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عيد سعيد نوروز را كه نزديك به ايام والدت حضرت خاتم االنبياء (صلّى اهللا 
عليه و اله و سلّم) و امام جعفر صادق (عليه الّسالم) است و به بركت نزديكى 
به اين ايام مبارك، شرافت بيشترى پيدا كرده است، به همه ى هم ميهنان 
عزيزمان در سراسر كشور، و همچنين به ايرانيان ساكن در كشورهاى ديگر 
جهان در سراسر عالم، و همچنين به مردم كشورهائى كه عيد نوروز را گرامى 
ميدارند و آن را براى خود جشن ميگيرند، تبريك عرض ميكنم؛ مخصوصًا 
تبريك عرض ميكنم به خانواده هاى معظم شهيدان و ايثارگران و جانبازان، و 

اميدوارم كه همه سال نيكوئى را در پيش داشته باشند. 
سال 87 كه بر ما گذشت، سال بسيار پر ماجرائى بود؛ هم در زمينه ى مسائل 
بين المللى، و هم در زمينه ى مسائل كشور. در سطح بين المللى حوادث بزرگ و 
مهمى اتفاق افتاد كه بى گمان در مجموعه ى سياستهاى جهانى داراى تأثيرات 
عميق و مؤثرى است، كه از جمله ى آنها در زمينه ى اقتصادى، بحران عظيم 
مالى و اقتصادى است كه از كشور آمريكا شروع شد و به اروپا و ديگر كشورها و 
از جمله به كشورهاى منطقه ى ما رسيد. اين مسئله براى مردم جهان، مسئله ى 
بسيار مهمى است؛ نه فقط در زندگى روزمره ى آنها و برنامه ريزى هاى اقتصادى 
آنها تأثير ميگذارد، بلكه در ديدگاه هاى آنها نسبت به نظريات اقتصادى و اقتصاد 
سرمايه دارى احتماًال تأثيرات شگرفى را بر جاى خواهد گذاشت. خوشبختانه كشور 
ما و ملت ما توانستند تا حدود زيادى از آثار زيانبار اين طوفان سهمگين جهانى 
خود را بركنار بدارند، و البته همچنان مراقبتهاى الزم بايستى ادامه پيدا كند. 
در سالى كه گذشت، مسئله ى  منطقه  و  از جمله ى مسائل مهم جهان 
حمله ى رژيم صهيونيستى به غزه بود، كه همه ى چشمهاى جهانيان را به 

خودش معطوف كرد. عده اى از اين نظرگاه به مسئله نگاه كردند كه با مقاومت 
اسالمى و با مسئله ى فلسطين، داراى عناد و كينه ى ديرين بودند - كه عمدتًا 
سياستمداراِن بسيارى از كشورهاى غربى از اين جمله بودند - عده اى هم با 
نگاه طرفدارانه ى از ملت مظلوم فلسطين و مردم غزه به مسئله نگاه كردند. 
اما نتائجى كه در اين حمله ى ناجوانمردانه و ظالمانه مترتب شد، براى همه ى 
دنيا بهت آور بود. بيست و دو روز مردم بى دفاع غزه مقاومت كردند و رژيم 
صهيونيستى بيست و دو روز با تمام قوا به اين مردم حمله كرد و پايان اين 
ماجرا با ناكامى رژيم صهيونيست همراه بود؛ اين براى مردم دنيا يك تجربه ى 
و  زورگوئى  مقابل  در  ملتها  مقاومت  امكان  زمينه ى  در  است  مهمى  بسيار 

ستمگرى ستمگران و زورگويان.
غير از اينها، مسائل گوناگون متعددى هم در منطقه و همچنين در سطح 

جهان اتفاق افتاد كه از آنها عبور ميكنيم. 
در سطح كشور هم مسائل مهمى از آغاز سال تا امروز داشته ايم. سال 
87 با خبرهاى خوش هسته اى آغاز شد و ملت ايران آگاه شدند كه جوانان 
آنها، دانشمندان متبحر و كوشاى آنها توانستند على رغم تحريمهاى جهانى، 
پيشرفت خودشان را در مسائل هسته اى كشور به اثبات برسانند و توانائى ملت 
ايران را در يك چنين مسئله ى مهمى به همه ى جهانيان ثابت كنند؛ اين براى 
ملت ايران نه فقط در زمينه ى علمى، بلكه در زمينه هاى گوناگون ديگر، ارج و 

اعتبار جديدى را در چشمهاى جهانيان به وجود آورد.
تشكيل شد  هشتم  دوره ى  براى  بحمداهللاَّ  اسالمى هم  مجلس شوراى 
را  خوبى  كارهاى  محترم  دولت  همكارى  با  مجلس  اين  سال،  طول  در  و 

حّول حالنا الى احسن الحال.

