تهيه مانند شهر سطح در مختلف های مناسبت ها به فعاليت شاهدشهر انجام شهرداری عمومي روابط

 مراسم برگزاری ،... و تجهيز کردن شهر برای رخدادهای فرهنگي و شهرداری و شهر تزئين پالکارد، نصب

 انجام مي دهد. هانهاد و ادارات سایر جلسات در شرکت و زن روز انندم سال خاص ایام در مختلف،

 برای بهبود تعامل شهرداری با شهروندان بهبود کيفيت خدمات مجموعه شهرداری پيشنهاد مي شود.

مراجعات مردمي به شهرداری حضوری انجام مي شود اما سيستم مراجعه جهت انجام امور به صورت تلفني 

تأسيس نشده است. همچنين سيستم سنجش رضایتمندی یا مدیریت شکایات مشتریان  137 و از طریق سامانه

ISO10002.در شهرداری اجرا نشده است 

با توجه به اطالعات دریافتي از واحد مربوطه روشها و نحوه اطالع رساني به شهروندان واطالع رساني به 

ما، پيامک و همچنين روش ها و نحوه دریافت آنها از طریق مطبوعات، سایت شهرداری، نصب بنر، صدا و سي

 و انتقادات صندوق ، الکترونیکی پستنظرات و پيشنهادات وانتقادات شهرداری از شهروندان از طریق 

 مي باشد. و حضوری  پیشنهادات

 پيشنهاد مي شود توجيه شهروندان در خصوص برنامه ها،اقدامات و فعاليت های شهرداری به صورت متعدد

 و فنون علوم، از گيری شود. بهره مي ایجاد شهروندان با ارتباط برقراری برای مختلف های مناسبت و مهبرنا در

 اطالع ، 137 سامانه الکترونیکی شهر به صورت مختلف سطوح در خبری و رساني اطالع روز امکانات

 انجام شود.  ها گذاری خبر با ، پیامک ،ارسال سایت طریق از رسانی

 137زی سامانه مدیریت شهری مزیت راه اندا

 تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونيکي -1

کاهش مراجعات حضوری شهروندان برای پيگيری امور و در نتيجه کاهش سفرهای  -2

 شهری و ترافيک

 افزایش حيطه نظارت و کنترل مدیران شهرداری -3

 دریافت نظرات و پيشنهادات شهروندان -۴

عاتي از مشکالت شهر با هدف طبقه بندی و بررسي دقيق و آماری ایجاد بانک اطال -۵

 مشکالت بصورت منطقه ای و محله ای

 افزایش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان بهبود رضایتمندی آنها -6
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 افزایش و مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری -7

 بررسي ميزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری -8

 سئول و مشارکت دادن آنها در امور شهریشناسایي شهروندان م -9

وجود ندارد که روشي برای باال بردن سطح انگيزه در بين کارکنان این نظام  نظام تشویق و تنبیهدر شهرداری 

مي باشد. ارائه گزارش عملکرد از شهرداری و شورای شهر به عمومي مردم با چاپ عملکرد، ارائه عملکرد از 

 بسایت متمرکز شهرداری شاهدشهر انجام مي گيرد.طریق رسانه های مجازی و و

در شهرداری شاهدشهر از طریق واحدهای تربيت بدني و بهداشت به فاکتورهایي مانند کنترل پزشکي، ساعات 

فعاليتهای ورزشي کارکنان، تغذیه و اماکن ورزشي )باشگاه، زمين فوتبال و ...(، برگزاری مسابقات ورزشي تا 

به طور مثال مسابقات فوتبال و واليبال سالني برای کارکنان برگزار شده است.  حدودی توجه شده است.

   WWW.SHAHEDSHAHR.IRندارد و دارای پایگاه الکترونيکي  نشریه اختصاصی شهرداری شاهدشهر

 مي باشد.

 بررسی و شناخت مالیه شهرداری شاهدشهر طی دهه اخیر -1-2

رها، منجر به توسعه غيـر قابـل کنتـرل نـواحي شـهری، خلـق امروزه رشد جمعيت و افزایش مهاجرت به شه

سکونتگاه های جدید، کاهش سطح رفاه انساني، ساخت و سازهای بدون برنامه، نيـل بـه سـمت حومـه نشـيني و 

بروز مشکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. بـه گونـه ای 

به همراه رکود شهری در نقطه ثقل نگراني های برنامه ریزان شـهری قـرار گرفتـه و زمينـه که امروزه مسائل فوق 

مطالعه جدی مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنين سياست مداران را فراهم نموده است. در این ميان شهرداری 

معضالت شهرنشينان و ها به عنوان مدیر و مرجع اصلي هماهنگ کننده اداره امور شهر نقش بسيار مهمي در حل 

ارتقای سطح دانش شهرنشينان در مواردی همچون حقوق شهروندی، شهر الکترونيک و غيره دارند که این مهم 

مسلماً در سایه وجود منابع مالي مناسب و پایدار مقدور خواهد بود. بنابراین در ميان بخش های مختلف مدیریت 

اهميت ویژه ای دارد، زیرا از یک سو کسب درآمد شـهرداری  شهری، تامين منابع مالي و درآمدی شهرداری ها

ها، تاثير عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمـد کـافي نـه تنهـا سـبب عـدم 

ایجاد خدمات ضروری در شهر مي شود، بلکه اساساً اجرای تمامي طرح هـا و برنامـه هـای شـهری را بـا مشـکل 

 د.مواجه مي نمای
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برخي کارشناسان نظير پيتر مارتين معتقدند که مهم ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم، حول هزینه 

ها متمرکز خواهد بود و تحصيل درآمد، کانون سياست گذاری در سطح مدیریت محلـي قـرار خواهـد گرفـت. 

رداری ها از محل درآمدهای درصد از منابع مالي شه 9۵اهميت موضوع زماني روشن مي شود که بدانيم بيش از 

 درصد است. ۵محلي درون شهرها تامين مي شود و وابستگي به کمک های بالعوض دولتي کمتر از 

گستره فعاليت های شهرداری ها با توجه به شرح وظایف و شرایط کنوني آنها، به گونه ای است کـه بـرای 

ید توسط خود شهرداری انجام گيرد. به عنوان انجام هریک از وظایف اصلي و فرعي، سرمایه گذاریهای کالن با

مثال، حفاظت شهرها در مقابل حریق یا سيل، مستلزم صرف هزینه های ارزی و ریالي مي باشد و تنظيف شهرها، 

 ایجاد معابر جدید، بزرگ راهها، پلها، پارکها، آسفالت معابر، پرداخت غرامت و صدها فعاليت دیگر شهرداری،

ن اعتبارات یا درآمدهای کافي ناممکن خواهد بود. اداره شهرها و اعمـال مـدیریت شـهری بدون در اختيار داشت

است که مي بایسـت بـه عنـوان  کارا مستلزم در اختيار داشتن منابع درآمدی مستمر، مطمئن و بدون تبعات سوء

ننـد بـا شـناخت یکي از مهمترین مسائل اداره شهرها مورد توجه قرار گيرد. در این خصوص شـهرداریها مـي توا

شرایط خود و یا شرایط محلي و امکانات موجود و به منظور اداره شهر، به طریقـي سـعي در کسـب درآمـدهای 

 مختلف نمایند. 

در این بخش از مطالعات به بررسي منـابع درآمـدی شـهرداری بـه منظـور سـنجش عملکـرد شـهرداری در 

ها پرداخته مي شود، هدف از این فصل استفاده از  حصول درآمد و نحوه تخصيص منابع درآمدی به انواع هزینه

ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد و مدیریت هزینه مي باشد. نتایج حاصل از این فصل در پيش بيني 

ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. که در مراحل آتي بـه  ۵و تخصيص منابع درآمدی در سالهای آتي برنامه 

اهد شد. الزم به ذکر است که ماحصل مطالعات صورت گرفته در بررسي وضـع موجـود شـهر، آنها پرداخته خو

باشد. لذا تخصيص اعتبارات در سالهای آتـي مسـتلزم معرفي پروژه هایي در جهت رسيدن به چشم انداز شهر مي

شـهرداری اجـرا  هایي که هر ساله به طور مستمر توسـطها و پروژهبرآورد هزینه پروژه های جدید و تعيين طرح

 باشد. گردد، ميمي

 بررسی منابع درآمدی شهرداری -3-2-3

شيوه کسب درآمد و تأمين هزینه شهرداری در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ با هم متفاوت است. هدف 

ها در کسب درآمد از طریق درآمدهای محلي مي سياست های دولت طي سالهای اخير خودکفایي شهرداری

م کمک های بخش دولتي از یک سو و افزایش درآمد های محلي از سوی دیگر شهرداری را باشد. کاهش سه
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در شهرهای بزرگ و  -بویژه در دهه اخير –به سمت خود کفایي سوق مي دهد، در ایران پس از انقالب اسالمي

شده توسط  های دولتي سير نزولي پيموده و مبتني بر سياستهای اتخاذیا حتي بعضي شهرهای متوسط سهم کمک

وزارت کشور و دولت، سهم آن به حداقل مقدار ممکن رسيده  است و یا حتي به تعدادی از شهرهای بزرگ و 

شود اما نه به ها ميمتوسط هيچ گونه کمکي نشده است. این سياست گذاری منجر به خود کفایي شهرداری

آمدهای پایدار سوق یابد تا در شرایط معنای صحيح آن. دليل آن این است درآمد شهرداریها باید به سمت در

گوناگون با مشکل مالي مواجه نگردند بحث درآمد های پایدار ایجاب مي کند شهرداری به سمت ایجاد درآمد 

تا  138۵های متنوع حرکت کند. بدین منظور ابتدا به  بررسي و تحليل اجمالي از روند تفریغ بودجه ای از سال 

 مي پردازیم. 1397سال 

 )ریال( 1397تا   1393: درآمد شهرداری طی سالیان 21شماره جدول 

 سال
سهم اعتبارات 

 جاری)ریال(

سهم اعتبارات 

 عمرانی)ریال(

جمع درآمدهای محقق 

 شده )ریال(

جمع درآمدهای 

 پیش بینی شده 
 رشد درآمد

ضریب تغییرات 

 درآمدی

1385 29178748689 6715377959 
27058433385  - 52.66 

 18.70884901 81.29115099 درصد

1386 11477303795 5524442548 
41306914596  14248481211 9.57 - 

 32.49338295 67.50661705 درصد

1387 10309356410 44678173456 37353893454 
 3953021142- 42.84 - 

  81.25146477 18.74853523 درصد

1388 10539368092 10291894417 
21351066461  16002826993- 21.33 

 49.40600414 50.59399586 درصد

1389 15160396395 10،609،476،204 
25905961903  4554895442 27.18 

 41.17007627 58.82992373 درصد

1390 16961608846 15،828،817،319 
32947068237  7041106334 53.2 

 48.27267947 51.72732053 درصد

1391 25467831172 16،507،032،209 50475050512  17527982275 20.92 
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 39.32599389 60.67400611 درصد

1392 31621801857 20،479،425،960 
61،035،886،527  10،560،836،015 38.78 

 39.30699298 60.69300702 درصد

1393 38234696293 30،462،810،344 
84،708،181،894 73،000،000،000 23،672،295،367 9.53 

 44.34340027 55.6565997 درصد

1394 51995768780 59،833،342،813 
92،779،732،315 98،000،000،000 9.528655014 30.95 

 53.50426375 46.4957363 درصد

1395 61621744062 65،694،844،606 
121،492،832،688 112000000000 30.94759993 25.1 

 51.59959538 48.4004046 درصد

1396 79033067212 78008624934 
151،987،036،998 160،000،000،000 18.63456254 18.63 

 49.67383111 50.3261689 درصد

1397 102،824،516،790 76،521،697،691 
180،309،156،460 200،000،000،000 18.63456254 - 

 43 57 درصد

د 
کر

ه 
ین

هز
ل 

ع ک
جم جا

ی
ران

عم
 و 

ی
ر

 

484426208393 441155960460 928711215430  - 
درصد  245.88

 افزایش درآمدی

 - -  - 47.66253881 52.33746119 جمع
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هدف این بخش از مطالعات، شناسایي منابع درآمدی شهرداری و نحوه تأمين اعتبارات شهرداری شاهدشهر مي 

 های عمده از جمله ميزان اثر بخشي، ميزان رشدی و ذکر ویژگيباشد. بدین منظور به طبقه بندی درآمد شهردار

ساله اخير پرداخته شده است. در ادامه به ارزیابي درآمد از  ۵ها، طي دوره بررسي نوسانات هر یک از گروه و

هایي چون ضریب بي ثباتي که به بررسي مسئله خودکفایي شهرداری در کسب درآمد و شاخص طریق شاخص

گيرد، پرداخته مد که به منظور تفکيک درآمد شهرداری به درآمدهای پایدار و ناپایدار صورت ميپایداری درآ

ای است برای ارائه راهکارهایي جهت توسعه منابع درآمدی در شهرداری در شده است. این مطالعات زمينه

با استفاده از روندی  بيني درآمد شهرداری در سالهای آتيجهت افزایش درآمد پایدار و مطمئن، همچنين پيش

در جدول زیر درآمد شهرداری که در دوره گذشته داشته است، که در بند بعدی به این موارد پرداخته مي شود. 

طي ساليان اخير مقایسه و ميزان افزایش یا کاهش آن در این مدت مورد توجه قرار گرفته است.  شاهدشهر

 عتبارات عمراني مي باشد:درآمد شهرداری شامل سهم اعتبارات جاری و سهم ا

 )میلیون ریال( 1397تا   1393: درآمد شهرداری طی سالیان 21جدول شماره 

 سال
 سهم اعتبارات جاری

 )میلیون ریال(

 سهم اعتبارات عمرانی

 )میلیون ریال(

جمع درآمدهای 

پیش بینی شده 

 )ریال(

جمع درآمدهای 

 محقق شده )ریال(
 رشد درآمد

ب 
ری

ض

ت 
را

غیی
ت

ی
د

آم
در

 

1393 38234696293 30،462،810،344 
73،000،000،000 84،708،181،894 - 9.53 

 44.34340027 55.6565997 درصد

1394 51995768780 59،833،342،813 98،000،000،000 92،779،732،315 9.528655014 30.95 

0

2E+10

4E+10

6E+10

8E+10

1E+11

1.2E+11

1.4E+11

1.6E+11

1.8E+11

2E+11

1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398

جمع درآمدها
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 53.50426375 46.4957363 درصد

1395 61621744062 65،694،844،606 
112000000000 121،492،832،688 30.94759993 25.1 

 51.59959538 48.4004046 درصد

1396 79033067212 78008624934 
160،000،000،000 151،987،036،998 18.63456254 18.63 

 49.67383111 50.3261689 درصد

1397 102،824،516،790 76،521،697،691 
200،000،000،000 180،309،156،460 18.63456254 - 

 ۴3 ۵7 درصد

 310521320388 333709793137 جمع
631،276،940،35

5 
643000000000 -  

ن 
گی

یان
م

ی
د

ص
در

 

51.79 48.2 - 

 

- 20.48982998 

 

روند افزایشي داشته است.  1397تا  1393همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود درآمد شهرداری از سال 

مشاهده مي شود که  21درصد بوده است. با توجه جدول شماره  31با حدود  139۵بيشترین افزایش مربوط به 

درصد نيز سهم اعتبارات عمراني مي باشد که  ۴8.۴3درصد از درآمد شهرداری سهم اعتبارات جاری و  ۵1.۵7

 در نمودار زیر آورده شده است:

 1397تا  1393سالیان  :درصد سهم اعتبارات جاری و عمرانی در درآمد شهرداری طی5نمودار شماره 

 

 

52%48%

جاری عمران  
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 بررسی درآمدهای شهرداری شاهدشهر  -3-5-1-1

 بر اساس الیحه اطالح نظام درآمد پایدار شهرداری ها و دهياری ها تعریف درآمد به شرح زیر است:

 ارزش افزایش به منجر که دو هر از ترکيبي یا ها بدهي کاهش ها، دارایي افزایش از است عبارت درآمد:

 به وابسته های شرکت و ها سازمان/و مؤسسات دهياری یا شهرداری توسط و شود مي ورهد طي خالص

 از حاصل درآمد منافع، از ناشي سود دارایي، فروش خدمات، ارائه عوارض، اخذ محل از شهرداری

 .گردد مي حاصل باشند، مي انجام به مجاز مقررات و قوانين موجب به که موارد سایر مالکيت و و انحصارات

 شناخت کل درآمدهای شهرداری 

شهرداری ها  به عنوان موسسات عمومی و دولتی که اکثر درآمد خود را مستقل از دولت کسب می کنند، دارای 

ساختار مالی و حسابرسی می باشد. طبق قانون فصل های درآمدی و زیر فصل های آن جهت واحد بودن و 

 حسابرسی دقیق آن مشخص شده است.  

دوم قسمت هشتم آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد های شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر  بر اساس فصل

 تقسیم می شود:

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

 طی است شده می محسوب محلی های سازمان درآمدهای مهمترین از یکی عنوان به همواره مستمر عمومی عوارض

 محلی درآمدهای است، کرده طی آنها بودجه در را نزولی سیر شهرداریها به دولت های کمک که تدریج به اخیر دهه

 .است کرده پیدا پایدار درآمدهای حصول و شهری های هزینه تأمین در مهمتری نقش شهرداری

 این بخش از درآمد از چهار بخش عمده تشکیل شده است: 

 شامل : موسسات ریتوسط سا یوصولالف. 

 عوارض اسناد رسمی 

  گازعوارض 

 عوارض آب بهاء مشترکین 

  عوارض تلفن ثابت و همراه 

 عوارض گذرنامه 

 عوارض برق 

 سایر موارد 

 ی شامل :عوارض بر ساختمان و اراضب. 
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 عوارض بر مازاد تراکم 

 عوارض بر پروانه های ساختمانی 

 عوارض بر بالکن و پیشامدگی 

 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی 

 ختمانعوارض بر تفکیک اراضی و سا 

 عوارض بر معامالت غیر منقول 

 عوارض نوسازی 

 سایر موارد 

 شامل: عوارض بر ارتباطاتج. 

 عوارض بر بلیط مسافرت و باربری 

 عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه 

 عوارض بر صدور پروانه تاکسی رانی 

 عوارض بر معامالت وسائط نقلیه 

 عوارض معاینه اتومبیل 

 شامل : حاتیرض بر پروانه کسب و فروش و تفرعوا .د

 عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه 

 عوارض بر قراردادها 

  النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر . . . حق %3عوارض 

 عوارض ذبح دام و طیور 

 عوارض بر باسکول ها 

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .1

به عنوان یکی دیگر از منابع عواید محلی محسوب می شود هر چند آغاز کنندگان  عوارض اختصاصی یا غیر مستمر

سیاست های خود کفایی شهرداریها، انجام این مهم را بیشتر از طریق انجام سرمایه گذاری در طرح های درآمد زای 

ه شهرداریها از شهرداریها پیش بینی می نمودند، ولی در عمل به دالیل بسیاری جبران کاهش کمک های دولت ب

طریق افزایش عوارض و وضع عوارض جدید دنبال شد. آنچه مهم به نظر می رسد گذشته از خود کفایی رسیدن به 

درآمد های پایدار است. لذا افزایش درآمد ناشی از عوارض اختصاصی با وجود آنکه کمکی است به خود کفایی 

سب درآمد های پایدار نمی باشد. در ادامه به بررسی اجزای شهرداری، اما اجزای این گروه عمدتًا عاملی در جهت ک

 این گروه پرداخته شده است. 

 زیر گروه اصلی تشکیل شده است:  2این گروه درآمدی از 
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 وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات 

 عوارض حذف پارکینگ 

 عوارض سالیانه خودرو های سواری و سایر وسائط نقلیه 

 عوارض نوسازی 

 گذاری خودروهای سواری عوارض شماره 

 افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری 

 عوارض حق بیمه حریق 

 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 

  قانون تجمیع سهمیه از عوارض وصولی  6ماده  1سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز )موضوع تبصره

 متمرکز وزارت کشور(

  قانون تجمیع تجهیز شهرداری به  2ماده  3ره در هزار حقوق گمرکی )موضوع تبص 12کمک از محل

 ماشین آالت عمران  و شهری(

 عوارض متمرکز استانی 

  کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران و خدمات شهری 

 .. عمران، خدماتی، رایانه ای و تجهیز شهرداری به ماشین االت

 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی .2

 :  است زیر اصلی گروه 2 شامل خود که...  و آسفالت حق ـ شهری خدمات بهای از ناشی هایدرآمد

 اخیر سالهای طی شهرداری که خدماتی جمله از گیری لکه و آسفالت حق شهرداری خدمات بهای از ناشی درآمد -1

 لکه و آسفالت حق شهرداری خدمات بهای از حاصل درآمد نقشه، فروش و کارشناسی حق توان می است داده ارائه

 . باشد می موارد سایر و سازی آماده خدمات از حاصل درآمد تجاری، آگاهی های از حاصل درآمد ی،گیر

 و محصوالت سایر و گیاه و گل فروش گورستان، و غسالخانه کشتارگاه، درآمد شامل که شهرداری تأسیسات درآمد -2

 .باشد می آسفالت کارخانجات محصوالت فروش از حاصل درآمد

 ه از وجوه و اموال شهرداریدر آمدهای حاصل .3

در آمدهای حاصله از سرمایه گذاری و وجوه و اموال شهرداری شامل درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری نظیر اجاره 

 ساختمانها و تاسیسات، درآمدهای حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه می شود.

 کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی .4

 کنند، نمی وصول مردم از مستقیماً شهرداریها که است درآمدهایی نوع آن شامل دولتی بخش از شهرداری وصولی

 . دارند می دریافت محلی های اداره یا دولت از سهمیه صورت به بلکه
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 و جاری بالعوض کمک دولتی، های سازمان و دولت اعطای های کمک شامل ها شهرداری در درآمدی گروه این

 .باشد می دولت عمرانی بالعوض کمک

 اعانات، هدایا و دارایی ها .5

اعانات، هدایا و دارایی ها شامل اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی های می 

 گیرد.شود که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می

 ه عنوان سایر منابع ذکر می کنند.همچنین شهرداری ها وجوه حاصل شده از منابع دیگر را ب

 سایر منابع تامین اعتبار  .6

سایر منابع تامین اعتبار در شهرداری شامل: وام های دریافتی از وزارت کشور فروش اموال معقول و غیر معقول، 

 فروش اموال شهرداری، مازاد درآمد بر هزینه و عوارض و درآمد های وصولی در حریم استحفاظی شهر می باشد.

رچه آنچه نام برده شد حکم منابع مالی شهرداری ها را دارند، اما باید تحقق و واقعیت امر را در اجرا دید و موفقیت گ

شهرداری را در حصول درآمد از منابع مذکور در حد نیاز برآورد کرد. آنگاه است که می توان انتظار انجام رسالت 

ادی در انجام وظایف شهرداری در وصول عوارض و درآمدهای شهرداری را به نحو احسنت داشت. موانع اجرایی زی

تعیین شده وجود دارد که این موانع و وصول عوارض الزم و ملزوم یکدیگرند. از جمله بعضی از مشکالت سر راه 

 اعمال مدیریت درآمدهای شهرداری عبارتند از:

 متناسب نبودن تعرفه های عوارض موجود با تورم -1

 اخت عوارض به وسیله شهرونداننبود فرهنگ پرد -2

 دولتی دانستن شهرداری ها -3

نبود نیروهای متخصص و کارآمد در واحدهای درآمدی شهرداری ها و نیز پایین بودن روحیه کاری در کارکنان  -4

 به دلیل وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی آنان

نکردن گزارش های به موقع عملکرد برای اطالع عدم توان جلب اعتماد مردم به وسیله شهرداری به دلیل ارائه  -5

 مردم

 فقدان ضمانت های اجرایی کامل و جامع در برخورد با آنهایی که از پرداخت سرباز می زنند. -6

مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و به دنبال آن شکل گیری و توسعه ناموزون حاشیه شهرها و عدم امکان  -7

 ی شهری مناطق مذکوردرآمد برای تأمین نیازها

 نبود سیستم مکانیزه کارآمد و پویا و به هنگام -8
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 عدم اختصاص ارزش های افزوده ناشی از تغییر کاربری طرح های دولتی -9

 ندادن اختیارات کافی به شوراهای اسالمی شهرها در وضع عوارض و هزینه خدمات -10

 زیع به موقع آنوصول بخش عمده ای از عوارض به صورت ملی و عدم تو -11

گرچه موارد مذکور بخشی از موانع تحقق درآمد شهرداری ها هستند، مسائل دورن سیستمی از لحاظ اجرا و وصول 

 حقوق شهرداری مزید بر علت گردیده است. این عوامل را هم می توان بدین شرح نام برد:

وصول درآمد به وسیله مسئوالن وجود نیروی کارآمد و غیرتخصصصی شهرداری ها و عدم پیگیری جدی در  -1

واحدهای درآمد در شهرداری ها به علت بومی بودن آنها و مالحظات محلی این امر در شهرهای کوچک پررنگ تر 

 است و در شهرهای بزرو از جنبه سیاسی شکلی معمولی دارد. 

د و پرداخت حقوق و مزایای ورود غیرقانونی نیروی ناکارآمد به دلیل فقدان سیستم و مقررات تدوین شده روزآم -2

 آنها با استفاده از قانون کار

عدم آشنایی اکثر نیروهای موجود در واحد درآمد و واحدهایی که در امر وصول عوارض دخالت دارند، به دلیل  -3

 تنوع تعرفه های عوارضی و نبود آموزش مستمر در این بخش

ا آنهایی که از پرداخت عوارض سرباز می زنند، زیرا عدم وصول عدم برقراری جرایم و کارمزد قانونی برای برخورد ب -4

 به موقع عوارض و تأخیر آن توجیه اقتصادی ندارد.

به دلیل ارتباط مستقیم نیروهای شهرداری با وصول عوارض اهرم ایجاد انگیزه مالی به طور مدون وجود ندارد. این 

 نحراف بعضی از آنان را فراهم می سازد. امر به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای پرسنل امکان ا

 گانه درآمدی شهرداری تشریح می گردد: 7در ادامه هریک از منابع 

 شناخت روند درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری -3-5-1-2

درآمدهای شهرداری در  1397تا  1393بر مبنای گزارشات تفریغ بودجه دریافتی از شهرداری شاهدشهر از سال 

روند درآمدهای شهرداری را در این دوره نشان  22ای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره بخش ه

 می دهد.
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 )ارقام به ریال( 1397-1393بین سالهای شاهدشهر : روند درآمد و منابع تامین اعتبار شهرداری 22جدول شماره

1394139513961397 1393 شرح

درآمدهای ناشی از 

 ارض عمومیعو
12،435،484،602 19،919،836،43520،911،422،2537،248،545،57411،093،250،650

درآمدهای ناشی از 

 عوارض اختصاصی
5،654،426،973 1،125،362،83915،571،943،03267،691،251،953103،247،260،339

بهاء خدمات و 

درآمدهای موسسات 

 انتفاعی شهرداری

15،957،309،659 18،686،797،00330،666،915،36125،073،707،69938،003،892،012

درآمدهای حاصل از 

وجوه و اموال 

 شهرداری

333،110،002 415،890،0002،572،587،4641،777،243،3011،940،109،141

کمک های اعطایی 

 دولت و سازمان ها
22،110،778،625 22،229،585،52019،414،636،52621،392،659،282380،000،000

اعانات و هدایا و 

 دارایی ها
17،162،653،016 20،560،451،51824،702،216،18818،452،679،33112،074،095،568

درآمدهای حاصل از 

سایر منابع و تامین 

 اعتبار

10،197،835،581 5،013،053،1137،653،111،86410،350،949،85813،570،548،750

جمع کل درآمدهای 

 شهرداری
83،851،598،458 87،950،976،428121،492،832،688151،987،036،998180،309،156،460

جمع کل درآمدها و 

موجودی ها بعد از 

 موازنه

84708181894 92779732315 121492832688 151987036998 180309156460 

 شاهدشهرماخذ: گزارشات تفریغ بودجه شهرداری 

ی دارد، روند درآمدی شهرداری طی سالیان اخیر سیر افزایش نسبی داشته است. بیان م 6همانطور که نمودار شماره 

البته بخشی از این درآمد به واسطه تورم ایجاد شده در نظام مالی و پولی کشور می باشد. طبق گزارش بانک مرکزی 

 تورم در این سال ها به ترتیب زیر است.

 1397-1390: نرخ تورم سال های 23جدول شماره 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 26.9 9.6 11.2 11.9 15.6 34.7 30.5 21.5 نرخ تورم)درصد(
 ماخذ : بانک مرکزی ایران
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 )میلیون ریال( 1397-1393: سرجمع کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 6نمودار شماره 

 

اری بدان پرداخت، سهم هر یک از منابع درآمدی از کل از جمله عوامل دیگر که می توان در بررسی درآمدهای شهرد

درآمدها در سال های اخیر و روند رشدی یا کاهشی آن ها می باشد. سهم باالیی از تامین اعتبار درآمدها از طریق 

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اعانات و هدایا و دارایی ها می باشد. بعد از این منابع، عوارض اختصاصی 

سهم هر یک از منابع درآمدی را طی سالیان اخیر  24ین درآمد را به خود اختصاص می دهد. جدول شماره بیشتر

 نشان می دهد
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 1397-1393: سهم هر یک از منابع درآمدی از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 24جدول شماره 

 

همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود عمده تـرین منبـع درآمـدی شـهرداری درآمـد ناشـی از عـوارض 

درصـد از منـابع درآمـدی شـهرداری تـأمین  25اختصاصی می باشد، بطوریکه این درآمد طی سالیان اخیر در حـدود

درصد در رتبه دوم قرار  21ی با نزدیک به شهردار یموسسات انتفاع یبهاء خدمات و درآمدهانموده است. پس از آن 

های وزارت کشور به شهرداریها همواره دستخوش تغییرات و نواسانات ناشی از شرایط مالی دولت، مسـائل دارد. کمک

سیاسی و شرایط کشور و متأثر از سیاست های اتخاذ شده در زمینه کمک به شهرداریها یا تأکید بر خودکفایی و عدم 

درصدی  16به بعد شهرداری شاهدشهر درآمدی نزدیک به  1393ی آنها به اعتبارات دولتی بوده است. از سال وابستگ

 از محل کمک های اعطایی دولت و سازمانها داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح

درصد درآمدهای هر بخش از کل درآمدهای شهرداری
انگینمی  

1393 1394139513961397

درآمدهای ناشی از عوارض 

 عمومی
14/83034889 22/64879509 17/21206247 4/769186713 6/152350146 13/12254866 

درآمدهای ناشی از عوارض 

اختصاصی
6/7433741 1/279534219 12/81717011 44/53751668 57/26124084 24/52776719 

دهای بهاء خدمات و درآم

موسسات انتفاعی شهرداری
19/03041797 21/24683291 25/24174857 16/49726726 21/07707271 20/61866788 

درآمدهای حاصل از وجوه و 

اموال شهرداری
0/397261362 0/4728657 2/117480848 1/169338738 1/07599036 1/046587402 

کمک های اعطایی دولت و 

سازمان ها
26/36894112 25/27497297 15/98006738 14/07531833 0/210749142 16/38200979 

 20/4678901 23/37717255 20/33224153 12/14095603 6/696329685 16/60291798اعانات و هدایا و دارایی ها
 درآمدهای حاصل از سایر منابع

تامین اعتبار
12/16176646 5/699826559 6/299229094 6/810416245 7/526267116 7/699501096 
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 : درصد تغییرات درآمد شهرداری از کل درآمدها7نمودار شماره 

 

 لیت های اقتصادی در تامین آنریز منابع درآمدی و سهم هر یک از فعا -3-5-1-3

هر کدام از منابع درآمدی اصلی شهرداری که در بندهای باال ذکر شد، خود به بخش های جزئی تر و دقیق تر تقسیم 

می شود. که بر اساس شماره های طبقه بندی در گزارشات تفریغ بودجه مشخص می شود. در این بخش سعی بر آن 

، 1000ر آمدی مورد بررسی قرار گیرد و منابع اصلی که با کدهای درآمدی ) است که با نگاهی ژرف تر منابع د

 ( در تفریغ بودجه مشخص شده اند به طور مجزا بررسی شود.7000، 6000، 5000، 4000، 3000، 2000

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی -3-5-1-3

شامل: عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر اکثر درآمد حاصل از این بخش ناشی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی 

پروانه های ساختمانی، عوارض بر بالکن و پیشامدگی، عوارض بر توسعه ایستگاه های آتش نشانی، عوارض بر تفکیک 

 1397تا  1393اراضی و ساختمان، عوارض بر معامالت غیرمنقول، عوارض نوسازی می باشد. به طوری که از سال 

ای ناشی از عوارض عمومی را تشکیل داده است. کمترین سهم این بخش ناشی از وصولی درصد درآمده 95بیش از 

عوارض اسناد رسمی عوارض گاز، عوارض آب بهاء مشترکین، عوارض تلفن توسط سایر موسسات می باشد که شامل 

 می باشد.ثابت و همراه، عوارض گذرنامه، عوارض برق و سایر موارد 

 1396و  1393شده افزایش درآمد عوارض ساختمان ها و اراضی می باشد که در سال نقطه عطف بررسی های انجام 

 درصد رسیده است. 79.25و  88.06به بیشترین مقدار خود یعنی
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درآمدهای ناشی از عوارض عمویم

درآمدهای ناشی از عوارض اختصایص

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفایع 
شهرداری 

درآمد های  حاصل از وجود و اموار شهرداری

کمک های اعطانی دولت و سازمان ها

اعانات و هدایا و دارانی ها

درآمدهای حاصل از سایر منابع تامی   اعتبار
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض عمومی بین سالهای 25جدول شماره 

ریز منابع 

 درآمدی

ایر وصولی توسط س

 موسسات

عوارض بر ساختمان 

 ها و اراضی

عوارض بر 

ارتباطات و حمل و 

 نقل

عوارض بر پروانه 

های کسب و فروش 

 خدماتی

سرجمع درآمدهای 

ناشی از عوارض 

 عمومی

1393
مقدار  

 عددی
413,406,548 10,950,859,825 435,894,758 635,323,471 12,435,484,602 

 100 15.1 3.50 88.06 3.32 درصد

1394
مقدار  

 عددی
7,962,619,603 10,791,100,381 539,299,395 626,817,056 19,919,836,435 

 100 53.1 12.7 54.17 39.97 درصد

1395
مقدار  

 عددی
11,261,335,995 8,406,765,808 781,747,543 461,572,907 20,911,422,253 

 100 12.2 43.7 40.2 53.85 درصد

1396
مقدار  

 عددی
772,843,358 5,744,354,896 676,566,555 54,780,765 7,248,545,574 

 100 0.75 9.33 579.2 10.66 درصد

1397
مقدار  

 عددی
1,197,999,865 8,567,940,069 782,737,942 544,572,774 11,093,250,650 

 100 14.9 .17 77.23 .8010 درصد

 

نشان می دهد و  1397ی ناشی از درآمدهای عمومی را در سال سهم هر یک از ریز منابع درآمدها 8نمودار شماره 

 همانطور که مشخص است، درآمد حاصله از عوارض بر ساختمان ها و اراضی مسلط است.  

 

 1397سال  -: سهم هر یک از ریز منابع از درآمدهای ناشی از درآمدهای عمومی8نمودار شماره 

 

10.79935812

77.23561235

7.055983559
4.90904597

وصولی توسط سایر موسسات عوارض بر ساختمان ها و اراضی

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی
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 درآمدهای ناشی از عوارض خصوصی -3-5-1-4

یز منابع درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی شامل درآمدهای وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات و سهمیه از ر

عوارض وضولی متمرکز می باشد. در شاهدشهر ، سهمیه از عوارض وصولی متمرکز، بیشترین میزان را به خود 

ز وصولی توسط شهرداری و سایر اختصاص می دهد. عوارض حذف پارکینگ همه یا قسمت زیادی از درآمد حاصل ا

 موسسات را تشکیل می دهد. 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض خصوصی بین سالهای 26جدول شماره 

 ریز منابع درآمدی
وصولی توسط شهرداری و 

 سایر موسسات

سهمیه از عوارض وصولی 

 متمرکز

ی از سرجمع درآمدهای ناش

 خصوصیعوارض 

1393 
 5,654,426,973 5,249,392,286 405,034,687 مقدار عددی

 100 492.8 7.16 درصد

1394 
 1,125,362,839 1,125,158,876 203,963 مقدار عددی

 100 99.98 0.018 درصد

1395 
 15,571,943,032 15,566,477,429 5,465,603 مقدار عددی

 100 99.96 0.035 درصد

1396 
 67,691,251,953 67,689,734,012 1,517,941 مقدار عددی

 100 99.99 0.002 درصد

1397 
 103,247,260,339 103,241,991,740 5,268,599 مقدار عددی

 100 99.99 0.005 درصد

 

 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری -3-5-1-5

ی که شامل حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری، حق درآمد این بخش به دو زیر بخش بهاء خدمات شهر

کارشناسی و فروش نقشه ها، درآمد حاصل از خدمات بازرگانی، درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری، درآمد حاصل از 

نقل و انتقال تاکسی، درآمد حاصل از آگهی های تجاری، درآمد حاصل از خدمات آماده سازی، درآمد ناشی از ارائه 

مینی بوسرانی و تاکسیرانی، درآمد حاصل از خدمات شهری و سایر موارد می باشد که از این میان تمام  خدمات

 درآمد شهرداری مخصوص به درآمد حاصل از خدمات شهری می باشد.

 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری بین سالهای 27جدول شماره 

 )ارقام به ریال(
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 ریز منابع درآمدی
درآمد ناشی از بهاء 

 خدمات شهرداری

درآمد تاسیسات 

 شهرداری

سرجمع درآمدهای ناشی 

از بهاء خدمات و درآمد 

های موسسات انتفاعی 

 شهرداری

1393 
 15,957,309,659 78,000,001 15,879,309,658 مقدار عددی

 100 0.488804207 99.51119579 درصد

1394 
 18,686,797,003 217,050,000 18,469,747,003 مقدار عددی

 100 1.161515266 98.83848473 درصد

1395 
 30,666,915,361 296,750,000 30,370,165,361 مقدار عددی

 100 0.967655196 99.0323448 درصد

1396 
 25,073,707,699 642,891,744 24,430,815,955 مقدار عددی

 100 2.564007492 97.43599251 درصد

1397 
 38,003,892,012 327,000,000 37,676,892,012 مقدار عددی

 100 0.860438189 99.13956181 درصد

 

 : ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری9نمودار شماره 

 

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری-3-5-1-6

یر از بخش وجوه شهرداری درامد زیادی بدست نیامده است. این موضوع به معنی فعال نبودن طی سالیان اخ

پتانسیل خطرپذیری شهرداری در قبال سرمایه گذاری در بخش های گوناگون می باشد. این درحالی است که با 

داری شامل مال االجاره عنایت به این بخش می توان درآمد بیشتری را به دست آورد. درآمدهای حاصل از اموال شهر

 ساختمان ها و تاسیسات، درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه و سایر موارد می باشد.
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درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری درآمد تاسیسات شهرداری
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری بین سالهای 28جدول شماره 

 

 ریز منابع درآمدی
 درآمد حاصل از وجوه

 شهرداری

درآمد حاصل از اموال 

 شهرداری

سرجمع کل درآمدهای 

حاصل از وجوه و اموال 

 شهرداری

 333,110,002 333,110,002 0 مقدار عددی 1393

 100 100 0 درصد 

 415,890,000 415,890,000 0 مقدار عددی 1394

 100 100 0 درصد 

 2,572,587,464 1,402,587,464 1,170,000,000 مقدار عددی 1395

 100 54.52049672 45.47950328 درصد 

 1,777,243,301 1,294,940,000 482,303,301 مقدار عددی 1396

 100 72.86228055 27.13771945 درصد 

 1,940,109,141 894,697,000 1,045,412,141 مقدار عددی 1397

 100 46.11580767 53.88419233 درصد 

 

 ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری )ارقام به ریال(: روند درآمد 10نمودار شماره 

 

 کمک های اعطایی دولت و سازمان ها-3-5-1-7

بند مذکور از زیر کدهای درآمدی معینی تشکیل می شود که کمک های بالعوض جاری دولت، کمک جاری از محل 

بر ارزش افزوده( و کمک عمرانی از محل دوازده  قانون مالیات 41ماده  3دوازده هزار حقوق گمرکی) موضوع تبصره 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده(  و سایر موارد را شامل می شود. 41ماده  3هزار حقوق گمرکی) موضوع تبصره 
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 بوده است.  1393نیز مشخص است، درآمدهای حاصله از این بند تنها در سال  29همانطور که در جدول شماره 

 د درآمد حاصل از کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی )ارقام به ریال(: رون29جدول شماره 

 13931394139513961397 شرح

کمک های 

اعطایی دولت 

 و سازمان ها

22،110،778،62522،229،585،52019،414،636،52621،392،659،282380،000،000

 

 

 اعانات و هدایا و دارایی ها-3-5-1-8

ی انجام شده شهرداری طی سالیان اخیر از اعانات و کمک های دریافتی از موسسات عمومی و غیر طبق بررسی ها

دولتی بی بهره بوده است. و درآمد حاصله از این بند شامل درآمدهای ناشی از اموال و دارایی هایی که به صورت 

اهدایی اشخاص و سازمان های عانات کمک ها و ا اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق گرفته است و درآمد ناشی از

 خصوصی که بصورت مداوم نیست، می باشد.