      بسم اهللا الّرحمن الّرحيم 

    يا مقلّب القلوب و األبصار. 
ر اللّيـل و الّنـهار.  ـّ    يا مدب
يا محّول الحول و األحوال. 
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تصويب و اقدام كردند، كه اميدواريم اين همكارى همچنان ادامه داشته باشد. 
در طول سال بحمداهللاَّ كارهاى بزرگ ديگرى هم در زمينه هاى مختلف 
راه اندازى  امسال  پايان  در  زمينه ى هسته اى،  در همين  است.  گرفته  انجام 
موقت و آزمايشى نيروگاه بوشهر را داشتيم، كه اين هم خبر مهم و بزرگى 
است. البته اين هم از نتائج پيشرفت دانشمندان خود ما در داخل كشور است كه 
همه ى دنيا را قانع كرد كه راه پيشرفت هسته اى ملت ايران را نميشود بست. 
در زمينه ى مسائل علمى، كارهاى بزرگ ديگرى هم انجام گرفته است 
كه شمارش آنها وقت طوالنى و مفصلى را خواهد گرفت. من از نزديك شاهد 
برگزيده اى از اين پيشرفتهاى علمى بودم و در نمايشگاهى آنها را از نزديك 
مشاهده كردم، كه حقيقتاً شگفت آور است. جوانان عزيز ما و ملت پرهمت و 
پرتالش ما توانسته اند در زمينه ى علمى پيشرفت شگرفى را نشان بدهند و 
اين پيشرفتهاى مهم و شگفت آور، تبليغات سى ساله ى عليه انقالب را كه از 

اطراف و اكناف تبليغ ميكردند، خنثى كرد.
از جمله ى اين پيشرفتهاى علمى و فناورى، پرتاب ماهواره ى اميد بود. 
اين، قدم اول از اين كار بزرگ است كه كشور را در رديف كشورهاى بسيار 
معدود جهان در مورد اين فناورى قرار داد و چشم جهانيان را متوجه ايران كرد 
و نشان داد كه ملت ايران از درون ميجوشد و از درون رشد ميكند و توانائى 

پيشرفت ملت ايران، توانائى محدودى نيست. 
در زمينه ى مسائل اقتصادى هم من بايد به ملت عزيزمان عرض كنم كه 
على رغم موج عظيم و طوفان خانه برانداِز ركود اقتصادى و بحران اقتصادى در 
عالم، و على رغم تحريمهائى كه عليه ايران به خاطر مسئله ى انرژى هسته اى 
و ديگر مسائل انجام گرفت، مسئولين كشور توانسته اند بر اين موج فائق بيايند 
و تا حدود زيادى تبعات و آثار منفى اين موج را در كشور كنترل كنند و نگذارند 
كه ملت ما در اين موج عظيمى كه خيلى از كشورها را دچار مشكالت بسيار 
زيادى كرد، بغلتد و ملت سر پاى خود بايستد. ان شاءاهللاَّ پيشرفتهاى اقتصادى 
بايد روزبه روز شكوفاتر بشود و ملت را خوشحال تر كند و ان شاءاهللاَّ امكان و 

زمينه ى پيشرفتهاى گوناگون را در عرصه هاى مختلف به وجود بياورد.
همان طور كه مشاهده ميكنيد، سال نوآورى و شكوفائى خوشبختانه با 
نوآورى هاى زياد و شكوفائى هاى چشمگير همراه شد و توانست اين شعار را 
در مرحله ى مقدماتِى خود كامًال فعال كند. البته شكوفائى و نوآورى مخصوص 
اين سال نبود؛ ما در آينده هم در سالهاى گوناگون بايستى همين خط را با 
جديت پيگيرى و تعقيب كنيم و ان شاءاهللاَّ خود را به نقطه اى كه در زمينه ى 

علمى و فناورى، شايسته ى ملت ايران است، برسانيم. 
سال جارى كه از اين لحظه آغاز ميشود، سال مهمى است و اميدواريم 
كه ملت ايران بتواند بر تجربيات گوناگون اين سال هم با قدرت خود - كه 
از ايمان به خدا سرچشمه گرفته است - غلبه كند و ان شاءاهللاَّ حوادثى را كه 
در طول يك سال ممكن است در سطح جهان و منطقه و كشور اتفاق بيفتد، 

همه را به سود خود تمام كند. 
آنچه من به ملت عزيزمان عرض ميكنم، اين است: ما در دعاى اول سال 
خوانديم كه: «يا محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الى احسن الحال»؛ حاِل 
ما را به نيكوترين حالها تبديل كن. اين، اراده ى الهى است؛ اما تالش ملت 
ايران، تالش خود آحاد ما مردم، يقيناً الزم است و زمينه ى ضرورى براى 
توجه لطف خدا و رحمت الهى است. ما بايد همت كنيم براى تحويل احوال 
خود، براى نيكوكردن زندگى خود، ذهن خود، دل خود، دنيا و آخرت خود؛ اين 

وظيفه ى يكايك ملت ايران است. عرصه ى گسترده ى عظيمى از معنويات و 
امور دينى و ذهنيات انسان تا حقائق خارجى و آنچه كه مورد ابتالى در زندگى 
روزمره ى ما و زندگى شخصى ما و زندگى اجتماعى ماست، زير اين دستور 
بزرگ الهى كه هر سال در اين دعاى شريف تكرار ميشود، قرار گرفته است: 
«حّول حالنا الى احسن الحال». من فقط به يك نمونه اكتفاء ميكنم و اين را 
مصداق برجسته و بارزى از تحويل احوال خودمان به شمار مى آورم و به شما 

ملت عزيز عرض ميكنم. 
كه  كشور  مالى  منابع  كردن  هزينه  زمينه ى  در  زمينه ى مصرف،  در  ما 
به وسيله ى خود ما و به وسيله ى همه ى برادران هم ميهن ما و به وسيله ى 
مسئولين كشور با زحمت زياد به وجود مى آيد، دچار نوعى بى توجهى هستيم، 
كه بايستى اين را تبديل كنيم به يك توجه و اهتمام خاص. ما دچار اسراف 
هستيم، ما دچار ولخرجى و ولنگارى در مصرف هستيم؛ اين را من در اول 
توضيح  عزيزمان  مردم  براى  آن  جزئيات  با  سخنرانى،  در  ان شاءاهللاَّ  سال، 
خواهم داد. اما امروز فقط اجماًال عرض ميكنم؛ بسيارى از منابع كشور، شايد 
بشود گفت بخش مهمى از منابع كشور در همه ى زمينه ها - چه در زمينه ى 
مسائل شخصى، و چه تا حدودى در زمينه هاى عمومى - صرف اسرافها و 
زياده روى هاى ما در مصرف ميشود. ما بايستى مصرف كردن را مدبرانه و 
از نظر همه ى  بلكه  از نظر اسالم،  نه فقط  عاقالنه مديريت كنيم. مصرف 
عقالى عالم، چيزى است كه بايد تحت كنترل عقل قرار بگيرد. با هوى  و 
هوس، با خواهش دل و آنچه كه نفس انسان از انسان مطالبه ميكند، نميشود 
مصرف را مديريت كرد. كار به جائى ميرسد كه منابع كشور به هدر ميرود، 
شكاف بين فقرا و اغنياء زياد ميشود، عده اى در حسرت اّوليات زندگى ميمانند 

و عده اى با ولخرجى و ولنگارى در مصرف، منابع را هرز و به هدر ميدهند.
به سمت اصالح  بايستى  ما  را اصالح كنيم.  الگوى مصرف  بايستى  ما 
الگوى مصرف حركت كنيم. مسئولين كشور در درجه ى اول - چه قوه ى 
مقننه، چه قوه ى مجريه، و چه ساير مسئولين كشور؛ قوه ى قضائيه و غير 
آنها - و اشخاص و شخصيتها در رتبه هاى مختلف اجتماعى، و آحاد مردم 
ما از فقير و غنى، بايستى به اين اصل توجه كنند كه بايد الگوى مصرف را 
امور ضرورى  اينجور مصرف كردن در همه ى زمينه ها - در  اصالح كنند. 
زندگى، در زيادى هاى زندگى - مصرف كردن بى روّيه و بدون منطق و بدون 
تدبير عقالنى، به ضرر كشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم 
مردم و بخصوص از مسئولين درخواست ميكنم، خواهش ميكنم كه در اين 
زمينه فعاليت خودشان را در اين سال زياد كنند، افزايش بدهند و براى اصالح 

الگوى مصرف برنامه ريزى كنند. 
لذا من اين سال را، سال «حركت مردم و مسئولين به سوى اصالح الگوى 
مصرف» ميدانم و اميدوارم كه اين عنوان - كه «اصالح الگوى مصرف» 
است - براى همه ى ما دستورالعمل باشد و همه ى ما بتوانيم برطبق اين شعار 
مهم و حياتى و اساسى براى كشور عمل كنيم و از منابع كشورمان به بهترين 

وجهى استفاده نمائيم.

ياد امام عزيز و بزرگوار را گرامى ميدارم؛ ياد شهيدان عزيز را گرامى ميدارم 
و به همه ى آحاد ملت ايران مجدداً سالم و تبريك عرض ميكنم. 

والّسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 
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بسم اهللا الّرحمن الّرحيم.  يا مقلّب القلوب و األبصار. يا مدّبر اللّيل و الّنهار. يا

محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الى احسن الحال. بسم اهللا الّرحمن الّرحيم.  

يا مقلّب القلوب و األبصار. يا مدّبر اللّيل و الّنهار. يا محّول الحول و األحوال.

حّول حالنا الى احسن الحال. بسم اهللا الّرحمن الّرحيم.  يا مقلّب القلوب و األبصار.

يا مدّبر اللّيل و الّنهار. يا محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الى احسن الحال. 

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم.  يا مقلّب القلوب و األبصار. يا مدّبر اللّيل و الّنهار. يا

محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الى احسن الحال.

ّّ حح ّّالرالرال ّّّّّداهللاهللا مدمددمدمد

ّّ ّّّّ

ــران ،همه  ي ا ــه ملت  ــه هم ب ــوروز را  ن ــد بزرگ  عي
ــن  ــه ملتهايي را كه نوروز را جش ــان، هم ن ــي زبا فارس
ــالب  نق ا ــز   ــري عزي رهب و  ــريت  بش ــه  ــد، هم ميگيرن

ــم . ــي كن ــرض م ــك ع ــه تبري صميمان
الهي است.  ترديد يك هديه  بدون  نوروزي  ــة  نديش ا
ــت.  ــدن طبيعت اس ــر تجديد حيات و نو ش ــوروز مظه ن
ــت.  ــدن دلها و جان هاي انسانهاس ــوروز مظهر نو ش ن
و  ــواده  ن خا و  ــت  محب و  ــق  عش و  ــتي  دوس ــر  مظه
يراني و  ــت ا ــر هوي ــوروز مظه ــت و ن ــاوندي اس خويش

ــت.  ــران اس ــزرگ اي ــت ب ــي مل ــدگاري تاريخ مان
ــيب ها و  ــراز و نش ز ف ــار ا ــت سرش ــالي كه گذش س
ــالي  يران بود.س ــروزي هاي بزرگ براي ملت عزيز ا پي

ــت سال تحوالت شگرف در عرصه هاي جهاني  كه گذش
ــخت ترين  ــاط ، س يران با اميد و نش بود .ملت بزرگ ا
ــرد .در عرصه هاي علمي و فناوري،  ــا را فتح ك گردنه ه
ــت خارجي  ــي و اقتصادي و در سياس ن ــازندگي، عمرا س
اختيار ملت  ــم در  ــتاوردهاي عظي بزرگ و دس كارهاي 
ــال  ــران قرار گرفت. در مدت كوتاهي معادل چند س ي ا
ينها  ــت آمد كه همه ا ــد و دستاورد به دس كار انجام ش
ــران دارد. پروژه هاي  ي ــت عظيم ملت ا ــان از ظرفي نش
ــاختاري،  ــدگار ،اصالحات س ــذار و مان ثر گ ــزرگ و ا ب
ــزرگ ،مديريت  ــاي علمي و فناوري هاي ب ــوآوري ه ن
ــم اقتصاد جهاني،  ــر بحران عظي ب ــور در برا اقتصاد كش
لملل  ا ــن  بي ــت  ــزرگ در عرصه سياس ب ــروزي هاي  پي

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم 

حّول حالنا الى احسن الحال.