اکثر درآمد بخش اموال و دارایی هایی که به صورت اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق می گیرد، کمیسیون ماده 

ا، جریمه سد می باشد. از جمله درآمدهای دیگر این بخش تغییر کاربری، جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ه 100

معبر، جرابم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض. آن چه که مشخص است روند افزایشی این گونه درآمدهاست که مغایر 

 با درآمدهای پایدار می باشد.
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از اعانات، هدایا و دارایی ها بین 30جدول شماره 

 منابع درآمدی ریز

اعانات و کمک های 

اهدایی اشخاص و 

 سازمان های خصوصی

کمک ها و اعانات 

دریافتی از موسسات 

 عمومی و غیر دولتی

اموال و دارائی که به 

طور اتفاقی یا به موحب 

قانون به شهرداری 

 تعلق می گیرد

سرجمع کل درآمدهای 

حاصل از اعانات و 

 هدایا و دارایی ها

1393 

مقدار 

 یعدد
0 0 17،162،653،016 17،162،653،016 

 100 100 0 0 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
0 2،000،000 20،558،451،518 20،560،451،518 

 100 99.99 0.009 0 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
0 0 24،702،216،188 24،702،216،188 

 100 100 0 0 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
0 4،000،000 18،448،679،331 18،452،679،331 

 100 99.99 0.011 0 درصد

1397 

مقدار 

 عددی
0 0 12،065،933،269 12،074،095،568 

100 100 0 0 درصد

 

 : روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل ار اعانات، هدایا و دارایی ها11نمودار شماره 
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کمک ها و اعانات اهدانی اشخاص و سازمان های خصویص د اموال و دارانی که به طور اتفاقر یا به موحب قانون به شهرداری تعلق یم گت 
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 درآمدهای حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار-3-5-1-9

، فروش اموال شهرداری و سایر منابع تشکیل دهنده این نوع درآمدها می باشند. عمده درآمدها به وام های دریافتی

 فروش اموال شهرداری باز می گردد.

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار بین 31جدول شماره 

 ریز منابع درآمدی

دهای عوارض و درآم

وصولی در حریم 

 استحفاظی

وام های 

 دریافتی

فروش اموال 

 یشهردار
 سایر منابع

سرجمع کل 

درآمدهای حاصل از 

سایر منابع و تامین 

 اعتبار

1393 
 11،054،419،017 0 11،054،419،017 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1394 
 9،841،809،000 0 9،841،809،000 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 ددرص

1395 
 7،653،111،864 0 7،653،111،864 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1396 
 10،350،949،858 0 10،350،949،858 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1397 
 13،570،548،750 0 13،570،548،750 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

 

 وند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار: ر12نمودار شماره 
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وام های دریافتر  فروش اموال شهرداری سایر منابع عوارض و درآمدهای وصویل در حریم استحفاظ  
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 تهیه شاخص ها و ارزیابی انواع درآمدهای حاصله و بررسی آثار و تبعات آن-3-5-2

 مطالعه درآمد شهرداری بر حسب منابع پایدار و ناپایدار -3-5-2-1

که بخشی ازهزینه های جاری و عمرانی خود را گردند  ها از جمله موسسات عمومی و غیر دولتی تلقی می شهرداری

مدها به لحاظ مفهوم و شکل ایجاد به دو نوع آنمایند . در از محل درآمدهای وصولی از شهروندان تامین می

شوند این نوع طبقه بندی در  باشد و درامد ناپایدار طبقه بندی می مستمر می هایمدآدرامدهای پایدار که همان در

 . باشد بیشتر دارای مفهومی اقتصادی می قانون ذکر نشده و

 طبق تعریف درآمد پایدار به درآمدی گفته می شود که دارای خصایص زیر باشد :

 تداوم پذیری: دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود -

تارهای زیست مطلوب بودن: کسب درآمد از آن محل موجب ارتقا رویکرد عدالت محوری شود و به ساخ -

 محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد

انعطاف پذیری: پایه درآمدی در طی زمان بزرو شود و همپای با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه  -

 مالی اجتناب شود.

ای متکی بر همچنین یکی از ویژگی های شهر با توسعه پایدار، اقتصاد شهری پایدار می باشد که الزمه آن درآمده

 این مفهوم است.

به طور کلی درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )به غیر از عوارض مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، 

عوارض حذف پارکینگ( جز درآمدهای پایدار تلقی می شوند. بر این اساس درآمدهای ناپایدار شهرداری در دوره 

 مشاهده کرد: 32 های مختلف را می توان در جدول شماره
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 32جدول شماره 

 

 

 

 

 

 1393 1394 1395 1396 1397 

 154,067,981 771,602,661 726,522,930 1,149,742,227 1,403,399,667 عوارض بر مازاد تراکم

 - -80 6 -37 -18 ضریب تغییرات )درصد(

عوارض بر تفکیک اراضی 

 و ساختمانی
754,342,509 791,804,127 754,326,818 751,398,793 437,626,356 

 - -42 0 -5 5 ضریب تغییرات )درصد(

عوارض بر بالکن و پیش 

 آمدگی
- - 1,160,093 773,770 575,246 

 - -26 -33 - - ضریب تغییرات )درصد(

 5,268,599 1,517,941 5,465,603 203,963 405,034,687 عوارض حذف پارکینگ

 - 247 -72 2580 -100 ضریب تغییرات )درصد(

اعانات و کمک های 

اهدایی اشخاص و سازمان 

 های خصوصی

- - - - - 

اموال و دارائی که به طور 

اتفاقی یا به موحب قانون 

به شهرداری تعلق می 

 گیرد

17,162,653,016 20,558,451,518 24,702,216,188 18,448,679,331 12,065,933,269 

 0 -35 -25 20 20 ضریب تغییرات )درصد(

 - - - - - وام های دریافتی

 13,570,548,750 10,350,949,858 7,653,111,864 9,841,809,000 11,054,419,017 فروش اموال شهرداری

 - 31 35 -22 -11 ضریب تغییرات )درصد(

 26,234,020,201 30,324,922,354 33,842,803,496 32,342,010,835 30,779,848,896 جمع

 180309000000 151987000000 121493000000 92779732315 84708181894 جمع درآمد

 514.5 19.95 27.85 634.8 36.33 درصد از کل درآمد
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 1397 -1393لهای : سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سا13نمودار شماره 

 

 

درصد از درآمد  65گانه از درآمدهای شهرداری شاهدشهر نزدیک به  7با توجه به جداول فوق و سهم منابع 

 درصد از آن را درآمدهای ناپایدار تشکیل داده است.  35سال اخیر( را درآمدهای پایدار و حدود 5شهرداری )میانگین 

به توسعه شهر کمک کند )با فرض برخورداری از توانایی های الزم(  اگر شهرداری به عنوان دولت محلی بخواهد

تواند به این هدف نایل شود. بر این اساس به طور کلی کسب درآمد هرچه منابع مالی بیشتری داشته باشد، بهتر می

عی ایجاد بیشتر یک هدف واسطه ای اصلی برای شهرداری ها است. با این وجود ممکن است بخشی از درآمدها از مناب

شوند که اخذ آن از منابع یادشده، آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن باشد و اخذ درآمد و صرف آن برای توسعه 

 شهر، در مجموع رفاه شهروندان را کاهش دهد.

 بر این اساس درآمدها باید از محلی کسب شوند که تا حد ممکن اثرات منفی نداشته باشند، به ویژه اینکه درآمدها

توان شود. بر مبنای این منطق مینباید از منابعی تأمین شوند که در مجموع، موجب کاهش رفاه شهروندان می

توان درآمدهای مناسب را به عنوان درآمد پایدار معرفی درآمدهای مناسب را از درآمدهای نامناسب تفکیک کرد. می

 کرد.

 درآمد پایدار 

ی درآمدها توجه کرده است. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، یکی از عوامل قانون گذار در موارد مختلف به پایدار

پایداری درآمدها است که در قوانین مختلف شهرداری ها به آن توجه شده است. منابع درآمدی به منابعی گفته می 

 شود که ویژگی های ذیل را داشته باشد: 

 نی داشته باشد.منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با از بین رفتن جایگزی .1
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 به طور پیوسته قابل وصول باشد. .2

 در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد. .3

 همراه با افزایش هزینه ها افزایش بیابد )درطول زمان و هر مقطع(. .4

 کسب درآمد موجب آسیب رساندن به شهر و توسعه آن نشود. .5

از لحاظ مدیریت توسعه شهری، مطلوب تلقی می شوند.  های درآمد پایدار را داشته باشند،درآمدهایی که ویژگی

برای اطالع از انواع شیوه های کسب و توسعه درآمد شهرداری ها به اجمال انواع شیوه های کسب و توسعه 

کنیم. سپس راه های های مختلف را نیز مطرح میها و برخی الزامات آنها را مرور و پایداری شیوهدرآمدهای شهرداری

 سعه درآمدهای پایدار را تشریح می کنیم.کسب و تو

 انواع شیوه های کسب و  سترش درآمدهای شهرداری ها

دراینجا به صورت کلی به انواع شیوه های ممکن و موجود برای کسب درآمد توسط شهرداری ها اشاره می کنیم. می 

آنها به راه های فرعی دیگر راه اصلی برای کسب درآمد توسط شهرداری ها در نظر گرفت که هر یک از  3توان 

تفکیک می شوند. این سه راه کسب درآمد به راه های فرعی دیگر تفکیک می شوند. این سه راه کسب درآمد و راه 

 های فرعی مهم آنها عبارتند از:

 اخذ کمک .1

 کمک دولت -

 کمک سازمان های عمومی دیگر -

 کمک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی -

 وضع مالیات )عوارض( .2

 عوارض عام -

 عوارض استفاده از )فروش( خدمات شهری -

 عوارض تخریب )یا مصرف( امکانات شهری )جریمه( -

 انجام فعالیت های اقتصادی سودآور .3

 دارایی های مالی -

 واحدهای اقتصادی -

 عرضه کاالها و خدمات انتفاعی -

. سپس درآمدهای این منابع درآمدی را از نظر پایداری و دارا بودن ویژگی های آن را به تفکیک تشریح می کنیم

 پایدار و نحوه گسترش آن را توضیح می دهیم.
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 تفکیک درآمدهای پایدار

چنانچه بیان شد پایداری درآمدها نیازمند وجود چند ویژگی خاص درآنها است. هر درآمدی که همه این ویژگی ها 

اپایدار تلقی می شود. با وجود را داشته باشد پایدار است. در مقابل هر درآمدی که این ویژگی ها را نداشته باشد ن

برخی از ویژگی ها و فقدان سایر ویژگی ها نیز ناپایداری وجود دارد. اما هر چه ویژگی های یاد شده در یک نوع 

درآمد بیشتر وجود داشته باشد، آن درآمد به طور نسبی پایدارتر )و عکس آن ناپایدارتر( است. چنانچه بیان شد برای 

نوع  3درآمد وجود دارد. به تفکیک وجود و فقدان ویژگی های پایداری را درهر یک از این نوع اصلی  3شهرداری 

 درآمد بیان می کنیم.

 ویژ ی های پایداری کمک ها

های اشخاص خصوصی تقسیم می شود. به های عمومی و کمکهای سازمانهای دولت، کمکنوع کمک 3ها به کمک

 های وابسته و غیر آن را ندارد.طرف شهرداری و سازمان ها مابه ازای پرداختی ازطور مشخص کمک

های اشخاص خصوصی به صورت مشخص حداکثر تا بقای شخص تداوم دارد )البته درموارد استثنا می تواند کمک

منابعی وقف و مانند آن بشود که تداوم داشته باشد(. به این علت ویژگی های اول، دوم و سوم پایداری را ندارد. در 

-توانند ویژگی پنجم را داشته باشند و حتی کمترین اثر منفی را بر توسعه شهر نگذارند. با این وجود نمیل میمقاب

توان به صورت مستمر به این کمک ها اتکا کرد و بر اساس آنها برنامه ریزی و عمل کرد. کمک های سازمان های 

ها مقطعی باشد، ویژگی های اول، دوم و سوم  تواند مقطعی و یا مستمر باشد. چنانچه این کمکبخش عمومی می

پایداری را ندارند، اما می توانند ویژگی های دیگر را داشته باشند. به این علت نمی توان فعالیت های شهرداری را به 

 این کمک ها متکی کرد. این کمک ها فاقد ویژگی های الزم برای انجام برنامه ریزی میان و بلند مدت هستند.

دولت به این علت که می تواند نهادینه شود و یا به قوانین دایمی بلند مدت متکی باشد، می تواند ویژگی کمک های 

های پایداری را پیدا کند. البته شرط آن وجود چنین قوانینی یا نهادینگی هایی است. با این وجود، این کمک ها به 

ن کمک ها می تواند از طرف دولت قطع شود. ضمن طور معمول و بر اساس قوانین جاری کشور ما، دایمی نیست. ای

ها سهم ها برای شهرهای بزرو مبلغ قابل توجهی نیست، با این وجود حتی برای شهرهایی که این کمکاینکه کمک

ها موردی باشد، این ویژگی را نیز نخواهد داشت. بر این اساس دهد، اگر کمکباالیی از درآمدهایشان را تشکیل می

ریزی شده به کمک های دولتی چندان مفید نیست. هر چند هر کمک )خصوصی، عمومی و یا و برنامهاتکای جدی 

 دولتی( می تواند مسایل و مشکالتی را برطرف کند و در بهبود توسعه شهری مؤثر باشد.

 ویژ ی های پایداری درآمد فعالیت های اقتصادی

انجام وظایف عمومی و ارایه خدماتی شهری )به معنی  چنانچه اشاره شد به طور اصولی شهرداری ها باید درصدد

توان فعالیت های اقتصادی را برای شهرداری ها با هدف کسب سود و عام( باشند. از این جهت گفته می شود نمی

توانند درآمدهایی را برای شهرداری ایجاد کنند که ایجاد جریان درآمدی توصیه کرد. با این وجود این فعالیت ها می

 جهت پایداری قابل بحث است.از 
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چنانچه فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول صحیح و مناسب اقتصادی طراحی و اجرا شود، می تواند یک منبع 

دایمی درآمد باشد که نوسان چندانی ندارد و به طور پیوسته قابل وصول باشد. به طور معمول این درآمدها همراه با 

 . اما از جهت اثر بر توسعه شهری قابل تأمل است.افزایش هزینه ها افزایش می یابد

چنانچه اشاره شد به علت های مختلف از جمله جلوگیری از کاهش کارایی، ایجاد فرصت های بیشتر برای خدمت 

رسانی و انجام وظایف اصلی توصیه می شود شهرداری ها به طور مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی نشوند. در 

ای اقتصادی شهرداری باعث افت کارایی و کاهش توان خدمات رسانی و انجام وظایف شهرداری صورتی که فعالیت ه

ها شود، با ویژگی اصلی پنجم پایداری درآمدها ناسازگار و متناقض است. به این علت توصیه می شود تا حد ممکن 

دارایی های شهرداری و یا دارایی شهرداری وارد این فعالیت ها نشود، اما در مواردی که انجام فعالیت اقتصادی با 

های غیر ملکی امکان پذیر باشد یا در مواردی که وظایف شهرداری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست توصیه 

 می شود.

البته به این شرط که این فعالیت ها با مطالعه دقیق جوانب مختلف آن از جمله تأثیر بر توسعه شهری، کارایی، تداوم 

 بر اساس یک طرح دقیق و موثق انجام شود. و مانند آنها و

 ویژ ی های پایداری وضع عوارض )مالیات(

وضع عوارض نسبت به سایر منابع درآمدی حساسیت بیشتری دارد. به طور کلی عوارض )مالیات( تنوع بسیار زیادی 

ی پایداری باشد. با این دارد که می تواند بر حسب نوع، دارای برخی ویژگی های پایداری و فاقد برخی از ویژگی ها

دسته کلی اشاره می  3دسته تفکیک کردیم، به ویژگی های پایداری در هر یک از این  3وجود چنانچه عوارض را در 

 کنیم.

تواند انواع مختلفی داشته باشد، بر حسب استفاده و مصرف یا تخریب فضاها و امکانات عوارض عام که می (1

شود. این عوارض به تناسب برخی از فعالیت های اقتصادی یا  شهری از طرف پرداخت کننده اخذ نمی

دارایی ها و نظیر اینها دریافت می شود که در قالب و چارچوب قوانین اصلی قرار دارند. به این علت می 

توانند با توسعه شهری منافات و تعارض نداشته باشند. با این وجود برخی از این نوع عوارض از ویژگی های 

ن منبع و وصول پیوسته و فقدان نوسان برخوردار نیستند. با این وجود به علت تنوع زیاد این نوع دایمی بود

عوارض می توان از بین آنها مواردی را که دارای همه ویژگی های پایداری هستند، یافت و بر اساس آن اخذ 

ژگی های کامل پایداری را عوارض را برنامه ریزی کرد. به این ترتیب می توان گفت برخی از عوارض عام وی

 دارند و برخی از این ویژگی ها هستند.

شود از جهت بقا )دایمی بودن( عوارض استفاده از خدمات شهری که اغلب به آن عوارض خاص نیز گفته می (2

شود، عوارضی منبع، پیوستگی وصول و فقدان نوسان، تابع نوع خدماتی است که بر آن عوارض وضع می

ها را داشته باشد. همچنین به صورت کلی می توان تواند این ویژگیضالب و مانند اینها میمانند پسماند، فا

همه این نوع عوارض را با افزایش هزینه های شهری و یا افزایش هزینه ارائه این خدمات هماهنگ کرد و 
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از ارائه خدمات،  افزایش داد. این عوارض باید از جهت توسعه شهری مورد توجه ویژگی قرار گیرد. زیرا هدف

استفاده همه شهرواندان از خدمات عمومی ضروری است. چنانچه بر استفاده همه خدمات عوارض وضع 

شود و حتی ممکن است امکان شود، دسترسی برخی از خدمات ضروری برای افراد کم درآمد دشوار می

عه وارد کند. بر این اساس برای های جبران ناپذیری بر جامتواند در مواقعی زیانپذیر نشود. این امر می

وضع هر گونه عوارض استفاده از خدمات شهری باید مطالعه دقیق و جدی انجام شود و این عوارض پس از 

بررسی های جامع و سنجش ابعاد اثرات آن بر توسعه شهری و رفاه شهروندان وضع شود. به ویژه برای 

توان گفت عوارض استفاده از بیشتر است. میخدمات ضروری مورد نیاز شهروندان ضرورت این تأمل 

های تواند بخش عمده و حتی همه ویژگیخدمات در صورت وضع شدن بر اساس معیارهای مناسب می

 پایداری را داشته باشد.

ها کنندگان امکانات شهری عالوه بر اینکه برای شهرداریوضع عوارض برای تخریب کنندگان و مصرف (3

تواند پیام دو پهلویی داشته باشد: یکی اینکه افراد مجاز هستند این تخریب را انجام کند میدرآمد ایجاد می

دهند، مشروط به پرداخت عوارض آن و دیگری اینکه افراد نباید این تخریب و تصرف را انجام دهند. اما در 

می شود  مجموع آنچه ر  می دهد این است که امکانات و خدمات شهری )کمتر یا بیشتر( تخریب و تصرف

و در قبال آن شهرداری ها درآمد کسب می کنند. به این علت حتی اگر این نوع درآمدها ویژگی های 

دایمی بودن، ثبات )فقدان نوسان( و پیوستگی را داشته باشند، نمی توانند در راستای توسعه شهری قرار 

 گیرند.

شهری، همه امکانات شهری ارزش یکسانی ندارند و یاد آوری این نکته نیز مهم است که از لحظ اثر گذاری بر توسعه 

ارزش تخریب و تصرف آنها در مقابل درآمد حاصل یکسان نیست. ممکن است در بعضی موارد منافع و درآمد حاصل 

از تخریب بسیار بیشتر باشد. همچنین ممکن است این تخریب ها و تصرف ها جبران پذیر و قابل تولید مجدد باشند. 

ی توان گفت وضع بعضی از این نوع عوارض می تواند در مجموع منافع بیشتری برای جامعه ایجاد بر این اساس م

کند، اما در اغلب موارد چنین نیست و سیاست وضع عوارض بر تخریب و تصرف امکانات شهری سیاست مناسبی 

عوارض عام از تنوع زیادی  توان گفت بخشی از عوارض می تواند پایداری کامل داشته باشد.نیست. به این ترتیب می

برخوردار هستند و می توان از بین آنها عوارض پایدار مناسبی یافت و آنها را وضع کرد. در عوارض استفاده از خدمات 

نیز موارد پایدار زیادی دارند. اما عوارض تخریب و تصرف امکانات شهری در مجموع ناپایدار تلقی می شوند، اما در 

ع خاص آنها نیز به کار برده می شوند و در صورت وضع مناسب و اعمال صحیح می تواند مواقع اضطرار و مواق

 بازدارنده تخریب نیز باشد.