يا مقلّب القلوب و األبصار. 
ر اللّيـل و الّنـهار.  ـّ يا مدب

يا محّول الحول و األحوال.

اللهم عجل لوليك الفرج
و العافيه والنصر

   و اجعلنا من خير
انصاره و اعوانه 
و المستشهدين

بين يديه.
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ــاي گوناگون  ــذار در صحنه ه ــال و تأثيرگ ــور فع و حض
راده ملت  ا ــايه تهديد، تثبيت استقالل و  جهاني ،رفع س
ينها  ا ــته بود و همه  ــتاوردهاي سال گذش يران، از دس ا
ــت بزرگ ،فرصتهاي  نه مل ــهاي مجدا ثر تالش ا يعني بر 
ــت و  ــرار گرفته اس ــت ق ــر مل ب ــي در برا ــد و مهم جدي
ــن  براي فرداهاي روش ــدون دغدغه  ب ند  توا ــي  ملت م
ــتادگي و  ثر ايس ــر ا ــل كند. ب ــزي و عم ــود برنامهري خ
يران در عرصه  ــگاه ا ــزرگ امروز جاي ــدت ملت ب مجاه
يران  ــت. ملت ا ــته و عزتمند اس ــان جايگاهي شايس جه
ــت. به فضل  ــتي و عدالت و صلح اس ــدار خداپرس پرچم
ــت، ايمان ناب،  ــر يكدلي،يكپارچگي مل ث ــر ا ــي و ب له ا
ــا خط  ــتگي ب ــاط و پيوس ــد و نش امي ــه ، ن ــالش مجدا ت
ــت.  ــرزنده و عزتمند اس يران س امامت و واليت، ملت ا
ــال پيشرفت و حركت  ــال جديد نيز س به فضل الهي س
ــوالت بزرگ به  ــد بود. تح ــران خواه ي ا ــتابان ملت  ش
ــع خوبيها در  ــع عدالت و به نف ــران، به نف ي ــع ملت ا نف
ــاختن و آباد كردن و اصالح  ــت .پيگيري امر س راه اس
ــپردن  ــادي يعني س ــزرگ اقتص ــرح تحول ب ــور و ط ام
ز برنامه هاي  ــردم ا ــت م ــور به دس مديريت اقتصاد كش
نه ها  ــردن يارا ــا هدفمند ك ــت. مردم ب ــال جاري اس س
ــتقيم  ــوند و به طور مس ــور مي ش خود صاحب منابع كش
ثرگذار  ــاركت جدي و ا در مديريت منابع و مصارف مش

ــت. خواهند داش
ــن كننده  ــور و تعيي ــال جاري صحنه هاي پرش در س
ينده  آ ــران  ي ا بزرگ  ــت  مل ــت كه  اس ه  را ــري در  ديگ
لهي رقم  ا ده  را ا با عزم و  ــان خود را  ــن و درخش روش
ده  زا ــران و ملتهاي آ ي ز آن ملت ا ــده ا ين ــد زد. آ ه خوا
ــاهد تحوالت  لملل هم ش ــت. در عرصه بين ا جهان اس
جهاني  ــدرت  ق ــاختارهاي  س ناكارآمدي  . بوديم  بزرگ 
ــد قدرتهاي جهاني به بن بست  ــكار ش ــني آش به روش
ــه نظر و مديريت  ــت در عرص ند. بن بس ــيده ا كامل رس
ــا و تحقير  ــم فرهنگي عليه ملته نها در تهاج . آ ــرا ج و ا
ــي و  ــت خوردند. بحران هاي بزرگ سياس ــا شكس ملته
مروز هم  ــد و ا ــق و عميقتر ش ــان عمي ــي در جه منيت ا
ــت  ز شكس ــان ا قتصادي نش ــر و بزرگ ا گي ــران فرا بح
ــعه  ــداف توس ه ــه ها و ا نديش ، ا ــتها ــه سياس نب ــه جا هم
ينها  ا ــه  و هم رد  دا ــان  ــادي جه م ــاي  قدرته ــه  ن طلبا
ــري و عملي  ــا در مباني نظ نه ــت كامل آ ــان شكس نش
ــن يعني  ي ــت. و ا ــم در صحنه مديريت جهاني اس و ه
ه و بن  يان را ــه پا ــي و مكاتب مادي ب ــم غرب ليس ليبرا
د عظيم  ــدا ين روي ر ا ــا ــه در كن لبت ند. ا ــيدها ــت رس بس
ــتيم: خيزش  ــكوفا هس و ش ــا  زيب ــان  ــاهد يك جري ش
ــش و  ي ــي و گرا ــت طلب ل ــه عدا ــج روحي تروي  ، ــا ملته

افق  ــان.  مردم جه و  ــا  ملته ــن  بي ــي  قع وا ــتگي  همبس
ما  ا ــت و  اس ر  تا تيره و  ــروز  م ا ــلط  ــگاه مديريت مس ن
ز  ــن، نيا ينده روش ــه آ فزون ب ــد روزا مي ــر آن ا ب در برا
ــاز و كارهاي جديد ملموس  ــه و س نديش ا به ا جهاني ر
ــي براي  ــرورت قطع ــت جهاني ض ل ــت. عدا ــرده اس ك
ــريت  بش حقيقي  و  ــي  قع وا ــاي  نيازه ــه  ب ــخگويي  پاس
ــه ظرفيتها و  ــا هم ت ــود  لت حاكم ش ــد عدا ي با . ــت  اس
ــده بزرگ  ــن وع ي ــه ا لبت ــردد. ا ــكوفا گ دها ش ــتعدا اس
ــان كامل و  نس ا ــت  يه مديري ــا ــه در س ــت ك لهي اس ا
ــد. همانگونه كه  ــري محقق خواهد ش لم بش ــي عا منج
ر نيز  رد. روزگا ر دا ــا ــز به ــا ني رد دله ر دا ــا ــت به طبيع
مام  نيم كه ا ــا ميخوا در دع رد . ــي دا ــبزي و خرم سرس
ــار مردمان،  ــت، يعني به ــام اس ــع االن ــج) ربي عصر(ع
ــام نضرة االيام  م نيم ا ــي خوا نها و م ــا و جا ر دله ــا به

ــبزي دوران. ــت يعني خرمي و سرس اس
ــه  ــاز به او را بيش از هميش ني ــري  امروز جامعه بش
از گذشته  امروز جامعه بشري مشتاقتر  ــاس ميكند.  احس
ــت او را ميطلبد و آرزو  ــرام و مديري ــق مكتب ، م منط
او  ــانه هاي آمدن  ــني ميتوان نش امروز به روش ميكند. 
ــت و بايد از  ــر ظهور اس ــرد. عصر، عص ــاهده ك را مش
ــراي ظهورش دعا  ــم و ب ــان او را بخواهي ــم ج صميمي
ــتر زمينه هاي  ــر چه بيش ــراي فراهم آمدن ه ــم و ب كني

ــم .  ــالش  نمايي ــي اش  ت ــت جهان حكوم
ــهيدان و جانبازان و  ــل و ش ــام راح م ا ــام  ن ــاد و  ي
بر  ني را در برا ه نورا ــن را ي ــران كه ا يثارگ دگان و ا زا آ
ز همه  ــم . ا ري ــي مي دا م ــودند گرا ــريت گش ــا و بش م
ــال خدمتند تا  ــوروز در ح يام ن ــه در همه ا ــاني ك كس
ياد  رم و  ــگزا . سپاس ــند  باش ــاط  آرامش و نش ملت در 
ــته در عيد نوروز در بين  ــال گذش ــاني كه س همه كس
ــي مي  م ــتند گرا ــروز نيس م ــد و ا ــا بودن ــع م و در جم
نها  ــه آ ا براي هم ــدا ر ــرت خ ــت و مغف ــم و رحم ري دا
ــل همه  ــفاي عاج ز خداي بزرگ ش ا ــم . ري ــالت دا مس
ــوان خادمي كوچك  ــه عن ب ــم . ا آرزو مندي ــان ر مريض
 ، ــر همه خوبي ها يران بخاط ز ملت بزرگ ا ــه ا ن صميما
ــي ها و بزرگواري ها  ، همراه ، صبوري ها ــا ــت ه محب

ــم. ــي كن ــگزاري  م سپاس
ــرافرازي  عهد ميبنديم كه همه توان خود را براي س
ــران و حاكميت همه  ي ــت ملت ا ــران و عزت و عظم ي ا
ــداي متعال  از خ ــكار ببنديم . ــا ب ــي ه ــا و زيباي خوبيه
ــت عدالت و  ــه ملتها و حاكمي ــعادت هم ــروزي و س به

ــألت دارم. ــتي را مس خداپرس

والسـالم عليكـم و رحمـه اهللا و بركاتـه
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يادداشتيادداشت

ــهرداران محترم، مديران، كارشناسان و مسئولين ارجمند حوزه مديريت  ــال جديد را به همه هموطنان عزيز بويژه ش ــيدن س در آغاز، فرا رس
شهرى تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.

نامگذارى سال 1388 با عنوان « اصالح الگوى مصرف» از سوى مقام معظم رهبرى فضاى جديد و عظيمى در مقابل آحاد جامعه و بويژه 
مديران كشور گشود. نخستين پرسشى كه به ذهنمان خطور مى كند آن است كه الگوى مصرف يعنى چه و تغيير آن براساس كدام مناسبات 
ــخ دهيم، بدواً بايد عرض كرد فعاليت و عملكرد هدفمند دولت  ــت. پيش از آنكه به اين دو مضمون مهم پاس و ايده هاى عملى امكان پذير اس
خدمت گذار طى سالهاى گذشته به منظور ساماندهى و تغيير الگوى مصرف، همواره با مخالفت هايى روبرو بوده است. رياست محبوب جمهورى 
اسالمى سال 1387 طرح هدفمند كردن يارانه ها و مديريت عرضه و مصرف انرژى را پيشنهاد نمودند كه با همت و پايمردى مديران، مديريت 
ــت و حاصل آن در ابتداى همين سال در پيش رو نيز مشاهده شد. آنچه رهبر فرهيخته  ــى را در پيش گذاش عرضه و مصرف انرژى گامى اساس
ــاختن ساماندهى عرضه سوخت بويژه  ــالمى در خصوص تغيير الگوى مصرف مطرح نمودند، ناظر بر توفيق دولت خادم در اجرايى س انقالب اس