انجام فعالیت های اقتصادی با هدف کسب درآمد نیز می تواند در صورت مطالعه دقیق پایدار باشد. اما در اغلب موارد 

به ویژه اثرات مثبت بر توسعه شهری )فقدان اثرات منفی بر انجام این فعالیت ها فاقد همه ویژگی های پایداری 

 توسعه شهری( هستند.
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کمک ها نیز به طور اصولی و کلی پایداری قابل توجهی ندارند. همچنین کمک ها ابعاد منفی زیادی ندارند. به این 

سعه شهری مفید است. هر ها بحث زیادی نیست و هرگاه شهرداری بتواند آنها را اخذ کند، برای توعلت درباره کمک

 ریزی کرد.                                                      های شهری بر روی آن برنامهتوان برای برنامههای پایداری را ندارد و نمیچند همه ویژگی

 سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداریهای چند شهر

 شهر  سال  سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداری 

 مادرید 2003  12 

 نتورتو 2007  41/5 

 ئیببم 2008  19 

 کیپ تاون 2008  25/4 

 سئول 2005  63 

 سمشهد مقد 1388  2/6 

 سمشهد مقد 1389  1/5 
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 : ویژگی های پایداری درآمدهای شهرداری33جدول شماره 

 درجهت توسعه شهری ا هزینههمسو ب عدم نوسان شدید استمرار ماندگاری درآمد کد درآمدی

 درآمد ناشی از عوارض عمومی )درآمدمستمر( 1

 وصولی توسط سایر موسسات 101

 * * عوارض اسناد رسمی 101002
 

* * 

 * * * * * عوارض گاز 101003

 * * * * * عوارض بر آب بهای مشترکین 101005

 * * * * * عوارض تلفن ثابت و همراه 101006

 * * * * * گذرنامهعوارض  101008

 * * * * * عوارض برق 101009

 عوارض بر ساختمان و اراضی 102

 * عوارض بر پروانه های ساختمانی 102002
 

* 
 

* 

 * عوارض بر مازاد تراکم 102003
 

* 
  

 * عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی 102004
 

* 
 

* 
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 * عوارض بر بالکن وپیشامدگی 102005
 

* 
  

 * رض بر معامالت غیر منقولعوا 102006
 

* 
 

* 

 عوارض توسعه ایستگاههای آتشنشانی 102007

  
* * * 

 * * * * * عوارض نوسازی 10209

 عوارض بر ارتباطات 103

 * * * * * عوارض شماره گذاری سالیانه  موتور سیکلت و سایر وسایط نقلیه 103001

 * * * * * عوارض بلیط مسافرت و باربری 103002

 * * * * * عوارض بر معامالت وسایط نقلیه 103003

 * * * * * عوارض معاینه اتومبیل 103004

 * عوارض صدور پروانه تاکسیرانی 103006
  

* * 

 عوارض بر پروانه کسب و فروش و خدمات 104

 * * * * * عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه 104003

 * * * * * عوارض بر قراردادها 104007

 * * * * * عوارض ذبح دام وطیور 104012
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 * * * * * عوارض برباسکولها 104018

 * * * * * جق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سیار حق نظارت %3عوارض  104019

 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 2

 وصولی توسط شهرداری وسایر موسسات 201

 * * * * * عوارض نوسازی 201001

 * * عوارض حذف پارکینگ 201002

   

 * * * * عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه 201004
 

 افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری 201005

     

 * عوارض حق بیمه حریق 201006
    

 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 202

 * * قانون تجمیع( 6ماده  1)موضوع تبصره  سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز 202001
  

* 

 * قانون تجمیع( 2ماده  3در هزار حقوق گمرکی )مضوعد تبصره  12کمک از محل  202002
   

* 

 * سهمیه از عوارض وصولی متمرکز وزا رت کشور 202003
   

* 

 * عوارض متمرکز استانی 202004
   

* 
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 * و خدمات شهری کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران 202006
   

* 

 * )تجهیز شهرداری به ماشین آالت عمرانی، رایانه ای، خدماتی( 202007
   

* 

 * کمک به بودجه شهرداری 202010
   

* 

 * کمک به اجرای طرحهای خدمات شهری 202015
   

* 

 بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری 3

 اریدرآمد ناشی از بها خدمات شهرد 301

 * * * * * حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری 301001

 * * * * * حق کارشناسی و فروش نقشه ها 301002

 * * درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری 301004
 

* * 

 * * درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی 301005
 

* * 

 * * * * * درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله 301006

 * * * * * درآمد حاصل از خدمات آماده سازی 301008

 درآمد تأسیسات شهرداری 302

 * * * * * درآمد کشتارگاه 302003
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 * * * * * درآمد غسالخانه و گورستان 302004

 * * * * * درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات آسفالت 302007

 * * * * * والتدرآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محص 302009

 درآمد حاصل از وجوه و اموال 4

 در آمد حاصل از سرمایه گذاری 401

 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری 401003

  
* 

 
* 

 درآمد حاصل ازوجوه و اموال شهرداری 402

 * * * * * مال االجاره ساختمانها وتاسیسات 402001

 * * * * * و سایط نقلیه درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت 402002

 های اعطای دولت و سازمانهای دولتیکمک 5

 های اعطای دولت و سازمانهای دولتیکمک 501

 * کمک بالعوض جاری دولت 501001
 

* 
 

* 

 * کمک بالعوض عمرانی دولت 501002
 

* 
 

* 

 * * * سایر کمکهای اعطایی  دولت و سازمانهای دولتی 501004
 

* 
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 یا و دارایی هااعانات وهدا 6

 اعانات و اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 601

 خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 601001

  
* 

 
* 

 اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد 603

 جریمه کمیسیون ماده صد 603001

     

 غرامت ها جرائم تخلفات ساختمانی و شهری و 603002

     

 ضبط سپرده های مطالبه نشده 603003

     

 حق تشرف 603007

     

 جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها 603008

     

 جریمه سد معبر 603009

     

 درآمد حاصل از تغییر کاربری ها 603010

     

 25جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض % 603011

     

 آمدسایر در 603099

     

 سایر منابع تامین اعتبار 7
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 وامهای دریافتی 701

 وام دریافتی از بانکها 701002

     

 فروش اموال شهرداری 702

 فروش اموال غیر منقول 702001

     

 فروش اموال منقول و اسقاط 702002

     

 سایر منابع 703

 مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل 703001
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 های درآمدی غیرفعال شاهدشهرکد

ها ها فعال و از محل آنبرای هر یک از منابع هفت گانه درآمدی کدهایي در نظر گرفته شده است. بعضي از آن

شود و بعضي دیگر مورد استفاده قرار نمي گيرد. در جدول زیر کدهای درآمدی غيرفعال کسب درآمد مي

 درآمدی شاهدشهر مشخص شده است.

 شهرداری شاهدشهر غيرفعال درآمدی کدهای: 71ه شمار جدول 

 درآمد ناشی از عوارض عمومی ) درآمد های مستمر(

 وصول توسط سایر موسسات 101

 عوارض گاز 1۰1۰۰3

 عوارض آب بهای مشترکين 1۰1۰۰۵

 عوارض تلفن همراه و ثابت 1۰1۰۰6

 عوارض برق 1۰1۰۰9

 سایر موارد 1۰1۰99

 عراضي و ها ساختمان بر عوارض 102

 عوارض توسعه ایستگاه های اتش نشاني 1۰2۰۰7

 عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهری 1۰2۰۰8

 سایر موارد 1۰2۰99

 عوارض بر رتباطات و حمل و نقل 103

 عوارض بر معامالت وسایط نقليه 1۰3۰۰3

 سایر موارد 1۰3۰99

 عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتي 104

 عوارض سينما و نمایش 1۰۴۰۰1

 عوارض بر اماکن عمومي )هتل ، مسافرخانه و غيره و..( 1۰۴۰۰2

 عوارض دستگاه های قالي بافي  1۰۴۰۰۴

 عوارض بر صيد و شکار و شيالت 1۰۴۰۰۵

 عوارض پالژها و محل های تفریح 1۰۴۰۰6

 عوارض بر قراردادها 1۰۴۰۰7

 ت توليدی عوارض بر توليد یا فروش محصوال 1۰۴۰۰8

 عوارض حفاری و سایر مصالح ساختماني 1۰۴۰۰9

 عوارضي بر محصوالت محلي از قبيل چای ، مرکبات ، گالب گيری ، چرم و ... 1۰۴۰1۰

 عوارض بر صادرات کاال 1۰۴۰13

 عوارض حق الطبع 1۰۴۰1۵
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 عوارض ميادین دو آب 1۰۴۰16

 عوارض بر ميادین ميوه و تره بار 1۰۴۰17

 ارض بر باسکول هاعو 1۰۴۰18

 حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و و سایر حق نظارت %3عوارض  1۰۴۰19

 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

 وصولي توسط شهرداری ها و سایر موسسات 201

 عوارض شماره گذاری خودروهای سواری 2۵۰1۰۰3

 سهميه عوارض وصولي متمرکز 202

 قانون تجميع( 39ماده 2ولي متمرکز )موضوع تبصره سهم شهرداری از عواض وص 2۰2۰۰1

 در هزار حقوق گمرکي 12کمک از محل  2۰2۰۰2

 سهميه از عوارض وصولي متمرکز وزارت کشور 2۰2۰۰3

 عوارض متمرکز استاني 2۰2۰۰۴

 کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری  2۰2۰۰6

 اني ،رایانه ای و خدماتي تجهيز شهرداری به ماشين آالت عمر 2۰2۰۰7

 کمک به بودجه شهرداری 2۰2۰1۰

 سایر موارد 2۰2۰99

 بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری

 درامد ناشي از بها خدمات شهری 301

 درآمد حاصل از خدمات بازرگاني 3۰1۰۰3

 درامد حاصل از قروش بليط 3۰1۰۰9

 يني بوس راني و تاکسيرانيدرامد ناشي از ارائه خدمات م 3۰1۰1۰

 درامد یارانه شهرداری های همجوار 3۰1۰11

 درامد سرویس های دربستي 3۰1۰12

 درامد حاصل از ارائه خدمات اموزشي 3۰1۰1۴

 سایر موارد 3۰1۰99

 درامد تاسيسات شهرداری  302

 درامد هتل ، مهمانسرا ، پالژ و سایر مراکز رفاهي شهرداری  3۰2۰۰2

 درامد حاصل از تاسيسات معدن 3۰2۰۰8

 سایر موارد 3۰2۰99

 کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

 کمک های اعطایي دولت و سازمان های دولتي 501

 کمک بالعوض جاری دولت ۵۰1۰۰1

 کمک بالعوض عمراني دولت ۵۰1۰۰2
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 اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکي از بودجه کل کشور ۵۰1۰۰3

 ایر کمک های اعطایي دولت و سایر سازمان های دولتي س ۵۰1۰۰۴

 سایر موارد ۵۰1۰99

 اعانات ، هدایا و دارائیها

 کمک ها و اعانات دریافتي از موسسات عمومي غير دولتي  602

 کمک های عمراني از موسسات عمومي 6۰2۰۰2

 سایر موارد 6۰2۰99

 نون به شهرداری تعلق مي کيرددارائي هایي که به طور اتفاقي یا به موجب قا 603

 ضبط سپره های مطالبه نشده 6۰3۰۰3

 ضبط سپرده های معامالت شهرداری 6۰3۰۰۴

 سایر موارد 6۰3۰99

 سایر منابع تامین اعتبار

 وام های دریافتي 701

 وام های دریافتي از وزارت کشور 7۰1۰۰1

 وام های دریافتي از بانک ها 7۰1۰۰2

 افتي از سایر موسساتوام های دری 7۰1۰۰3

 سایر موارد 7۰1۰99

 سایر درامد 7۰2۰99

 سایر منابع 703

 بازدریافت وام های اعطایي 7۰3۰۰3

 سایر موارد 7۰۴۰99

 

 

شود بسياری از کدهای درآمدی در شهرداری شاهدشهر غيرفعال همانطور که در جدول فوق مشاهده مي

ای چنداني را در ندارند و یا با توجه به وضعيت شهر موضوعيت باشد. البته بسياری از این کدها درآمدهمي

 چنداني ندارند. 

 باشد را مي توان از حالت غيرفعال به فعال درآورد. درصد مي ۵عوارض گذرنامه و گواهينامه که معموالً 



 شهرساله استراتژیک شهرداری شاهد 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

297 

 

دریافت  در مورد عوارض بر اراضي و امالک بالاستفاده شهری با توجه به تعدد زمين های بائر مي توان با

عوارض از این زمين ها در صورتي که در محدوده قانوني شهر باشد، منبع درآمدی مناسبي را برای شهرداری به 

 وجود آورد. 

 بررسی هزینه های شهرداری -3-5-3

افزایش حيطه و گستره فعاليت های خدماتي و توسعه فعاليت عمراني شهرداریها که طي سالهای اخير شتاب 

زم صرف ميلياردها ریال اعتبار است. توسعه سریع فيزیکي شهر و افزایش وسعت خدمات، گرفته است مستل

ضرورت به کارگيری نيروی انساني بيشتر برای توسعه خدمات و سایر فعاليت ها را باعث شده، در نتيجه در حال 

از کارگران حاضر بخش قابل توجهي از درآمد شهرداری صرف هزینه های پرسنلي در رده های مختلف شغلي 

ساده، ماهر، و نيمه ماهر تا سطوح کادر اداری، خدماتي و نيروهای متخصص و کارشناس در رشته های مختلف 

تنوع فعاليت های شهرداری و سازمانهای وابسته به آنها و حجم عظيم فعاليت های عمراني و خدماتي  مي شود.

ته به آنها به انواع ماشين آالت، ابزار مورد نياز، سازمان های محلي، ضرورت تجهيز شهرداریها و تشکيالت وابس

تأمين هزینه های مربوط به پرداخت غرامت مالکان اراضي واقع شده در طرحهای توسعه شهری و صدها مورد 

دیگر، شهرداریها را با مشکالت بسياری مواجه نموده است. سير صعودی تورم طي سالهای اخير، تأثير مضاعفي 

ا داشته است. خرید برخي ماشين آالت، افزایش بيش از حد قيمت انواع اتوبوس مورد نياز بر هزینه شهرداریه

های مختلفي جهت کسب جهت ناوگان اتوبوسراني شهری و ... شهرداریها را ناگزیر به روی آوردن به شيوه

گزیني آنها درآمد نموده است. از طرفي با توجه به آنکه ماشين آالت به تدریج مستهلک شده و ضرورت جای

وجود دارد و با توجه به قيمت های آنها، تأمين هزینه مربوطه توسط شهرداری بسيار مشکل به نظر مي آید. با 

تواند ما را در آشکار توجه به مسائل فوق، بررسي هزینه های شهرداری و سهم هر یک از زیر شاخه های آن مي

رای کاهش و ساماندهي هزینه های جاری و سازی نقاط ضعف و قوت شهرداری و بررسي راهکارهایي ب

 عمومي، یاری نماید.

جهت درک صحيح عملکرد شهرداری اقالم هزینه ای را به دو گروه هزینه جاری و عمراني تقسيم نموده، سپس 

به بيان اجزاء تشکيل دهنده و ویژگي های عمومي آنها از جمله سهم و اثر بخشي، ميزان رشد و ... پرداخته شده 

در نهایت در بخش های بعدی مطالعات به بيان استراتژی های کاهش هزینه در جهت بهينه سازی است. 

 تخصيص منابع درآمدی شهرداری و رسيدن به باالترین بهره برداری از منابع مي پردازیم. 
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ر سال آتي جهت دستيابي به اهداف برنامه ریزی استراتژیک شه ۵از نتایج دیگر این بخش تخصيص درآمد در 

خواهد بود که بيشترین بحث آن مربوط به هزینه های عمراني و طرح ها و پروژه های این برنامه است. بخشي از 

برنامه عمراني که تحت عنوان پروژه های مستمر معرفي مي گردد اغلب پروژه هایي است که بر اساس نياز هر 

بخش دیگر مربوط به پروژه های ساله تکرار مي شود و جزو الینفک وظایف شهرداری محسوب مي شود. 

غيرمستمر است که بر اساس ضرورت و اولویت اجرای آنها، ساالنه توسط شهرداری و شورای شهر تصویب و 

ساله شهرداری، هدفمند نمودن تخصيص منابع به این پروژه  ۵تأمين اعتبار مي گردند. یکي از نتایج مهم برنامه 

 چشم انداز و تعيين نحوه تأمين اعتبار هر یک از آنها مي باشد. ها و اولویت بندی آنها در جهت نيل به 

 شناخت کل هزینه های شهرداری )هزینه های جاری و عمرانی(-3-5-3-1

تخصيص هزینه های شهرداری بر اساس نظام بودجه برنامه ای در قالب سه وظيفه خدمات اداری، خدمات 

هزینه های جاری و عمراني از یکدیگر منفک مي شوند. شهری، عمران شهری تقسيم مي شود. که بر این اساس 

طوری که وظایف خدمات اداری و خدمات شهری از محل هزینه های جاری و وظيفه خدمات عمران شهری از 

به طور کلي مي توان این گونه تقسيم بندی کرد که هزینه های  محل هزینه های عمراني به حساب مي آید.

رای ارگان خود و هزینه های عمراني هزینه های شهرداری برای شهر مي باشد. جاری ، هزینه های شهرداری ب

برای شناخت بهتر از روند هزینه کرد شهرداری طي ساليان اخير کل هزینه ها را مورد بررسي قرار داده شده 

 است. که با توجه به نمودار زیر روند صعودی در هزینه ها مشخص است.
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 ریال()ارقام به  1397-1393: روند هزینه های شهرداری) اعم از جاری و عمرانی(  بین سالهای 34 جدول شماره

1394139513961397 1393 شرح

 44,629,303,980 32,163,575,096 28,392,778,408 17,188,151,156 13,571,367,673 وظیفه خدمات اداری

 58,195,212,810 46,869,492,116 33,228,965,654 34,807,617,624 24,663,328,620 وظیفه خدمات شهری

 17,207,568,400 17244826730 1906216000 1418145000 2631158000 برنامه ریزی توسعه شهری

برنامه هدایت و دفع آب های 

 سطحی داخل شهری
154,745,063 2,208,628,778 2,029,535,000 710,330,000 2,211,331,886 

حمل و نقل و بهبود عبور و برنامه 

 مرور شهری
7,412,715,918 10,713,355,473 35,783,853,155 32,642,326,414 10,423,290,429 

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی 

 شهرها
200,000,000 0 0 1,731,430,000 319,924,950 

 برنامه بهبود محیط شهری
1,427,285,000 5,820,628,448 9,175,261,784 5,604,306,547 6,343,575,635 

برنامه ایجاد اماکن و فضاهای 

 تفریحیو  فرهنگیورزشی، 
0 5,532,134,998 3,220,370,495 9,212,785,888 10,435,159,347 

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و 

 تسهیالت شهری

1,737,319,900 8,733,601,091 645,906,500 4,058,646,057 21,203,797,069 

 1,188,932,000 0 159,500,000 0 0 جاد تاسیسات درآمدزابرنامه ای

برنامه هزینه های پیش بینی 

 نشده و دیوان عمرانی
16,899,586,463 25,406,849,025 12,774,201,672 6,803,973,298 7,188,117,975 

 179346214481 157041692146 127316588668 111,829,111,593 68,697,506,637 جمع کل هزینه های شهرداری

 

 

 

 1397-1393: روند هزینه های شهرداری از سال 14نمودار شماره 
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 و عمرانی هزینه  نوع دو به آن تفکیک چگونگی و کل هزینه روند به ابتدا شهرداری های هزینه وضعیت بررسی در

 عمده بخش که یصورت در. بسنجیم اخیر سالهای در را شهرداری عملکرد وضعیت طریق این از تا پرداخته جاری

 عمران و توسعه سمت به شهرداری عملکرد که نمود اظهار توان می باشد شده عمرانی های برنامه صرف اعتبارات

 در شهرداری گردد جاری های هزینه صرف شهرداری بودجه از اعظمی بخش اگر مقابل در است رفته پیش شهری

 در. است شده نقصان دچار است، شهر اداره بهبود و دممر به شهری خدمات ارائه که خود مسئولیت مهمترین انجام

 یک هر کاهش یا افزایش اصلی عامل یافت درخواهیم جاری و عمرانی های برنامه اجزاء از یک هر تر تفصیلی بررسی

 .است بوده آنها های مجموعه زیر از کدامیک ها هزینه از

دار زیر از کل هزینه های شهرداری نشان داده شده سهم هر یک از هزینه های جاری و عمرانی نیز در جدول و نمو

است که همواره سهم هزینه های عمرانی از هزینه های جاری بیشتر بوده است و این روند در سال های اخیر به نفع 

درصد از کل هزینه ها به  70.4می باشد که  1393هزینه های عمرانی بوده است اما بیشترین میزان آن در سال 

 عمرانی اختصاص یافته است.هزینه های 

 ریال()ارقام به  1397-1393: سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه های شهرداری بین سالهای 35جدول شماره 