بنزين،گازوئيل و حمل و نقل بود كه حاكى از توانمندى انقالبى مديران دولت به مقصود حل و فصل معضالت بنيادين مردم است.
الگوى مصرف در شهرها شكل دهنده و سامان اساسى مديريت بر شهرها را هم تعيين مى كند. مردم همانگونه كه توليد مى كنند و سپس براى 

مصرف عرضه مى نمايند، همانطور مديريت فضاهاى پس از توليد و عرضه را هم مى آفرينند. جوامع و شهرهاى مولد، مديريت مولد و اثر بخش هم دارند 
اما جوامعى كه فضاى شهرى آنها تابع مصرف زدگى است، مديريت شهرى آن نيز اجبارى و تابع اقتضائات مصرف كنندگان خواهد بود. شهرهاى مولد، 
خالقند و در اداره محيط ها و فضاهاى خود به علت شالوده كار كردى همه عناوين و ارتباط معقول و انسانى اين موارد با يكديگر به همديگر يارى مى رسانند.

ــهرى ناگزيرند براى نيل به هدفى مهم و بنيادين همچون اصالح الگوى مصرف به تبار اعتقادات و باورهاى خود رجوع كنند و  مديران ش
ــاختن ريشه اى اين باورها اقدام نمايند، چرا كه در مدينه محمدى(ص) ، انسان از چنان جايگاهى برخوردار است كه فضاها  ــبت به عملى س نس
براى اعتالى معنوى و پاسخگوئى به نيازهاى طبيعى او آفريده مى شود و شهر، خانه ايست كه جامعه پرمودت و خالص دينى را در خود جاى 
داده است. متأسفانه الگوهاى مصرف غلط كه به ناگزير اداره پرهزينه اى را براى مديران شهرى بوجود آورده است، دو عنصر كليدى و اصولى 
ــت كه اين دو عبارتند از: مديريت هزينه و زمان و  ــته، كه غفلت از اين دو اصل زيان هاى جبران ناپذيرى را در پى خواهد داش را مغفول گذاش

وقت مردم.
آنچه مى تواند به هدف مذكور يارى رساند همانا شكل بخشى به سبك و سياق مديريت اى با هدف پذيرى اصالح الگوى مصرف است كه 
پايه مصرف را از هدف و غايت بودن به وسيله وابزار زندگى بودن، تغيير دهد. الزم است به اين نكته اشاره كرد كه رسيدن به اين مهم نيازمند 

عزمى جهادى، انقالبى و نهضتى فراگير در سطح همه مديران و مسئولين بويژه شهرداران گرامى و ساير مديران شهرى مى باشد .
بديهى ترين امورات محوله در شهردارى ها كه بيشترين ارتباط با مردم در كارنامه اين نهاد ديده مى شود مى بايست در دستور كار قرار گيرد 
و با كارشناسى دقيق و استفاده از اصحاب فكر و انديشه، اساتيد و فرهيختگان و افراد با تجربه در همه موارد اصولى كار آمد تدوين گردد و گام 

مهمى در اين جهت برداشته مى شود.
به اعتقاد اين حقير موضوع اصالح الگوى مصرف در زمينه هاى (حمل و نقل و ترافيكـ  پسماند و بازيافتـ  فضاى سبزـ  مبلمان و زيباسازى 
ــازىـ  شهردارى الكترونيك و غيره ...) با مشاركت آحاد جامعه با كاركردى فرهنگى الزم االجراء است به اين دليل  ــهرىـ  عمران و شهرس ش
شماره 94 ماهنامه شهردارى ها به صورت ويژه به اين موضوع پرداخته تا آغازى در جهت تحقق اهداف عالى اين مسئله باشد البته موضوعات 

بيشترى در اين خصوص وجود دارد كه انشاءا... در شمارگان بعدى به آن خواهيم پرداخت.
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گزارش اصلي

اصالح الگوى مصرف گام مهم توسعه

گزارش اصلي

باعنايـت به بيانات وتاكيـدات حكيمانه رهبـر فرزانه انقالب 
اسـالمى در پيام نوروزى ايشان و نامگذارى امسال به نام سال 
اصـالح الگوى مصرف برخود واجب ديديم كه اين شـماره را به 
صـورت ويژه به محور اصـالح الگوى مصـرف وچگونگى انجام 
ايـن مهم در امور شـهرى اختصاص دهيم بهميـن منظور بر ان 
شـديم كـه نظر چنـد تـن از صاحبان فكـر و انديشـه، مديران 
واسـاتيد امور شـهرى را جويا شـويم. اما از انجا كـه تهيه اين 
نشـريه همزمان بـا تعطيـالت نوروزبـود. عمال امـكان برگزارى 
ميـز گرد برايمـان مقدور نبـود. به همين دليل اينبـار خبرنگاران 
ماهنامـه به سـراغ ايـن عزيزان رفته سـواالت خـود را مطرح 
كـرده و پاسـخهاى الزم را دريافـت نموده و بـا در نظرگرفتن 
موضـوع واحد ايـن مصاحبه ها آنها را گردهـم آورده و اكنون به 
عنـوان گزارش اصلى ماهنامه به نظر خوانندگان محترم ماهنامه 

مى سـانيم .

ــنيديد؟ ــما پيام نوروزى مقام معظم رهبرى را ش  ش
ــل بيانات رهبر  ــال تحوي ــال در لحظه س صارمى: بله... ما هر س
ــدم كالم آغازين  ــوش مى دهيم... چون من معتق ــم انقالب را گ معظ
ــان در اولين دقيقه هاى سال نو، تا حدود زيادى تكليف سرنوشت  ايش

ــخص مى كند. ــال را مش آن س
ــال از سوى مقام معظم رهبرى سال اصالح الگوى   امس
ــم را چطور  ــتور مه ــد... فكر مى كنيد اين دس ــرف نامگذارى ش مص

ــهردارى ها كاربردى كرد؟  مى توان در ش
ــال  ــه مقام معظم رهبرى براى امس صارمـى: اوال كه مطالبى ك
ــانه بود... چرا كه به هر  ــيار دقيق و موقعيت شناس عنوان فرمودند بس
ــايلى نمود يافته كه ريشه در روش ها و  حال در بحث اقتصاد دنيا مس
معيارهاى مصرف دارد و از همين مبانى كه ايشان فرمودند سرچشمه 
ــد از اصراف جلوگيرى  ــه مقام معظم رهبرى فرمودن ــرد. اين ك مى گي
ــاختار مصرف و ساختار الگوى مصرف  ــود به اين معنى است كه س ش
ــور هرز  ــرمايه هاى كش ــود كه هزينه ها و س ــاماندهى ش به گونه اى س
ــهردارى ها به دليل اينكه خودشان درآمد كسب  نرود. در مجموعه ش
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دكتر صارمى
شهردار كرمانشاه

ــايد يكى از جاهايى است كه  ــان هزينه مى كنند ش مى كنند و خودش
ــاهده مى كنيم. از بخش هاى ستادى  ــفانه اسراف زيادى مش ما متاس
ــتند،  ــه كمتر مرتبط به مجموعه هس ــاى ادارى، نيروهايى ك بخش ه
ــت كه  ــائلى اس ــاى عمرانى و... اينها مس ــه در پروژه ه ــه اضاف هزين
ــتور مهم رهبر  ــا تا حدود زيادى اين دس ــم با نظارت بر آنه مى تواني

ــانيم.  انقالب را جامه عمل بپوش
ــما معتقديد كه شهردارى ها االن مستعد اعمال   يعنى ش

ــتند و بايد مقدمات صرفه جويى را فراهم كرد؟ ــتور مهم هس اين دس
صارمى: من فكر مى كنم اصال نبايد از بيانات مقام معظم رهبرى 
ــت كنيم... بلكه ما بايد اين بحث را راهى  واژه صرفه جويى را برداش
ــى مطلبى كه رهبر  ــر بگيريم. يعن ــراف در نظ ــراى جلوگيرى از اس ب
ــوى پيشرفت بود نه جلوگيرى...  انقالب فرمودند در واقع راهى به س
ــال با همين مبانى كه ايشان فرمودند بودجه جارى شهردارى  ما امس
ــال  ــى اش مربوط به س ــتيم... البته با كمى اصالحات كه بخش را بس
ــخص بود كه ممكن است با توجه  ــته بود؛ چون از قبل هم مش گذش
ــت، رهبر فرزانه  ــاد جهانى رخ داده اس ــائلى كه در اقتص ــه اين مس ب
ــال  ــند. از طرفى در نماز عيد فطر س انقالب تدابير ويژه اى را بينديش
ــته هم اين مسئله را متذكر شده  بودند و فرموده بودند كه ما ملت  گذش

ــت.  ــراف در كارمان زياد اس ــتيم و اس ُمصرفى هس
ــهردارى چطور نمود مى يابد؟ ــئله در ش  و اين مس

ــهردارى ها  ــاله بودجه ش ــور كه مى دانيد هر س صارمـى: همانط
ــت مزد  ــش پيدا مى كند، مثال حقوق دس ــارى كمى افزاي و بودجه ج
ــور معمول بين 15  ــات ادارى كاغذ، جوهر و همه خريد ها به ط خدم
ــال نه تنها بودجه جارى شهر ما اين  تا 30 افزايش پيدا مى كند. امس
ــت... اين را در  ــه 3 درصد هم كاهش داش ــت، بلك ــش را نداش افزاي
ــود به عنوان الگويى براى كشور مورد استفاده  ــائل مى ش خيلى از مس
ــهردارى  ــن همراهى ديگر در ش ــچ هزينه تلف ــرار داد. مثال ما هي ق
ــاى همراه به اعضا  ــم؛ هزينه همه مكالمات تلفن ه ــت نمى كني پرداخ
ــال خودروهايى كه در  ــد. يا به طور مث ــد و مبالغش اخذ ش واگذار ش
ــط 800 هزار تومان هزينه داشتند،  ــتم شهردارى به طور متوس سيس
ــائل ديگر  اين هزينه االن به يك چهارم كاهش پيدا كرده. خيلى مس
ــم وجود دارد كه براى اصالح در نحوه بهره بردارى و مصرف مورد  ه
ــى در پروژه هاى عمرانى هم بايد اين نگاه  ــت. حت نظر ما بوده و هس
ــتفاده از بودجه اى كه در  ــود. اصوال ما هيچ وقت به نوع اس اعمال ش
ــاز اتفاقات  ــئله زمينه س ــت دقت نمى كنيم و همين مس اختيارمان اس
ــراف در خيلى جاها رخ  ــت. بديهى است كه اس ــايند بعدى اس ناخوش
ــه مقام معظم  ــتورى ك ــت. با اين دس مى دهد كه از ديدها پنهان اس
ــديم كه اين مخفى گاه هاى اسراف  رهبرى ابالغ فرمودند ما ملزم ش
ــتور  ــيم كه دس ــم. از اين رو االن بايد دنبال اين باش ــف كني را كش
ــاختار شهردارى نهادينه كنيم؛ چون  رهبر انقالب را به گونه اى در س
ــه لحاظ بودجه اى يكى از مهم ترين  ــهردارى به لحاظ عمرانى يا ب ش
ــه خودش اختصاص  ــور بودجه زيادى را ب ــت كه در كش جاهايى اس
ــه جلوگيرى  ــالف بودج ــده از ات ــد به هر نحوى كه ش ــد. باي مى ده
ــور  ــور از بين برود كل كش ــم... چراكه وقتى هزينه هاى اين كش كني