 هزینه های عمرانی هزینه های جاری 

1393 
 30,462,810,344 38234696293 مقدار عددی

 44.34340027 55.65659973 درصد از کل هزینه ها

1394 
 59,833,342,813 51,995,768,780 مقدار عددی

 53.50426375 46.49573625 درصد از کل هزینه ها

1395 
 65,694,844,606 61621744062 مقدار عددی

 51.59959538 48.40040462 درصد از کل هزینه ها

1396 
 78,008,624,934 79033067212 مقدار عددی

 49.67383111 50.32616889 درصد از کل هزینه ها

1397 
 1.02825E+11 76521697691 مقدار عددی

 42.66702696 57.33297304 درصد از کل هزینه ها
 

 1397-1393: سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه های شهرداری بین سالهای 15نمودار شماره 
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 بررسی هزینه های جاری شهرداری -3-5-3-2

  جاری با تقسیم بندی پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالیبررسی هزینه های 

 20هزینه های شهرداری به تقلید از طبقه بندی ای که در بودجه کل کشور به عمل آمده است، به چهار فصل و 

 ماده طبقه بندی می شود:

 فصل اول : هزینه های پرسنلی -

 حقوق و دستمزد -1ماده 

 مزایا و کمک ها -2ماده 

 هزینه های اداریفصل دوم :  -

 هزینه سفر، ماموریت، حمل و نقل و ارتباطات -3ماده 

 اجاره و کرایه -4ماده 

 خدمات قرار دادی -5ماده 

 سوخت، برق و آب -6ماده 

 مواد و لوازم مصرف شدنی -7ماده 

 هزینه های سری -8ماده 

 فصل سوم: هزینه های سرمایه ای -

 تمطالعه برای ایجاد ساختمان وتاسیسا-9ماده 

 خرید ساختمان و زمین و حقوق اتفاقی -10ماده 

 ساختمان -11ماده 

 ماشین آالت و تجهیزات عمده -12ماده 

1 2 3 4 5

هزینه های جاری هزینه های عمرانی
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 سایر کاالهای مصرف نشدنی -13ماده 

 خرید مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی -14ماده 

 وام یا مشارکت سرمایه -15ماده 

 فصل چهارم: پرداخت های انتقالی -

 نه بخش عمومیکمک و اعا -16ماده 

 کمک و اعانه بخش خصوصی -17ماده 

 بازپرداخت اصل و بهره وام ها -18ماده 

 پرداخت های انتقالی به کارکنان -19ماده 

 دیون -20ماده 

نمودار سهم هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی نشان می دهد که سهم هزینه های پرسنلی بیش از 

. حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان علت حجم زیاد این نوع هزینه نسبت به دیگر هزینه های جاری است

 دیگر عوامل است. بعد از آن هزینه های اداری، انتقالی و سرمایه ای قرار دارند
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 1397 1396 1395 1394 1393 هزینه های جاری

ی
نل

رس
پ

 

 5,310,869,768 4,786,652,611 5,361,596,273 2,970,948,617 2,270,914,836 حقوق، اجرت، دستمزد

ضریب 

 تغییرات)درصد(
31 80 11-  11 - 

مزایا، فوق العاده و 

 کمکها
6,503,389,017 8,263,499,380 

14,085,257,93

8 

16,910,608,69

0 

26,220,959,81

7 

 بیضر

 )درصد(راتییتغ
27 70 20 55 - 

 31,531,829,585 21,697,261,301 19,446,854,211 11,234,447,997 8,774,303,853 جمع

ضریب 

 تغییرات)درصد(
28 73 12 45 - 

ی
دار

ی ا
ها

ه 
ین

هز
 

هزینه ارتباطات و 

 حمل و نقل
50,853,969 79,688,148 83,077,595 60,204,381 135,435,250 

ضریب 

 تغییرات)درصد(
57 4 28-  125 - 

 75,620,000 91,210,000 49,340,000 5,200,000 3,160,000 اجاره بهاء و کرایه

ضریب 

 تغییرات)درصد(
65 849 85 17--   

 6,707,440,116 5,887,886,106 5,187,636,421 2,784,724,562 1,828,798,264 خدمات قراردادی

ضریب 

 تغییرات)درصد(
52 86 13 14 - 

 378,220,200 412,386,200 659,837,900 501,005,518 221,371,100 سوخت، آب و برق

ضریب 

 تغییرات)درصد(
126 32 38-  8-  - 

مواد و لوازم مصرف 

 شدنی
214,641,100 253,230,500 239,858,333 478,531,499 777,477,030 

 18 5-  100 62 - 

 8,074,192,596 6,930,218,186 6,219,750,249 3,623,848,728 2,318,824,433 جمع

اتیسساختمان و تاس  - - - - - 

 892,508,800 544,308,105 656,238,900 403,776,000 735,199,600ماشین آالت و 

 )ارقام به ریال(1397تا  1393مایه ای و انتقالی : هزینه های جاری شهرداری به تفکیک پرسنلی، اداری، سر36جدول شماره 
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 تجهیزات عمده

ضریب 

 تغییرات)درصد(
45-  62 17-  64 - 

 1,160,633,000 631,535,000 247,980,000 442,950,000 26,470,000 کاالی مصرف نشدنی

ضریب تغییرات 

 )درصد(
1573 44-  155 48  - 

 2,053,141,800 1,175,843,105 904,218,900 846,726,000 761,669,600 جمع

 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
11 7 30 75 - 

ی
قال

انت
ی 

ها
ه 

ین
هز

 

 یکمک و پرداخت ها

یبه بخش عموم گرید  
938,154,000 1,388,740,000 1,569,000,000 1,700,000,000 2,600,000,000 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
48 13 8 53 - 

کمک و پرداخت های 

دیگر به بخش 

 خصوصی

- 63,000,000 133,000,000 170,000,000 - 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
100 111 28 100-  - 

پرداخت انتقالی به 

 کارکنان
679,787,186 - - 115,982,080 41,944,229 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
100-  - - 64-  - 

 328,195,770 374,270,424 119,955,048 31,388,431 98,628,601 دیون و تعهدات

ضریب تغییرات 

 )درصد(
68-  282 212 12-  - 

 2,970,139,999 2,360,252,504 1,821,955,048 1,483,128,431 1,716,569,787 جمع

 
ضریب تغییرات 

 )درصد(
14- 23 30 26 - 

 32,163,575,096 28,392,778,408 17,188,151,156 13,571,367,673 13571367673 مجموع
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 : سهم هر یک از هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی از هزینه های جاری16نمودار شماره 

 

 بررسی هزینه های عمرانی شهرداری )هزینه های برنامه ای( -3-5-3-3

 هزینه برنامه ریزی توسعه شهری -3-5-3-3-1

ائلی مرتبط می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت ساختار فیزیکی شهر را مورد هزینه های توسعه شهری به مس

تغییر قرار خواهند داد. می توان جنبه نظری مانند تهیه طرح هادی، تفصیلی و جامع یا می توان عملیاتی مانند 

ع و هادی و طرح تهیه و تصویب طرح های جاماین بخش شامل هزینه  تملک اراضی جهت توسعه آتی داشته باشد.

طرح مطالعاتی ، هزینه های رای توسعه و عمران شهریجطرح تملک اراضی و امالك مورد نیاز ا، هزینه های تفصیلی

می شود. بیشترین سهم را در  طرح توسعه کاربری فن آوری اطالعات و ارتباطاتو هزینه های  جهت مسائل شهری

مورد نیار دربر می گیرند و هزینه های دیگر به صورت  این بخش را هزینه های مربوط به تملک اراضی و امالك

 مقطعی و گذرا است.
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پرسنیل اداری رسمایه ای انتقایل
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری بین سالهای 37جدول شماره 

 

 هزینه برنامه ریزی توسعه شهری

تملک اراضی و امالک 

جهت احداث پارکینگ و 

هری در توسعه و عمران ش

 مناطق  شهر

مطالعات مسائل شهری 

در حوزه های مختلف 

 مرکز و مناطق و نواحی

طرح توسعه کاربری 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

انتخاب مشاور جهت 

مدیریت و نظارت و اجرا  

بر پروژه های مشارکتی و 

 عمرانی

 هزینه هاسرجمع کل 

1393 
 16,654,568,400 0 0 0 16,654,568,400 مقدار عددی

 100 0 0 0 100 درصد

1394 
 918,145,000 0 500,000,000 348,500,000 569,645,000 مقدار عددی

 100 0 35.26 24.57 40.17 درصد

1395 
 1,838,216,000 0 68,000,000 184,000,000 1,654,216,000 مقدار عددی

 100 0 3.57 9.65 86.78 درصد

1396 
 15,091,950,730 0 2,152,876,000 2,423,575,730 12,668,375,000 مقدار عددی

 100 0 12.48 14.05 73.46 درصد

1397 
 16,654,568,400 0 553,000,000 0 16,654,568,400 مقدار عددی

 100 0 3.23 0 96.78 درصد

 51157448530 . 3273876000 2956075730 48,201,372,800 جمع

 

 1397-1393امه ریزی توسعه شهری بین سالهای : روند هزینه های برن17نمودار شماره 
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تملک ارایص  و امالک جهت احداث پارکینگ و توسعه و عمران شهری در مناطق  شهر

مطالعات مسائل شهری در حوزه های مختلف مرکز و مناطق و نوایح

ل کیف  پروژه ها هزینه آزمایشگاه مکانیک خاک و کنتر

انتخاب مشاور جهت مدیریت و نظارت و اجرا  بر پروژه های مشارکتر و عمران  



 شهرساله استراتژیک شهرداری شاهد 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

307 

 

 هزینه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری -3-5-3-3-1

سهمی از   طرح مرمت و پوشش انهار آمار و اطالعات حاکی از آن است که طرح بهسازی مسیل های داخل شهری و

طرح احداث کانال های دفع آب بخش هزینه های این بخش را دربر نمی گیرد و هزینه های صورت گرفته صرفا در 

 . های سطحی می باشد

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند هزینه های هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری بین سالهای 38جدول شماره 

هزینه هدایت و دفع آب 

 های سطحی داخل شهر

طرح احداث کانال 

های دفع آب های 

 سطحی

طرح بهسازی مسیل 

 های داخل شهری

طرح حفر چاه در 

 معابرداخل شهری
 هزینه هاسرجمع کل 

1393 
 154,745,063 0 0 154,745,063 مقدار عددی

 100 0 0 100 درصد

1394 
 2,208,628,778 0 0 2,208,628,778 مقدار عددی

 100 0 0 100 درصد

1395 
 2,029,535,000 0 765,180,000 1,264,355,000 مقدار عددی

 100 0 37.70 62.30 درصد

1396 
 710,330,000 0 210,330,000 500,000,000 مقدار عددی

 100 0 29.61 70.39 درصد

1397 
 2,211,331,886 0 249,380,000 1,961,951,886 مقدار عددی

 100 0 11.28 88.72 درصد

 7314570727 . 1224890000 6089680727 جمع

 

 1397-1393ع آب های سطحی داخل شهری بین سالهای : روند هزینه های هدایت و دف18نمودار شماره 
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طرح احداث کانال های دفع آب های سطیح طرح بهسازی مسیل های داخل شهری طرح حفر چاه در معابرداخل شهری
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 هزینه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری -3-5-3-3-2

درصد از هزینه های شهرداری در سال  27سهم قابل توجهی از کل هزینه های شهرداری، به طور مثال حدود 

ن رسالت باستانی و تفکر مردم عامه در ، صرف هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری می شود. آ1395

گذشته نسبت به وظیفه شهرداری مبنی بر احداث راه و میدان و آسفالت خیابان و ... در این بخش جای می گیرد. از 

 این میان هزینه های زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر همواره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 ریال()ارقام به  1397-1393وند هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری بین سالهای : ر39جدول شماره 

هزینه حمل و نقل 

و بهبود عبور و 

 مرور شهری
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1393 

مقدار 

 عددی

4,068,8

81,456 

336,64

1,062 

1,050,000

,000 
0 

1,957,193,4

00 
0 0 0 0 

7,412,715,

918 

 100     26.4 0 14.16 4.54 54.9 درصد

1394 

مقدار 

 عددی

9,085,8

42,779 

392,36

0,000 
0 0 

281,080,00

0 
0 

5,216,

448,7

63 

0 0 
14,975,73

1,542 

 100 0 0 34.83 0 1.88 0 0 2.62 60.67 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
32,650,

297,822 

948,29

2,283 
0 0 

4,031,963,05

0 

738,500,

000 

4,800,

000 
0 0 

38,373,85

3,155 

 100 0 0 0.01 1.92 10.51 0 0 2.47 85.1 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
28,732,

555,914 

785,31

0,000 
0 0 

2,750,984,5

00 
0 

373,4

76,00

0 

0 0 
32,642,32

6,414 

 100 0 0 1.14 0 8.43 0 0 2.41 88.02 درصد

1397 

مقدار 

 عددی

9,828,1

68,369 

165,34

2,060 
0 0 0 0 

429,7

80,00

0 

0 0 
10,423,29

0,429 

 100 0 0 4.12 0 0 0 0 1.59 94.3 درصد

 جمع کل
84,365,

746,340 

2,627,9

45,405 

1,050,000,

000 
. 

9,021,220,95

0 

738,500,

000 

60245

04763 
. . 

103,827,91

7,458 
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 1397-1393بهبود عبور و مرور شهر بین سالهای : روند هزینه های حمل و نقل و 19نمودار شماره 
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هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
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 هزینه بهبود محیط شهری -3-5-3-3-4

وسازی و صد از هزینه ها در این بخش صرف ندر 70یکی از بخش های هزینه ای شهرداری که بازخورد درآمد برای سازمان ندارد هزینه بهبود محیط شهری است که میانگین 

 درصد برای خرید ماشین آالت حمل و دفع زباله نیز هزینه شده است. 7ن و خیابانها می شود. همچنین به طور میانگین زیباسازی در پارکها و میادی
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 ریال()ارقام به 1397-1393: روند هزینه های بهبود محیط شهری بین سالهای 41جدول شماره 

 

 هزینه بهبود محیط شهری

طرح احداث پارك، ایجاد فضای 

د سبز حاشیه خیابان سبز و کمربن

 ها به جهت کاهش آلودگی

طرح خرید وسایط نقلیه و 

ماشین آالت حمل و دفع و 

 دپوی زباله

هزینه طرح مراکز انباشت وبازیافت 

زباله ودفن وسوزاندن وتبدیل زباله 

 به کودآلی

طرح نوسازی و زیبا سازی در پارك 

 ها و میادین و خیابان ها

هزینه طرح بهبود محیط 

 قدیمی شهر بافتهای
 سر جمع هزینه ها

1393 

مقدار 

 عددی
322,409,000 677,240,000 0  427,636,000 1,427,285,000 

 100 29.96 0 0 47.45 22.59 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
5,002,682,630 817,945,818 0 0 0 5,820,628,448 

 100 0 0 0 14.05 85.95 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
5,063,481,953 2,501,989,000 1,471,488,831 0 138,302,000 9,175,261,784 

 100 1.51 0 16.04 27.27 55.19 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
3,695,576,000 0 1,908,730,547 0 0 5,604,306,547 

 100 0 0 34.06 0 65.94 درصد

1397 

مقدار 

 عددی
1,679,165,000 0 1,833,645,751 0 2,830,764,884 6,343,575,635 

 100 44.62 0 28.91 0 26.47 درصد
 28,371,057,414 3,396,702,884 . 5,213,865,129 3,997,174,818 15,763,314,583 جمع



 شهرتراتژیک شهرداری شاهدساله اس 5ه ساله و برنام 20تدوین سند چشم انداز 

 

312 

 

 هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری -3-5-3-3-6

ایجاد تاسیسات و از جمله هزینه های شهرداری که مردم به صورت نزدیک و تنگاتنگ با آن ارتباط دارند هزینه های 

تسهیالت شهری می باشد. هزینه در این بخش وجاهت شهرداری را نزد شهروندان و ترغیب مردم برای همکاری با این 

ارگان را افزون از پیش می کند. این هزینه ها به نسبت سیاست ها و برنامه های اجرایی شهرداری در زیر بخش ها در 

 همزمان قادر به هزینه کرد در تمامی بخش ها نمی باشد.طول سالیان تقسیم شده است و به طور 

 ریال()ارقام به  1397-1393: روند هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای 43جدول شماره 

هزینه ایجاد سایر 

تاسیسات و 

 تسهیالت شهری

طرح خرید، احداث، 

تکمیل و توسعه ساختمان 

 های اداری

داث و هزینه طرح اح

تکمیل گورستان و 

 غسالخانه

طرح احداث 

ساختمان های 

 خدماتی-تجاری

طرح احداث و 

تکمیل سرویس های 

بهداشتی در سطح 

 شهر

 هزینه هاسرجمع کل 

1393 

مقدار 

 عددی
1,702,619,900 34,700,000 0 0 1,737,319,900 

 100 0 0 2 98 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
8,716,306,091 17,295,000 0 0 8,733,601,091 

 100 0 0 0.2 99.8 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
591,479,000 46,721,500 0 7,706,000 645,906,500 

 100 1.2 0 7.23 91.57 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
2,713,106,057 1,343,165,000 0 2,375,000 4,058,646,057 

 100 0.058 0 33.09 66.85 درصد

1397 

مقدار 

 عددی
20,694,546,269 328,562,500 0 0 21,023,108,769 

 100 0 0 1.56 98.43 درصد
 36,198,582,317 10081000 0 1,770,444,000 34,418,057,317 جمع کل
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 1397-1393: سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای 22نمودار شماره 

 

 دزاهزینه ایجاد تاسیسات درآم-3-5-3-3-7

از جمله هزینه های قابل استفاده برای شهرداری هزینه  در بخش هایی است که برگشت سرمایه در آن وجود داشته 

باشد. بخش ایجاد تاسیسات درآمدزا هزینه در طرح هایی است که برای بلندمدت برای شهرداری بازده دارد. اگرچه این 

ایده آن هم عاید شهروندان و هم عاید شهرداری می شود. طرح های هزینه های اولیه سنگینی خواهد داشت اما ق

رستوران، طرح های تولیدی )کارخانه آسفالت، تاسیسات سنگ -متل-تاسیسات درآمدزا می تواند شامل احداث هتل

 شکن و تولید شن و ماسه و...(، احداث سالن سینما و تئاتر و.... باشد.
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5000000000.00

10000000000.00

15000000000.00

20000000000.00

25000000000.00
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ات رسجمع هزینه های ایجاد سایر تاسیسات و تجهت  
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 )ارقام به ریال( 1397-1393درآمدزا بین سالهای : روند هزینه ایجاد تاسیسات 44جدول شماره 

هزینه ایجاد 

 تاسیسات درآمدزا
 خرید، تجهیز و اجاره ماشین آالت عمرانی

خرید امالک جهت تخصیص به 

 هزینه هاسرجمع کل  تسهیالت شهری و پارکینگ

1393 

 مقدار عددی
0 0 0 

 درصد
0 0 0 

1394 

 مقدار عددی
0 0 0 

 درصد
0 0 0 

1395 

 دار عددیمق
159.500000 0 159.500000 

 درصد
100 0 100 

1396 

 مقدار عددی
0 0 0 

 درصد
0 0 0 

1397 

 مقدار عددی
1188932000 01188932000 

 درصد
100 0 100 

 

 1397-1393: سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات درآمدزا بین سالهای 23نمودار شماره 
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رسجمع هزینه های ایجاد تاسیسات درآمدزا
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 زینه های شهرداری طی سالیان اخیرمقایسه درآمد و ه -3-5-4

بررسی بندهای درآمد و هزینه و زیربخش های هر کدام  به تفصیل در باال مورد بررسی قرار گرفت. آنچه که می تواند 

 باشد.  1397تا  1393حائز توجه باشد مقایسه درآمد و هزینه شهرداری طی سالیان 

مالی شهرداری شاهدشهر نشان میدهد، مقایسه و بررسی -اداریفصل بررسی ساختار  21همانگونه که در جدول شماره

سال گذشته در شهرداری شاهدشهر، نشان از یک 5کردهای صورت گرفته طی میزان درآمدهای محقق شده و هزینه

میلیون ریال را روشن میکند و میزان هزینه کردها از درآمدهای واقعی وصولی بیشتر بوده 188میلیاردو 23اختالف حدود

 نماییم:ست. در جدول ذیل نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده را بررسی میا

 1397-1393نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای: 45جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 شرح

 179346214481 157,041,692,146 127316588668 111,829,111,593 68,697,506,637 هزینه کردها

 180،309،156،460 151،987،036،998 121492832688 92،779،732،315 84،708،181،894 درآمدی محقق شده

نسبت هزینه به 

 درآمد
23.3- 17.03 4.57 3.22 0.54- 

 

 1397-1393نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای: 24نمودار شماره 

 

 1397-1393: مقایسه درآمدها و هزینه های شهرداری بین سالهای 25نمودار شماره 
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 لزوم بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها -3-5-5

بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی شهرداری ها به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها 

پیوستگی خاصی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد نماید.  اطالق می گردد که باید

بودجه ریزی نیز تدوین بودجه و تخصیص منابع به منظور استفاده حداکثر از منابعی است که معموالً کفایت نمی نمایند 

 و به اصطالح اقتصادی کمیاب می باشند. 

ل، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی در روش های بودجه ریزی متداو

برنامه ها به دست نمی آید و همچنین افق برنامه ریزی کوتاه مدت می باشد و موجب محدودیت اقتدار مدیریت مدیریت 

عملیاتی برای رفع مشکالت این  در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد می شود. از این رو فرایند بودجه ریزی

نظام مطرح گردیده است که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت های دستگاه مورد نظر، شفاف 

سازی فرایند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه )اعتبارات( و نتایج عملکرد برنامه، کمک در توجیه بودجه دستگاه 

 مان های ناظر و ... گام بر می دارد. اجرایی در برابر ساز

بودجه ریزی عملیاتی، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه ساالنه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج 

مورد انتظار را نشان می دهد. در بودجه ریزی عملیاتی، تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها، حجم 

لیات و هزینه های اجرایی عملیات و دستگاه های شهرداری طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، عم

 روش اندازه گیری کار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، محاسبه و اندازه گیری می شوند. 
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برنامه با نتایج به دست آمده از آن بودجه ریزی عملیاتی بیانگر رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا 

فعالیت می باشد. بدین معنی که هر میزان هزینه در هر برنامه باید تأمین کننده مجموعه معینی از اهداف باشد. 

همچنین بودجه باید پیوستگی میان منابع مالی و رفتار انسانی را برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد نماید. در 

باط بین وجوه هزینه شده توسط شهرداری با نتایج به دست آمده برای مدیران، افکار عمومی و چنین سیستمی، ارت

مسئوالن نظارتی به وضوح روشن می شود. در روش بودجه ریزی متداول، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد 

افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها ارائه نمی شود و همچنین دارای 

محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. از این رو فرایند بودجه 

 ریزی عملیاتی برای رفع مشکالت این نظام مطرح گردیده است. 

 تفاوت عمده بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی

امه ای و عملیاتی را مترادف یکدیگر می پندارند اما در حقیقت این دو کامالً مترادف نمی باشند. برای غالباً بودجه برن

توضیح تفاوت موجود بین آنها باید طبقات سلسله مراتب سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بودجه برنامه ای بیشتر به 

که در بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات طبقات باالتر سلسله مراتب سازمان ها مربوط می باشد در حالی 

پایین سلسله مراتب نیز مورد بررسی و پیش بینی بودجه ای قرار می گیرند. در تنظیم بودجه برنامه ای ممکن است 

بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت شهرداری، هزینه ها فقط بر اساس سیاست کلی مالی شهرداری پیش 

د، در صورتی که شرط اساسی برای تهیه بودجه عملیاتی، محاسبه حجم و مقدار فعالیت بخش های مختلف بینی گردن

 شهرداری و تعیین هزینه هر واحد از فعالیت های می باشد. 

 ویژ ی های بودجه عملیاتی

 عمده ترین ویژگی هایی که بودجه عملیاتی دارد، به شرح زیر می باشد:

 زمانی انجام بودجه عملیاتی واقع گرایانه بودن چارچوب -

بر مبنای برنامه ها، داده ها و اطالعات است و به منظور تهیه بودجه عملیاتی برنامه های استراتژیک به کار می  -

 رود.

 ساده و قابل فهم بودن شکل بودجه عملیاتی به منظور اجرای بهتر و ساده تر -

عوامل اجرایی و تصمیم سازان به منظور نمایان  قابل فهم بودن هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی توسط -

 شدن تعهدات اجرای بودجه عملیاتی

 نقش فعال تر تصمیم سازان و تصمیم گیران در اجرای بودجه عملیاتی -

 عملیاتی بودجه ریزی اجرای های روش

 سه روش عمده برای بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد:
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ملیاتی با استفاده از روش محاسبه قیمت تمام شده، محتاج استقرار یک حسابداری قیمت تمام شده: تنظیم بودجه ع -1

نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی سازمان می باشد. مراحل تنظیم بودجه ریزی 

و محاسبه  عملیاتی طبق این روش عبارتند از: تعیین فعالیت ها، انتخاب واحد اندازه گیری، پیش بینی حجم عملیات

 هزینه عملیات

اندازه گیری کار یا کارسنجی: روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه )حقوق،  -2

دستمزد، وسایل، ملزومات و استهالك( روش کاملی می باشد. اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام حسابداری مالی و 

فته است که در بسیاری از سازمان ها عمالً مقدور نمی باشد. عالوه بر این، متناسب با قیمت تمام شده )صنعتی( پیشر

این رو، برای برآورد تغییر قیمت ها و دستمزدها، هزینه واحد کار نیز باید به طور دائم محاسبه و تغییر داده شود. از 

وش اندازه گیری کار استفاده گردد. این هزینه های اداری و پرسنلی در بسیاری از مؤسسات، توصیه می شود که از ر

روش فقط با یکی از عناصر هزینه، یعنی مقدار زمان صرف شده برای تکمیل یک واحد کار، ارتباط دارد و سایر عناصر 

هزینه از قبیل مواد، هزینه های استهالك که در روش قیمت تمام شده محاسبه می شوند را در نظر نمی گیرد ولی حجم 

الزم برای انجام دادن آن مورد توجه قرار می گیرد. برای اندازه گیری کار دو روش متداول وجود دارد که کار و زمان 

 عبارتند از: بررسی های زمانی و تجزیه و تحلیل آماری

هزینه یابی بر مبنای فعالیت: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، از سیستم های نوین هزینه یابی می باشد که می  -3

اند به صورت جداگانه یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی به کار گرفته شود. یکی از ویژگی های مهم این روش تو

که آن را از سیستم های سنتی متمایز می نماید، توجه به پدیده های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیت های 

با به کارگیری روش های مناسب می باشد. این سیستم در  خدماتی امروزی و جذب این اثرات در خدمات ارائه شده

مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت به راحتی قادر 

وین به محاسبه و سنجش تأثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد. عالوه بر این، فلسفه ن

مدیران که همان ارائه خدمات بهتر توأم با هزینه پایین تر است را مد نظر قرار می دهد. این ویژگی های برتر شده است، 

روز به روز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود؛ به طوریکه سازمان های امروزی به 

ن سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان ویژه سازمان های جهانی، دستیابی به ای

 خود تلقی می نمایند. 

در سیستم های هزینه یابی سنتی، عمومًا از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی و پشتیبانی، بر 

تمام شده خدمات تعیین شود. در این سیستم ها هیچ  حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردند تا از این طریق بهای

ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای  گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های الزم برای خدمات
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ین مشکل تمام شده خدمات، منعکس کننده فعالیت ها و ارزش های منابع به کار گرفته شده نمی باشد، اما این سیستم ا

 را به وسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می سازد. 

روش پیشنهادی بودجه ریزی عملیاتی برای شهرداری شاهدشهر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت که اساس تعیین “

ن می گردد. مشکل اساسی، هزینه یابی فعالیت بودجه بخش های مختلف شهرداری و تخصیص اعتبارات خواهد بود، تعیی

ها در اولین سال اجرا می باشد. بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال 

  ”مبنا مورد اصالح قرار می گیرد.

 پیشنهادهایی برای بهینه سازی درآمد شهرداری

واند مورد توجه شهرداری قرار گیرد که در این زمینه باید مبتنی احداث کارخانجات آسفالت و سنگ شکن می ت -

 بر استفاده منطقه ای یا چندشهری از این تأسیسات و سرمایه گذاری مشترك شهرداریهای منطقه اقدام نمود.

سرمایه گذاری در شهربازی و ایجاد تاسیسات تفریحی اغلب مورد توجه شهرداران می باشد. این نوع سرمایه  -

به دلیل عام المنفعه بودن آن و سنخیت موضوع با فعالیت های شهرداری ها و به رغم هدف درآمدزایی  گذاری

 آن می تواند به عنوان یک فعالیت مفید مطرح باشد.

ایجاد میدان های میوه و تره بار از جمله مواردی است که دارای سنخیت با فعالیت های شهرداری بوده و برای  -

قیمت ها و ایجاد رفاه شهروندان موثر می باشد. این نوع پروژه ها چنانچه مبتنی بر شناخت  تنظیم بازار و کنترل

 و مطالعات اقتصادی باشد، عالوه بر درآمدزایی، آثار مثبت اجتماعی آن نیز متوجه شهروندان خواهد شد. 

ع، ارجحیت با سرمایه با توجه به توان فنی و گستردگی وظایف شهرداری ها در زمینه خودکفایی در مقیاس وسی -

گذاری توسط شهرداری ها و بخش خصوصی به طور مشترك است، بدین صورت که شهرداری ها بیشتر زمینه 

ساز و فراهم کننده امکانات سرمایه گذاری باشند و مراحل اجرایی و بهره برداری آنها بر عهده بخش خصوصی 

 گذارده شود.

 هدف اصلی الیحه درآمدهای پایدار 10

 عنوان هشمار

 افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهر 1

 شیفت بودجه شهرداریها به درآمدهای پایدار، سالم و مستمر 2

 بهبود نظام توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده 3

 تأمین منابع مالی جدید برای شهرداریها 4
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 تنوع بخشی به راههای تأمین مالی و پوشش هزینه ای شهر 5

 افزایش سهم درآمدهای پایدار 6

 "درآمدهای محلی شهرداری ها در بودجه"پررنگ شدن  7

 "عوارض بر مالکیت"و تقویت  "عوارض بر ساخت"کاهش سهم  8

9 
تعیین تکلیف ابهام موجود در پرداختی های دولت به شهرداری و مشخص شدن سهم کمک دولتی و حقوق 

 شهرداری ها از منابع دولتی

 رل عارضه های زیست محیطی از طریق وضع عوارض بر عوامل تولید عارضه کنت 10

 منبع درآمدی شهرداری ها در آخرین نسخه در دست بررسی الیحه درآمدهای پایدار 13

 عنوان شماره

 درصد از مبالغ صدور یا تمدید گواهینامه و گذرنامه توسط نیروی انتظامی 10 1

 دروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتیسه هزارم مجموع قیمت فروش خو 2

3 
یک درصد از قیمت کارخانه خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی به عنوان 

 عوارض نقل و انتقال

 پنج درصد از مبلغ بلیت حمل و نقل برون شهری مسافر 4

 هشت درصد درآمد حق الثبت دفترخانه ها 5

 عوارض بهره برداری از معابر عمومی به منظور هزینه کرد در توسعه تاسیسات شهری 6

 یک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاران پروژه های عمرانی واقع در محدوده شهر 7

 سه درصد از درآمد مالیات های مستقیم  8

9 
، 20، سایر شهرها و دهیاری ها به نسبت هزارم ارزش کاالهای وارداتی به منظور تقسیم میان کالنشهرها12

 درصد 20و  60

 توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت استانی به جای شهرستانی 10
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11 
 10وضع عوارض نوسازی متناسب با قیمت روز به نحوی که درآمد حاصله طی یک فرآیند تدریجی حداکثر 

 ه ساختمانی و مازاد تراکم شودساله به کلی جایگزین درآمد صدور پروان

12 
وضع عوارض خاص ویژه توسعه حمل و نقل عمومی از محل تردد در معابر خاص، فعالیت های آالینده هوای 

 شهر و مالیات بر سوخت

 وضع منابع مالی ویژه توسعه زیرزمینی شهرها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و عوارض فروش بنزین 13

 وضع موجود شهرداری ها هفت نارسایی مالی

 عنوان شماره

 وابستگی شهرداری ها به درآمد حاصل از ساخت و ساز 1

 فقدان ضمانت اجرایی برای وصول عوارض شهری 2

 عدم توازن در توزیع منابع عوارض و مالیات های ملی بین شهرداری ها 3

 مشکالت در سرمایه گذاری شهرها 4

 ض فرآیند طوالنی بازتوزیع عوار 5

 عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری ها توسط دستگاه ها 6

 عدم تحقق کمک های دولتی 7

 

 ها در ایرانشهرداری پایدار بررسی درآمد 3-5-3

 ها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور، تغييرات و مداخالت موردیمدی شهرداریآفقدان نگرش جامع به منابع در

بخش درآمدی شهرداری در وضعيت ناپایداری  باعث شده هاکفایي شهرداریاجرای سياست خوداتکایي و خود و

های قانوني و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگي شدید بخش درآمدی محدود شدن عرصه گيرد.قرار 

که ادامه این وضعيت آثار و تبعات نحویبه ،وسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده استشهرداری به ساخت

ترین یکي از مهمهای اجتماعي ، فرهنگي و زیرساختي را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است. نامطلوب و هزینه

روی مدیران شهری و روستایي کمبود منابع درآمدی موردنياز برای ارائه خدمات و ایجاد های پيشچالش

ت از روستاهای کشور به شهرها، بسط زیرساختارهای شهری و روستایي است. گسترش جمعيت، نرخ فزاینده مهاجر
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ونقل شهری، افزایش مالحظه در حملروابط اجتماعي، گسترش فيزیکي و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل

های کشور ها و دهياریهای دولت به شهرهای بزرگ باعث شد که شهرداریمطالبات شهروندان و کاهش کمک

ها ای مواجه شوند. نبود قانوني مشخص برای درآمد شهرداریعدیده در زمينه تأمين منابع مالي خود با مشکالت

خالف  یهاها از اهرمباعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکالت جدی مواجه شود و شهرداری

 است.هایي وارد آمدهببه شهرها و معماری آن آسي ،با این کار کهقانون برای کسب درآمد استفاده کنند 

 باشد، بازدارنده بایست در این موارد،، بنا به شرح وظایف قانوني خود، ميهادر شهرداری 1۰۰ن ماده کميسيو

شده  ين تخلفات ساختمانکرد قانوني برای ابزاری به در مواردی تبدیل کميسيون این که هستيم آن شاهد اینک اما

 روند گرفته شود. ینا یجلو یداست و با

شهرها شهرداری کالنها و وابستگي اهد و تخلفات از سوی ذینفعان در شهرداریتوجيهي که در مقابل این شو

اش را در قبال دولت تعهدات مالي شود این است کهعنوان ميبه فروش درآمد ناشي از تراکم  ،از جمله تهران

امور تهران از محل ماند جز اینکه درآمد برای اداره دهد و در چنين شرایطي راهي نميموقع انجام نميشهرداری به

 ،شهرهایي مانند تهراندر کالن پيامد چنين روندی آن است که صدور پروانه ساخت و سایر منابع مشابه تأمين شود.

طبق ساختمان را گيرد اما مالک ساختمان مجوز مي یعني شوديموارد طبق مجوز انجام نم يوسازها در بعضساخت

است که اگرچه درآمدزاست اما شهر  یروند ینشود. امي یمهجر 1۰۰ماده  يسيونکمبنا به و بعد  سازديمجوزش نم

 .سازدرا دچار مشکل مي

ضوابط و »با تصویب  69دی  2۴شورای عالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ از سوی دیگر 

گذاری امور تصورت جدی وارد حوزه سياسموضوع فروش تراکم را به« سازیمقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه

ها با فروش تراکم جنبه قانوني به افزایش درآمد شهرداری نيالگوی غيراصولي و غيرعقال ،شهری کرد. با این مصوبه

 گيرد. به خود مي شکل قانوني، پایدار از طریق فروش تراکمکسب درآمدهای نا ،این ماده قانوني . طبقخود گرفت

 ي، عوارض مکتسبه از امالکيو مسکون یباغات به کاربری تجار از سوی دیگر درآمد حاصل از تغيير کاربری

 ینهاست. امنابع درآمد شهرداری یگرشوند از دشهر مي یمشهر بوده و داخل حر یمکه خارج از محدوده و حر

 یو پرداخت نقد یمهتخلف و جرم به جر یلتبد یاشود که امکان دور زدن قانون مضاعف مي يمسئله هنگام

امر منجر به  ینکند و امي یعامکان پرداخت رشوه را تسر یندیفرا ينشده باشد. چن ينبيني و تضمصراحت پيشبه

 یعامل بازدارنده برا یدکه با 1۰۰ماده  يسيونو کم شودمي تراکم فروش واسطهبه شهری مدیریت در فساداشاعه 

 یباال یلو تما یمردم از شهردار یينپا یتمندیرضا يزان. ماستگشته دیلتخلف تب یبرا یخود به ابزار ،تخلف باشد

 يلصرفه بودن آن به دلبهاز پرداخت رشوه و مقرون یتينارضا یعنيوسقم معادله فوق وساز، صحتمردم به ساخت

، عادی شدن تخلف و تضييع حقوق ياجتماع یتيکند. گسترش نارضامي يانوساز را بساخت یباال یسودآور
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اگرچه مدیران شهرداری استداللشان این است  ری کشور از نتایج چنين فرایندی است.بدبيني به ساختار ادا و دیگران

 به شهرداری و گيردمي انجام شده ابالغ که تفصيلي طرح قالب در 1391 ها از سالفروش تراکم در شهرداری که

 انجام والرو  یهبه شکل رو يول ،شود دیده تخلف از مواردی است ممکن و فروشدمي را تراکم مجاز شکل

 شهروندان نکند صادر روانهپ یاگر شهردارکه  کنندهمچنين مدیران شهرداری استدالل مي. دارد تعریف و گيردنمي

مدیران شهرداری بر این باورند که شهرداری در  بنابراین. شودمي صادر قضایي حکم و نمایند شکایت توانندمي

 دهد.حوزه فروش تراکم تخلفي انجام نمي

خصوص ناپذیری بهلي بر اساس استدالل مخالفان فروش تراکم، فروش تراکم دارای پيامدهای جبرانطورکبه

از  يریاتالف منابع، جلوگ چون یيهاعارضه ،شهر با فروش تراکم اداره پيامدهای ترین. مهماستشهرها در کالن

 افزایش ين. همچنکندمي آن گيرگریبان راشهر  يماینما و س يِآشفتگ ي،رانت یشهردار یجادوکار، اکسب

کنترل  یدشهرها با يتجمع آنکه، حالدشوار است يتشود و کنترل جمعمي يتجمع یشمنجر به افزا وسازساخت

هوا  يآلودگ و يکهمچون تراف يو معضالت جمعيت یشتا از افزا شودمحدود  یدبا یسازداشته باشد و تراکم

به کار گرفته  یکشاورز یهایي که برایابد تمام رودخانهمي شیشهر افزا يتجمع يوقت ينکند . همچن يریجلوگ

زیست ایجاد و مشکالتي را برای محيط کننده استنگران يتوضع ینآب شرب را تأمين کند که ا یدشود بامي

 کند.مي
 

 ها دولت برای افزای  درآمد پایدار شهرداریحل راه6-5-3-1 
 یلهای ذدر قالب پیشنهاد یشهردار یرفع چالش در نظام مال یبرا  هاشهرداری پایدار مددرآ الیحهدولت در قالب  یشنهادیپحل راه

 مطرح شده است:

  یریتیمد یوهش تغییر -1

 سازی شهرداری سپاری و واگذاری وظایف و کوچکوری از طریق برونها و ارتقای بهرهکاهش هزینه -

بخش خصوصي به منظور همکاری با های شهرداری به بخش خصوصي و واگذاری بخشي از فعاليت -

 های شهرداریدرآمدزایي و کاهش هزینه

 آورالزام تعهدات-2

 تعيين عوارض نوسازی بر کليه اراضي -

اندازی های الکترونيکي که توسط وزارت کشور راهسازی رابطه شهرداری و مردم از طریق سامانهشفاف -

 رض و درآمدها اقدام نمایند.اند نسبت به ثبت کليه عواها موظفشود و شهرداریمي
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ها و مؤسسات و الزام شورای شهر نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداری و کليه سازمان -

های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ اموال عمومي، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نيز شرکت

ررات از طریق انتخاب حسابرس رسمي و اعالم موارد ها از نظر مطابقت با قوانين و مقهای مالي آنصورت

 های قانوني نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور و پيگيری

  یقانون حلراه-3

 الغای قوانين مربوط به اعطای تخفيف یا معافيت از پرداخت عوارض   -

ظام مالي شهرداری در نظر عنوان محورهای اصلي الیحه برای کاهش درآمدهای ناپایدار در نهای فوق بهپيشنهاد

 گرفته شده است.

 ها نفع در افزایش درآمد پایدار شهرداریهای ذینقش گروه
 شود:های زیر توصیف میدولت در کنار ذینفعانِ دیگر با ویژگی , نحوه مداخله و مشارکتدولت  در طرح پیشنهادی

 (یشنهادیطرح پ یمبنا )بر یشنهادیپ طرح در یردولتیغ و یدولت نفعانِینوع و نحوه مشارکت ذ: 46جدول

 نحوه مشارکت نوع مداخله ینفعانذ

 وزارت کشور

گذاری سیاست
 کالن
 

 نظارت
 

 و کاهش سهم  هاینههز یریتمد یکردها با روکرد بودجه شهرداریها و هزینهسیاست یهته
 یو شهردار یاسالم یگری و ابالغ آن به شوراهاهای تصدیهزینه

 یسازی براشفاف منظوربهدرآمدها و منظور ثبت عوارض به یکیهای الکتروناندازی سامانهراه 
 شهروندان

 های ضمیمه گزارشرا به یهای حسابرسدستورالعمل یوزارت کشور و سازمان حسابرس
 و به شوراها ابالغ کند. یبتصو یهای دولت, و مطالبات از دستگاهی,بده یاتیمال

 یگزارش حسابرس رسم یجهشهر از نت یوزارت کشور از گزارش شورا یبررس. 

 نظارت یاسالم یشورا

 های وابسته, ها, مؤسسات, شرکتسازمان یهو کل یشهردار ینظارت بر حسن اداره امور مال
, نظارت بر یشهردار یو اختصاص یها, اموال عموم, دارایییهو حفظ سرما یو تابعه شهردار

 یقو مقررات از طر ینز نظر مطابقت با قوانها اآن یهای مال, و صورتینهحساب درامد و هز
و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور  یانتخاب حسابرس رسم
 اقدام کند. یهای الزم بر اساس مقررات قانونپیگیری

 سال  یانبه پا یمنته یگزارش حسابرس رسم یجهنسخه از نت یکشهر موظف است  یشورا
 و اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کند یبررس یتیرماه برا انیگذشته را حداکثر تا پا یمال
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 وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصاد و 

 ییدارا
 سازمان ثبت اسناد

 .یندامالک اقدام نما یمتق یینبه شکل ساالنه نسبت به تع یسیونینهادها در قالب کم ینا یندهنما مشارکت

 هادرامد شهرداری یشمنظور افزاها بهو کمک در پروژه یوصبخش خص یهجذب سرما مشارکت یبخش خصوص

 

 ها برای افزای  درآمد پایدار شهرداری حل پیشنهادیراه

یکي از مشکالت نظام شهری در ایران سيستم مدیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل  .1

مداری، مشارکت طلبي و افيت، قانونهایي چون شفسازد. همچنين در مدیریت جامع شهری مؤلفهمواجه مي

وجود  ،شودعنوان نقاط ضعف در سيستم مدیریت شهری در ایران دیده ميگویي وجود دارد. آنچه بهپاسخ

شود مدیریت شهری ها منجر ميها است. این ویژگيزا بودن برنامههایي چون تمرکزگرایي و برونویژگي

یریت بخشي برود. بر این اساس مدیریت شهری در ایران از از مدیریت جامع فاصله گرفته و به سمت مد

محوری است. در واقع آنچه تحقق درآمد پایدار را در ایران با مشکل محوری دور و گرفتار پروژهتوسعه

بنابراین فقدان مدیریت جامع شهری منجر به بروز . سازد فقدان مدیریت جامع شهری استمواجه مي

. کسب درآمدهای ناپایدار برای ارائه خدمات شهری هری ایران شده است مانندمشکالتي در ساختار نظام ش

این امر  کهيمسئله اساسي در این زمينه فقدان استراتژی ملي مدیریت جامع شهری در کشور است، درحال

 گيرد. بنابراین پيشنهاد کليعنوان یک اصل در نظام شهری مورد توجه قرار ميدر بيشتر کشورهای جهان به

 . در این بخش، تهيه و تدوین برنامه مدیریت جامع شهری است

کند عوارض دهد. های دیگر به مقدار زميني که اشغال ميهر واحد ساختماني چه مسکوني و چه با کاربری .2

که از نحویبه ،صورت تصاعدی باال برودمالکاني که بيشتر از یک ملک دارند عوارض بهبرای همچنين 

یکي از مشکالت در  .ه ملک را نگه داردصرفه نباشد کبه، مقرونکند و برای مالکسوداگری جلوگيری 

خصوص تهران عدم توازن در الگوی مالکيت است. اجرای این طرح نيازمند ایجاد نظام شهرها بهکالن

ش . ماليات بر ارزاست های خالي و ماليات بر ارزش زمينمنظور دریافت عوارض از خانهشفاف اطالعاتي به

شود چراکه کساني که قيمت زمينشان بيشتر است مبلغ بيشتری باید زمين منجر به عدالت اجتماعي مي

تر است کمتر پرداخت کند. در این صورت برای کسي توجيه اقتصادی پرداخت کنند. هر که زمينش ارزان

ند در نتيجه مبلغ ندارد که خانه خود را خالي نگه دارد چون در هر صورت باید عوارض آن را پرداخت ک
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های های عمراني و جاری خود در قسمتگردد که عالوه بر تأمين هزینهتوجهي نصيب شهرداری ميقابل

  کيفيت خدمات شهری را باال ببرد. ،نيافته شهرتوسعه

برخوردار کردن برای افراد کم ینهعملياتي کردن راهکار فوق یعني دریافت عوارض از افراد پردرآمد و هز .3

 .و عدالت اجتماعي را محقق سازد واند در کاهش شکاف طبقاتي در جامعه مؤثر باشدتمي

یا تعداد نفر ساکن در هر خانه،  متراژاخذ ماليات از ساکنان هر واحد مسکوني. برای مثال در اروپا برحسب  .۴

ب درآمد عنوان یک راهکار اساسي در کسشود. تعهد مردم به پرداخت ماليات بهماليات زباله گرفته مي

خواهد خانه بسازد جای اینکه منتظر بمانند تا کسي را که ميها بهها است. بنابراین شهرداریپایدار شهرداری

های های مختلف محاصره کنند، باید از مصرف ماليات بگيرند و برعکس باید هزینهو پروانه بگيرد، با هزینه

 از نمایند و شهر نوسازی شود. وساخذ پروانه کم باشد تا افراد انگيزه یابند ساخت

عوارض از توليد. برای مثال اگر کسي قصد تخریب و  ینتربيشترین عوارض از مصرف گرفته شود و کم .۵

با گردش دیجيتالي  . این مراحلنوسازی منزل خود را دارد باید مراحل اداری از پيش رویش برداشته شود

کمترین مبالغ در این مرحله باید اخذ  .وليد صورت گيردتواند انجام شود و این امر را تسهيل کند که تمي

 . اعمال شود مصرفعوارضي بر  و در عوض، شود

منظور توزیع مراکز خدماتي و رفاهي در چهارگوشه شهر به به شهرهاای شدن چندهستهتوسعه ضرورت  .6

ر تحقق مدیریت یکي از متغيرهای مهم داین  .نحوی عادالنه که منجر به افزایش رضایت شهروندان است

از  .های مهم در مدیریت جامع شهری استجامع شهری است چراکه تحقق عدالت اجتماعي یکي از مؤلفه

شود و سوی دیگر توزیع مناسب مراکز رفاهي و خدماتي منجر به کاهش آلودگي و کاهش بار ترافيک مي

یش مشارکت شهروندان در نظام یابد. افزایش رضایت شهروندان منجر به افزارضایت شهروندان افزایش مي

 شود.شهری مي

ها یکي از عوامل مهم ها چراکه نظام بوروکراسي در شهرداریتسریع در روند بوروکراسي اداری شهرداری .7

گذاری است. تسریع در روند بوروکراسي منجر به ترغيب گذاران برای سرمایهميلي سرمایهدر بي

 شود.گذاران ميسرمایه

ساختارهایي در شهر که با حداقل عارضه برای شهر توليد ثروت کند و اقتصاد شهری رونق  استقرار صنایع و .8

 های علم و فناوری قرار گيرد. گيرد  و تحت پوشش پارک

 برنامه ساله عملیاتی  در شاهدشهر شهرداری پایدار مالی منابع تأمین راهبردهای

 زوده در شهر شاهدشهرکنترل و بررسي درآمد حاصل از اجرای ماليات بر ارزش اف .1
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 افزایش جذب سرمایه گذاری های خصوصي داخلي و خارجي .2

 تراکمروش افزایش و فی به جا یموجود در شهردار متداولی ، جایگزین روشها یایجاد منابع درآمد .3

مشارکت با بخش خصوصي در راستای اجرای طرح های عمراني و خدماتي و فروش خدمات مناسب  .۴

 به متقاضيان

 های تشویقي و ایجاد زمينه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان اتخاذ روش  .۵

 استقاده صحيح از امالک و مستغالت شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری .6

 افزایش درامد با ایجاد گلخانه ها، کارگاه ها و صنایع خرد .7

 گسترش امر نظارت بر امور مرتبط با طرح های عمراني شهری .8

 اعمال و اجرای طرح های درآمد زابرنامه ریزی،  .9

 دریافت عوارض از شرکت ها و موسسات مالي و بيمه ای .1۰

 اختصاص بخشي از وجوه حاصل از اخذ جرائم راهنمایي و رانندگي به شهرداری ها .11

 اختصاص درصدی از درآمد اداره های خدمات رسان به شهرداری ها. .12

 مشکالت کلیدی ساختار مدیریت شهری شاهدشهر

 ر حکروایي شهری الکترونيک مانند، اداره کردن الکترونيک و خدمات الکترونيکنبود تفک -

 مغایرت اساسي ساختار سازماني با وضع ایده آل در چارت سازماني -

مغایرت اساسي در چينش سازماني نيروی انساني که در نهایت به اختالل در سيستم عملکردی منابع انساني  -

 منجر شده است

 نگری در مدیریت شهری شاهدشهر با توجه به توسعه کالبدی شهر عدم وجود تفکر آینده -

 نبود اعتقاد به برنامه و برنامه محوری سازمان -
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 ضعف در ساختار نظارتي و ارزشيابي منابع مالي و انساني -

 همه برای مناسب و ،خالق جذاب ایجاد فضایي هدف با شهر در عمومي قلمرو حوزه نبود تفکر توسعه -

 گروه های اجتماعي

 تحقق مشارکت منظور به شهری مدیریت حوزه اطالعات در به شهروندان عمومي دسترسي عدم برقراری -

 شهروندان

 شهر اداره های هزینه کاهش و کارآفریني، منابع پایدار و گذاری شهری، سرمایه ضعف در حوزه ماليه -

 شهر هماهنگ و چهیکپار مدیریت بهبود نظام و اصالح شفافيت، عدم کاربست خالقيت، هوشمندسازی، -

 چابک سازی و تفویض اختيارات به واحدها و حوزه ها و بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات -

 تخصصي شدن حوزه های شهرداری شاهدشهر -

ضعف در دیپلماسي شهری و مطرح کردن شهر در سطح منطقه و نمایش ظرفيت های محلي توسعه و  -

 زیست در شهر شاهدشهر

 زی درآمدها و مدیریت شفاف و موثر هزینه کردهانبود تفکر پایدار سا -

 فراواني باالی شکایت های مردمي از وجود بروکراسي اداری -

 سردرگمي ارباب رجوع در مراجعه به شهرداری و طوالني شدن زمان انجام وظایف محوله -

 هدشهرعدم وجود رویکرد مدیریت بهينه منابع و مصارف شهری با هدف پایدار سازی ماليه شهرداری شا -

 سيستم دستي حوزه قردادهای شهرداری و نبود سيستم یکپارچه جهت ثبت مشخصات ریز امور قراردادی -

نبود برنامه مدون در تهيه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانين موجود در حوزه مدیریت شهری به خصوص  -

 در حوزه شهرسازی و خدمات و عمران شهری.
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ست محيطي، اجتماعي، اقتصادی و کالبدی در اجرای طرح های بزرگ نبود پيوست های مطالعاتي فني، زی -

 مقياس شهری و منطقه ای.

سال گذشته به درآمدهای ناپایدار که ضرورت  1۰درصدی شهرداری طي ۴۰وابستگي درآمدی حدودا -

 تقویت سهم درآمدهای پایدار و مستمر مانند کسب عوارض و درآمدهای قانوني را  نشان مي دهد

شتر بودجه به حوزه مطالعاتي و مشاوره ای جهت تسهيل،کارایي، بهبود عمکلرد سيستم و بهبود اختصاص بي -

 عمران و توسعه شهر شاهدشهر

 تهيه برنامه و اقدام جدی در ایمن سازی معابر شهری و محلي و تقاطع های اصلي شاهدشهر -

اری، فناوری ارتباطات و بازمهندسي روش ها، فرایندهای انجام وظایف و توسعه فناوری های نوین اد -

 اطالعات در شهرداری شاهدشهر

 شهرداری ماموریت بیانیه تدوین

 یانیهسازمان است. در ب یروننگاه از ب یت،سازمان را مشخص می کند و نگاه مامور یفلسفه وجود یتمامور

 یوجود، فلسفه ؟و چگونه ؟، چرا؟، کجا؟چه کسی یزی؟،پاسخی واضح و شفاف به سواالت چه چ ماموریت،

 یاز آن سازمان را برا یریو تصو یداز آن سازمان را مشخص می نما یریو تصو یدمی نما مشخص سازمان را

از سواالت  یرسازمان به غ یتمامور ینشده است که در تدو یهاز منابع توص ی. در پاره اکند خواننده تداعی می

 یلشفاف گردد. کانون توجه از سه جزو تشک یانیهدر ب یدبا یزکانون توجه ن شوند، جواب داده یدفوق که با

که سازمان در هر  یا ییسازمانی که بسته به نوع سازمان و توانا ینما و منابع انسانی ی،است: تکنولوژ یدهگرد

 نمود. اشاره از آنها می توان یکیاز سه جزو دارد، به  یک

به دنبال آن  یمتا بتوان یممی پرداز دشهرشاه یشهردار (رسالت) یتمامور یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .یمکن یینتبرا شهر  یشهردار یازمورد ن هنجارهای ها و ارزش

 اقدام شده است: یلذ یقشهر به طر یشهردار (رسالت) یتمشخص کردن مامور یدر راستا

ن و کارشناسان و صاحب نظرا ی،اسالمی شهر، شهردار یمسئوالن محترم شورا یاردر اخت ییها پرسشنامه

 یو صاحب نظران امور شهر (مانند ادارات و ...)در ارتباط بوده اند  شاهدشهر ینوعی با مسائل شهر به که یافراد
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ها مورد استفاده  آن یپرسشنامه ها و جمع بند یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندبرآ و قرار گرفته شاهدشهر

 قرار گرفت.

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییاسخ هابه ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پ یلذ در

 رسالت  یا یتریزی برای هر سازمان یا نهاد مشخص شدن مامور از ارکان مهم برنامه) MISSION (  آن

امروز شهرداری به  دنیای است تا بتوان به کمک آن وظایف آن سازمان یا نهاد را اولویت بندی نمود. در

سطح شهرهای مختلف  در را یهای گوناگون مردم نهاد وظایف و ماموریت یمومعنوان یک سازمان ع

ها تنها  از شهرداری برخی ها وجود دارد. آن ینب یزن یریهای چشم گ تفاوت یهده دار است که گاهع

ی پل و . . . تعریف م جدید، ط در ساخت معابرقخود را ف یفهشهر توجه داشته و وظ یمرانعبه مباحث 

و  یفرهنگ عی،اجتما ی چون،دیگر از شهرداری ها ماموریت خود را در حوزه های یرخب یول کنند

که از  ینایت به شناختعو با  به نظر شما فوق یحاتکنند، حال با توجه به توض یتعریف م یزاقتصادی ن

سال  5در شهرداری شاهدشهر ،  گرامیهای شهر دارید، به نظر شما صاحب نظر  یتکمبودها و قابل

 قیبتع یشتررا ب ماموریت هایی متمرکز و چه یخود را در چه حوزه یا حوزه های یت هایفعال آینده

 ؟نماید

 

 شاهدشهر شهرداری های ماموریت لیست -47 جدول

 عنوان ماموریت عرصه
میانگین 

 وزنی

ی
نگ
ره
و ف
ی 
ماع
جت
ا

 

 9.2 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری

آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت،  حفظ و ارتقای سالمت شهری )مانند 

 ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت و . . (
9 

 8.8 کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

توانمندسازی و جلب مشارکت های اجتماعی )مانند توسعه و تجهیز مراکز کارآفرینی، آموزش و 

 ی مردم نهاد و . . . (ترویج کارآفرینی، حمایت از تشکل ها
8.2 

 7.8 توسعه ورزش شهروندی

 7.75 حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت اجتمامی بانوان

 7.4 توسعه امکانات اوقات فراغت

 6.4 توسعه گردشگری

ح  و 
ل
م

 و 
ل
نق

افی
تر  ك

ث و توسعه روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری )طراحی و اصالح هندسی معابر، احدا

 معابر غیربزرگراهی، تعریض معابر غیر بزرگراهی، احداث و توسعه تقاطع غیر مسطح و . . .(
9.4 
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افزایش ایمنی و بهره وری معابر )مانند نصب دوربین های ترافیکی، اجرای عالئم افقی ترافیکی، 

 (نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی، نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و . . .
9 

 8.6 روانسازی عبور و مرور پیاده

 8.4 توسعه و ساماندهی فضای پارك خودرو

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری )مانند احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، 

 نگهداری معابر ویژه دوچرخه، بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه و . . .(
8.4 

 7.6 پایانه ها توسعه و تجهیز

 7.6 روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

 7.6 آموزش و ترویج امور در زمینه حمل و نقل و ترافیک

مدیریت تقاضای سفر )مانند توسعه مراکز جذب سفر و مجتمع های ایستگاهی، اجرا و نگهداری 

 طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه و . . .(
6.6 

 5.4 ریلی غیر عمومی نیمه و عمومی نقل و حمل اماندهیس و توسعه

 4.25 توسعه و ساماندهی حمل و نقل  عمومی ریلی

ی
هر
 ش
ت
دما
خ

 

 9.4 زیباسازی منظر شهری

بهبود محیط زیست شهری )مانند تهیه طرح های زیست محیطی، ساماندهی صنایع مزاحم، 

 عاینه فنی وسایل نقلیه(توسعه انرژی های نو، احداث، توسعه و تجهیز مراکز م
9.4 

 9 توسعه و مدیریت فضای سبز شهری

 8.8 مدیریت پسماند

 8.2 مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

توسعه و نگهداری تاسیسات و تسهیالت خدمات شهری )مانند احداث آبخوری ها و سرویس های 

و تره بار، ایجاد کانال مشترك تأسیسات  بهداشتی عمومی در معابر، ایجاد و توسعه میادین میوه

 شهری و . . .(

8.2 

 7.4 مدیریت و ساماندهی گورستان ها

ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر )مانند ساماندهی مشاغل و فعالیت های شهری، رفع 

 سد معابر و ..(
7.4 

 6.4 توسعه و مدیریت فضای سبز پیرانشهری

ت 
ری
دی
و م
ی 
من
ای

ان
حر
ب

 

 9.6 توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

 9.4 آتش نشانی و خدمات ایمنی

کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز )مانند افزایش ایمنی 

 اماکن، کنترل مطالعات ژئوتکنیکی ابنیه شهری، مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی و ...(
8.8 

 7.6 غیرعامل شهرتوسعه پدافند 

 و 
ی
مار
مع

ی
ساز

هر
ش

 

 9.6 ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

 9.2 نظارت و کنترل ساخت و ساز

 8.4 ساماندهی حریم شهری

 7.4 تهیه نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر
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 7 ساماندهی بافت ها و پهنه های طبیعی واجد ارزش

ی
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توسعه خدمات شهرداری الکترونیک )مانند ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری، 

، ارائه سرویس های  GIS) (پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی 

 اینترنت و مانیتورینگ شبکه و . . . (

9.2 

،  ICTیش فعالیت های مرتبط با توسعه خدمات الکترونیک )شهر هوشمند( )مانند بهبود و پا

 توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و . . .(
8.6 

 8.4 ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات

 7.4 نوسازی و تحول اداری

 6.4 تامین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

و توسعه همکاری های بین المللی و ملی در دیپلماسی شهری )مانند اطالع رسانی بین المللی 

 حوزه مدیریت شهری(
6.2 

رما
 س
ب
جذ

یه
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 9.6 شهر برای جذب سرمایه گذار یشترب معرفی

 9.2 های سودآور اقتصادی یتانجام فعال

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه مأموریت

ماموریت به عنوان ماموریت های شهرداری شاهدشهر مورد عنوان  8در حوزه اجتماعی و فرهنگی مجموعاً 

 شهری سالمت ارتقای و حفظ "و  "توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری"بررسی قرار گرفته و از این بین 

 سالمت حوزه خدمات ارائه به مربوط مراکز ساماندهی  سالمت، امور در شهروندان توانمندسازی و آموزش مانند)

 باالترین امتیازها را از آن خود کرده اند. 9و  9.2ترتیب با امتیاز  به ". . ( و
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 فرهنگی و اجتماعی حوزه های ماموریت بندی اولویت  . نمودار32شکل

 های اجرایی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری شاهدشهرراهبردها و برنامه

 راهبردها

سترسی شهروندان باا اجارای برناماه ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در جهت افزایش د -

 های:

 احداث و توسعه سراهای فرهنگ در محله های شهری .1

 احداث خانه فرهنگ .2

بسترسازی برای شهری دوستدار کودك برای شهرشاشـهر بـا اجـرای برنامـه هـایی چـون پـارك کـودك و  .3

 نوجوان، خانه اسباب بازی در سطح محله های شهر

 هراحداث پاتوق های محله ای در شاهدش .4

احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز )یک مجتمع ورزشی تخصصی در شـهر در افـق طـرح پیشـنهاد مـی  .5

 گردد(

 احداث پارك ترافیک .6

 احداث پارك آتشنشانی برای افزایش فرهنگ ایمنی و مواجه با خطر و ریسک های احتمالی  .7
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 احداث خانه های فرهنگ در سطح نواحی و محله ها .8

ی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی شهر شاهدشهر با هدف شناساندن شاهر تمرکز بر شناخت ریشه ها -

 به منطقه.

 توسعه و تنوع در برنامه های فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان با اجرای برنامه های: -

اجرای برنامه های فرهنگب سیار در پارك های محله ای در حالیکه، در وضع موجود ایـن چنـین برنامـه ای در  .1

 ر کار شهرداری نبوده است.دستو

ساماندهی تشکل و نهادهای مذهبی، هیات های مذهبی مساجد و تقویت برنامه های فرهنگی مساجد با رویکرد  .2

 ارتقای فرهنگ شهروندی

ترویج آموزش های فرهنگ شهروندی در جهت افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان با اجارای  -

 برنامه های ذیل:

 دی مردمی موجود در محله هاساماندهی تشکل و نها .1

 شناسایی و تقویت تشکل های موثر در مشارکت های اجتماعی .2

 تدوین طرح جامع آموزش شهروندی مانتد فرهنگ ترافیم، فرهنگ بازیافت و.... .3

ها با مشارکت تشکل و نهادهای مردمی با تمرکز بر درآمدهای پایدار و برون سپاری مدیریت زیرحوزه -

 ل:اجرای برنامه های دی

 واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی و اجتمایع به بخش خصوصی .1

 توسعه و تقویت درآمدهای پایدار حوزه فرهنگی و ورزشی با ایجاد واحد هزینه خدمات .2

 تمرکز بر ورزش و سالمت همگانی با اجرای برنامه: -

 افزایش بودجه پژوهش های سالمت همگانی محور در حوزه روح و روان .1

 تبط با سیاست های کالن سالمت و نشاط آفرین شهری شامل نهادهای مرتبط و مردمی.های مرایجاد کارگروه .2

 

 ترافیک و نقل و حمل حوزه مأموریت

در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز با بررسی ماموریت های مشخص شده برای شهرداری شهر شاهدشهر و 

 اصالح و طراحی) موتوری نقلیه وسایل مرور و عبور سازی روان "اولویت بندی آن ها، سه عنوان مأموریتی 
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 غیر تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه و احداث معابر، هندسی

 افقی عالئم اجرای ترافیکی، های دوربین نصب مانند) معابر وری بهره و ایمنی افزایش "، ". . .( و مسطح

 و عبور روانسازی "و  ". . .( و رانندگی و راهنمایی های چراغ نصب ترافیکی، تجهیزات نگهداری و نصب ترافیکی،

 اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند. 8.6و  9و  4. 9به ترتیب با کسب امتیازهای  "پیاده مرور

 

 

 

 ترافیک و نقل و حمل حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت33شکل

 شهری خدمات حوزه مأموریت

 تهیه مانند) شهری زیست محیط بهبود"و  "شهری منظر زیباسازی "زه خدمات شهری عنوان مأموریتی در حو

 معاینه مراکز تجهیز و توسعه احداث، نو، های انرژی توسعه مزاحم، صنایع ساماندهی محیطی، زیست های طرح

 باشد.وریتی این حوزه میعنوان مأم 9دارای باالترین اولویت در بین  9.4با امتیاز  " (نقلیه وسایل فنی
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 شهری خدمات حوزه .نمودار اولویت بندی مأموریت34شکل

 بحران مدیریت و ایمنی حوزه مأموریت

عنوان امتیازهای قابل  4عنوان مأموریتی تدوین گردید که هر  4در حوزه ایمنی و مدیریت بحران مجموعاً 

آتش نشانی و خدمات  "و  "توانمند سازی سیستم"ریتی قبولی را از آن خود کرده اند و در این میان عنوان مأمو

 دارای باالترین اولویت در این حوزه می باشد. 9.4و  9.6با امتیاز  "ایمنی

 
 بحران مدیریت و ایمنی حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت35شکل
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 شهرسازی و معماری حوزه مأموریت

به ترتیب با  "نظارت و کنترل ساخت و ساز"و  "رسودهساماندهی و نوسازی بافت های ف "عناوین مأموریتی 

 باشند.دارای باالترین اولویت ها در بین مأموریت های حوزه معماری و شهرسازی می 9.2و  9.6کسب امتیازهای 

 

 
 شهرسازی و معماری حوزه . نمودار  اولویت بندی مأموریت36شکل

 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه مأموریت

 های سرویس و خدمات ارائه مانند) الکترونیک شهرداری خدمات توسعه "این حوزه نیز دو عنوان مأموریتی در 

 های سرویس ارائه ، GIS( ) مکانی اطالمات های سرویس و خدمات ارائه و ها داده پردازش شهرداری، افزاری نرم

 پایش و بهبود مانند( )هوشمند شهر) کالکترونی خدمات توسعه "و  " . . . ( و شبکه مانیتورینگ و اینترنت

با کسب   " . . .( و الکترونیک و غیرحضوری شهروندی خدمات ارائه و توسعه ، ICT با مرتبط های فعالیت

 باشند.توسعه، مدیریت و هوشمندسازی شهری می دو اولویت اصلی ماموریت در حوزه 8.6و  9.2امتیازهای 
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 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه یت. نمودار اولویت بندی مأمور37شکل

 اقتصادی فعالیت های انجام و سرمایه گذار جذب حوزه مأموریت

 جذب برای شهر بیشتر معرفی" بین این در که است شده تعریف مأموریتی عنوان 2 مجموعاً حوزه این در

 .است گرفته قرار اولویت در 9.6 امتیاز با "گذار سرمایه

 
 اقتصادی های فعالیت انجام و گذار سرمایه جذب حوزه اولویت بندی مأموریت. نمودار 38شکل

 شهر (رسالت) یت کاری، مامورهای انجام شدهتحلیلو  ینمستخرج از پرسشنامه مسئول یجبا توجه به نتا

 می گردد: یینتب یربه شرح زشاهدشهر 
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 شهرداری( هنجارهای) های ارزش تدوین

 

 اه ارزش مفهوم

ها فرهنگ  مجموعه ارزش .اعتقادات اصلی سازمان را شامل می شود و نحوه رفتار آن را شکل می دهدارزش 

 .ی آوردوجود م سازمانی را به

 افراد سازمان است. به عنوان مثال: یگر زندگی حرفه ا یتاصولی هستند که هدا ارزش ها

 مشارکت 

 صداقت 

 صمیمیت 

 اعتماد 

 حرفه ای گری 

 شاهدشهر یشهردار (رسالت) یتمامور

 با مشارکتی و پایدار تعامل در غیردولتی، عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری مأموریت

 :شهروندان

 وسایل مرور و عبور سازی شهری، روان سالمت ارتقای و حفظ منظور به الزم بسترهای سازی فراهم

 معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه و احداث معابر، هندسی اصالح و طراحی"موتوری با  نقلیه

 منظر شهری و زیباسازی زیست محیط ، بهبود "مسطح غیر تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر

الکترونیک و شهرداری  خدمات بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم شهری، توانمندسازی

شهری و  سبز فضای مدیریت و بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم الکترونیک، توانمندسازی

 گذار در شهر شاهدشهر خواهد بود. سرمایه جذب برای شهر بیشتر معرفی
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 استانداردگرایی 

 پایداری 

 عدالت 

 ارزش بیانیه تدوین

 .ینگه می دارند، و نه صرفا سودآور یداراصولی سازمان، سازمان را پا یاز محققان معتقدند که ارزش ها یاریبس

 فرهنگ سازمانی است. یبنا یرسازمان ز یها ارزش

 5ارزش،  یانیهب ینها لحاظ شوند. در تدویریگ یمها در تصمکه ارزش یردگسازمانی زمانی شکل می فرهنگ

 شود: یترعا یدبازیر  ویژگی

  .شفاف و قابل فهم باشد 

 باشد.  یتدر سازمان قابل رو 

 عدم رشد افراد در سازمان باشد.  یارشد  مبنای 

 اهداف سازمانی مرتبط باشد.  با 

 سود و هم افزا باشند. هم 

. لذا در رفتقرار گ یابیرد ارزمو یشهردار یاحتمالی برا یارزش ها یندر پروژه حاضر در پرسشنامه مسئول

که پرسش  یدسوالی مخصوص مساله ارزش مطرح گرد یامور شهر ینشده توسط مسئول تکمیل پرسشنامه

 آورده شده است. یرآن در جدول ز یجدادند که نتا یازامت 10صفر تا  ینمطروحه ب موارد از یکشوندگان به هر 

 اقدام شده است: یلذ یقطربه  یشهردار (هنجار)مشخص کردن ارزش  یراستا در

در ارتباط  یکه به نوعی با مسائل شهر یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییها پرسشنامه

پرسشنامه ها و جمع  یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یصاحب نظران امور شهر و بوده

 قرار گرفت. استفاده ها مورد آن یبند

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییبه ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ ها یلذ در

 ی( شهردار)آن ارگان  یرو یشپ یها ارزش یینتع یک،برنامه استراتژ یناساسی در تدو یاز گام ها یکی

 ارزش ها را می نیها اعتقادات اصلی سازمان و نحوه رفتار آن را شکل می دهد. ا -می باشد؛ ارزش

 با یرز یارزش ها یننمود. لذا خواهشمند است از ب یجکرد و سپس ترو یبند یتاولو ،شناخت بایست

 .ییدخود را مشخص فرما یبند یتاولو 10تا  صفر ینب یعددها اختصاص

 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر 

 ات و استانداردهای حقوقی، شهرسازی و زیست استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط، مقرر

 محیطی
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 عدالت 

 صمیمیت و صداقت با مردم 

 حفظ محیط زیست 

 توجه به هویت 

 توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع 

 " و " رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه " ارزش دو شده مطرح های ارزش بین در

 به " محیطی زیست و شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات ضوابط، دقیق اجرای زمینه در استانداردگرایی

 در کم اختالفی با نیز ها ارزش سایر و اند وده هاب اولویت باالترین دارای 9.6 و 9.8 امتیازهای کسب با ترتیب

 .اند گرفته قرار بعدی های رتبه

 تیاولو بیترت به شاهد شهر یشهردار یها ارزش -49جدول 

 عنوان ارزش ردیف
میانگین 

 امتیاز

 9.8 رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه 1

2 
 و شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات ضوابط، دقیق اجرای زمینه در استانداردگرایی

 محیطی زیست
9.6 

 9.4 صمیمیت  و صداقت با مردم 3

 9 عدالت 4

 8.8 حفظ محیط زیست 5

 8.6 و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر مشارکت 6

 7.2 توجه به هویت 7
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 اولویت ترتیب شاهد شهر به شهرداری های ارزش . نمودار39شکل

 

 شده داده فوق سواالت به که هایی پاسخ همچنین و مسئولین پرسشنامه از مستخرج نتایج به توجه با

 :گردد می تبیین زیر شرح هب شاهد شهر شهرداری( هنجارهای) های ارزش است،

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاهدشهرشهر  (آرمان)چشم انداز  یندوت

بوده و به نوعی  یو طراحی شهر یزیدر فرآیند برنامه ر یتو پراهم یژهو یمرحله ا یمرحله چشم انداز ساز

ز چشم انداز واقعی و برگرفته ا یکعدم وجود  یاقلب و محرك فرآیند محسوب نمود. وجود  توان آن را می

سرنوشت  یینرا در تع یاتیح یاربر استعداد ها و امکانات بالقوه هر شهر نقش بس منطبق موجود شهر و یتوضع

چشم انداز،  یستیو بررسی چ یینمرحله از گزارش به تب ینمی کند. در ا ایفا آن یاجتماعی، کالبد ی،اقتصاد

شاهدشهر انداز شهر  چشم یینر انتها به تبچشم انداز و د یینتب اصول چشم انداز مطلوب، یک یهایژگیو یینتب

 شود.پرداخته می

مستخرج از پرسشنامه  یجمرحله از گزارش به طور مشخص بر اساس نتا ینبه ذکر است که در ا الزم

فرادست،  یملی و طرح ها یاساسی اسناد و برنامه ها یمحورها ی و شهروندان،امور شهر کارشناسان و ینمسئول

چشم انداز پرداخته  ییننظرات کارشناسی مشاور به تب ینقبل و همچن مرحله شده در ینیو ارزش تب یتمامور

 می شود.

 شاهدشهر یشهردار )هنجارهای( ارزش های

روندان بر و ارائه دهنده خدمات و تسهیالت به شه عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری

 زمینه در رجوع ، استانداردگرایی ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به مجموعه ارزش های توجه

مردم و عدالت  با صداقت و  صمیمیت حقوقی، استانداردهای و مقررات -ضوابط دقیق اجرای

 پافشاری خواهدکرد.
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 چشم انداز یانیهب ینتدو

 اهداف بلند مدت سازمان است به شرط آن که محال عقلی نباشد. ممکن است در ابعاد مختلفی باشد و در واقع

 آرمان عبارتند از: یها یژگیمی کند. و انیسازمان است و سقف توسعه سازمان را ب یتجهت هدا یریتصو

 ارشد سازمان. یرانمد یتذهن و خالق ی یدهو ا یزانندهدهنده، عامل برانگ جهت

 است: یدهعنوان گرد یالها ذ یژگیو ینالزم است که ا یژگیو 7چشم انداز ،  یانیهب ینتدو برای

 باشد. یرو امکان پذ یانهواقع گرا -

 واضح و قابل فهم باشد. -

 و مطلوب باشد. یدهپسند -

 بلند پروازانه باشد. -

 .یردرا حتی االمکان در برگ یندهآ یطشرا ییراتتغ -

 کننده باشد. یو بس یزانندهبرانگ -

 کننده و جهت دهنده باشد. یتهدا -

 شهر شاهدشهرچشم انداز   ینتدو

 به دنبال آن اهداف و سپس یمتا بتوان یمپردازچشم انداز شهر می یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .ییمنما یینبه اهداف را تب یدنالزم در جهت رس یهااستراتژی

 اقدام شده است: یلمشخص کردن چشم انداز شهر طبق مراحل ذ یراستا در

 در یکه به نوعی با مسائل شهر یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییپرسشنامه ها .4

 یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یصاحب نظران امور شهر بوده اند و ارتباط

 ها مورد استفاده قرار گرفت. آن بندی پرسشنامه ها و جمع

پرسشنامه  یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآشهروندان  یاردر اخت ییپرسشنامه ها .5

 ها مورد استفاده قرار گرفت. آن بندی ها و جمع

پروژه که شامل مصاحبه با صاحب نظران و  یقبه عمل آمده توسط گروه تحق یمطالعات کتابخانه ا .6

 است. یدهکه در طرح لحاظ گردمی باشد و انجام مطالعات میدانی  ... ین ومسئول
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 چشم انداز یینروش تع

ها در داخل پرسشنامه ها  آن یفها در شهر ممکن بود همراه با تعار که امکان بروز آن ییدر ابتدا چشم اندازها

 که عبارت بودند از: گردیدند درج

شهری با دسترسی آسان و کم هزینه به تمامی خدمات مطلوب شهری برای تمامی  شهر رفاه: .17

 شهروندان؛

 شهری فاقد آلودگی های محیطی مانند آلودگی های جوی، صوتی، بصری؛ :شهر پاک .18

 ؛شهری فاقد مشکالت و گره های ترافیکی :شهر روان .19

 شهری که در آن به محیط زیست و فضای سبز اهمیت کافی داده شده باشد؛ :شهر سبز .20

اسالمی ایجاد شده  -شهری که در آن موجبات بسط و گسترش فرهنگ مناسب ایرانی :شهر فرهنگ .21

 باشد؛

شهری که پتانسیل های توریستی خود را تقویت و موجبات جذب گردشگران را  :شهر گردشگرپذیر .22

 ست؛فراهم کرده ا

شهری که عالوه بر داشتن آرامش از لحاظ اجتماعی و عوامل مزاحم از لحاظ  :شهر آرامش و آسایش .23

سر و صدا و غیره به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده که دسترسی آسان به کاال و خدمات به آسانی 

 امکان  پذیر است و شهروند احساس آسایش نماید؛

 فرح بخشی خود را تقویت کرده و شاد و سرزنده باشد؛شهری که خاصیت  :شهر شاداب و سرزنده .24

شهری که در آن تمامی نکات ایمنی مربوط به تردد سواره و پیاده رعایت شده، تمهیداتی  :شهر ایمن .25

برای تامین کامل ایمنی عابر پیاده در برابر سواره در نظر گرفته شده باشد و همچنین از نظر حوادث 

 زلزله و ... از ایمنی کامل برخوردار باشد؛غیرمترقبه مانند حریق، سیل، 

شهری که در آن به اصول زیبایی شناختی مربوط به نما و منظر شهری توجه خاص شده  :شهر زیبا .26

 باشد؛

شهری که دارای صنایع غیرآالینده و غیرمزاحم متناسب با توسعه و رشد دورن زای  :شهر صنعت .27

 منطقه باشد و از لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد؛

شهری که با تکیه بر کشت های سودآور زود بازده از لحاظ کشت های پایه حتی  :شهر کشاورزی .28

 المقدور خود کفاست و دارای صادرات کشاوری نیز باشد؛
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شهری که در آن اطالعات مختلف در اسرع وقت به شهروندان رسانیده شده و مردم از  :شهر اطالعات .29

 عملکرد سازمان های مختلف مطلع گردند؛

شهر پاسخگویی مناسب به نیازها و اولویت های فزاینده و متغیر شهروندان و در  :شهر شهروند مدار .30

 عین حال راحت و کارآمد برای آن ها باشد؛

 شهر قانون مدار و رعایت کننده نظم و انضباط در همه سطوح؛ :شهر نظم و قانون .31

مسئولین در کلیه امور توجه شده شهری که در آن با آموزش دیدن شهروندان و  :شهر آموزش دهنده .32

 باشد.

را نام  اهدشهرشهر ش یبرا یتاولو یدارا یخواسته شد تا اقدامات و پروژه هاو مسولین  شهرواندان از سپس

 درآمد:  یرپرسشنامه ها به شرح ز ینا یحاصل از بررس یجببرند که نتا

 (نظرات شهروندان و مسئولین ادغام) اولویت ترتیب شهرشاهدشهر به انداز چشم محورهای -48 جدول

 مجموع نمره میانگین نمره عنوان محور چشم انداز ترتیب اولویت

 3589 8.97 شهر ایمن 1

 3470 8.67 شهر آرامش و آسایش 2

 3311 8.27 شهر سبز 3

 3256 8.14 شهر روان 4

 3071 7.67 شهر کشاورزی 5

 2941 7.35 شهر شهروندمدار 6

 2701 6.75 شهر نظم و قانون 7

 2682 6.70 شهر زیبا 8

 2553 6.38 شهر پاك 9

 2331 5.82 شهرشاداب و سرزنده 10

 2146 5.36 شهر فرهنگ 11

 2109 5.26 شهر صنعت 12

 1998 4.99 شهر اطالعات 13

 1850 4.62 شهر آموزشدهنده 14
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 1776 4.44 شهر دانش بنیان 15

 1739 4.34 شهرگردشگرپذیر 16

 

 شاهدشهر، شهر برای شده مطرح اندازی چشم محور 16 میان از است مشخص 50 شماره جدولدر که همانطور

 و شهروندان گروه دو هر بین امتیاز بیشترین از سبز و شهر روان شهر رفاه و آسایش، شهر ایمن، شهر محورهای

 ساله 20 انداز چشم نتدوی به مقایسه این از حاصله نتایج به توجه با قسمت این در لذا. برخوردارند مسئولین

 .پردازیم می آن انداز چشم بیانیه و شاهدشهر شهر

 همراه به نویسی انداز چشم جهانی تجارب با همراه مشاور تجارب مسئوولین، و شهروندان نظرات کسب از پس

 .شد تدوین زیر شرح به شهر انداز چشم نهایت در و شد گرفته نظر در شاهدشهر های محدودیت و ها قابلیت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بیانیه 

 چشم انداز

 اشت: شهری خواهد د 1418شهرداری شاهدشهر در افق 

ایمن دارای آرامش و آسایش ، شهری سرسبز و دوستدارمحیط زیست با آب و هوای مطبوع، شهری با  روان سازی 

شهری خودکفا در بخش کشاورزی و محصوالت زراعی، شهری حافظ کرامت انسانی و  عبور و مرور وسایل نقلیه،

 و شهری منظم دارای حاکمیت  قانون بر شهر  یشهروندمدار