ــاه يك گروه 6  ــهردارى كرمانش ــيب مى بيند. از اين رو ما در ش آس
ــكل از افراد مسلط گرد هم آورديم براى اين كه بتوانيم  نفره اى متش
ــترين حجم اصالحات را در مصرف اعمال كنيم. كميته عمليات  بيش
ــراى بودجه وظيفه دارند بر بخش هايى كه بودجه دريافت مى كنند  اج
ــود و چطور مى توانيم  ــد. اينكه چه هزينه هايى دارد مى ش نظارت كنن
ــهردارى ها زياد هم  از حجم آنها كم كنيم. به اعتقاد من حتى اگر ش
ــند. حال  ــته باش تالش نكنند مى توانند 20 درصد كاهش هزينه داش
اگر اين كاهش 20 درصدى در هر شهر را جمع بزنيم، به عدد بسيار 

ــيد. ــيار مهمى خواهيم رس بس
ــرى درباره اصالح الگوى  ــال مقام معظم رهب  پيام امس
ــگاه كنيم  ــر منظرى كه ن ــت. يعنى از ه ــيار فراگير اس ــرف بس مص
ــائلى  ــود. اما يكى از مهمترين مس ــامل هر چيزى مى ش ــم ش مى بيني
ــما  ــت. ش ــئله زمان اس كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار داد مس
ــهردارى  ــازمان ش ــى در وقت مردم و كاركنان س ــراى صرفه جوي ب

ــاه هم  برنامه اى  داريد ؟ كرمانش
ــال قبل سازمان شهردارى ها چند شهر را  صارمى: ببينيد... از س
ــهردارى الكترونيك قرار داد. ما هم در اين  ــهر پايلوت ش به عنوان ش
ــعى كرديم در مباحث مختلف  ــتيم و س مورد تالش هاى زيادى داش
ــانيم. براى جلوگيرى از سفرهاى زائد  به اين آرمان جامه عمل بپوش
ــتيم... مثال مشخص كرديم كه مردم براى اخذ فالن  برنامه هايى داش

ــهردارى مراجعه كنند...  پروانه يا مجوز، چند بار بايد به ش
ــد؟ ــم كردي  فكرى هم براى كاهش امضاهاى اضافه ه

ــد و در تنگناهاى ادارى گير  ــراد مى آين صارمـى: بله... وقتى اف
ــم خود به  ــى رود كه اين ه ــان زيادى هدر م ــرژى و زم ــد ان مى كنن
ــعه فيبر  ــور ما به لحاظ توس ــبختانه كش ــت. خوش ــراف اس نوعى اس
ــاخت هاى مخابراتى رشد خوبى داشته و اگر ما بتوانيم  نورى و زيرس
ــرعت كارمان  ــك را اجرايى كنيم هم س ــهردارى الكتروني ــث ش بح
ــم اينكه هزينه هامان كاهش  ــان... و ه ــم دقت كارم ــاال مى رود، ه ب
ــتان  ــازمان فناورى اطالعات آس ــال با س پيدا مى كند، لذا ما از پارس
ــهردارى  ــتيم و االن در بحث ش ــراردادى بس ــك ق ــوى ي قدس رض
ــت. حدود 15  ــت اقدام اس ــى در دس ــاه كارهاي ــك كرمانش الكتروني
ــان است و بخشى از  ــرمايه گذارى مطعلق به خودش ميليارد تومان س
ــان مى توانيم بپردازيم تا به عنوان يك الگوى خوب  آن را هم خودم
ــالح الگوى مصرف  ــم روش هاى نوينى را براى اص ــور بتواني در كش

ــت بدانيد كه االن در شهردارى كرمانشاه ديگر  ارائه دهيم. جالب اس
ــالت ادارى به صورت  ــال و مراس ــذ وجود ندارد. يعنى تمام ارس كاغ

وقتى هزينه هاى اين كشور از بين برود
 كل كشور آسيب مى بيند.
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دكتر تابش فر
مديركل امور شهردارى هاي 

وزارت كشور

ــتمى انجام مى شود. شهردارى كرمانشاه 14 سازمان و 6 منطقه  سيس
ــتاندارى را به  ــه مراوداتمان با اس ــتيم ك ــال اين هس دارد، االن دنب
ــالتمان به شهر و  ــال و مراس گونه اى  نرم افزارى كنيم كه حتى ارس
ــتاندارى نيازى به تردد افراد نداشته باشد. اتفاقا بحث صرفه جويى  اس
ــهردارى الكترونيك محقق  ــان مصاديق زيادى دارد كه اگر ش در زم

ــيارى از هزينه هاى ما خود به خود كاهش پيدا مى كند. ــود، بس ش

ــم، االن چند درصد از  ــد بندى كني ــر بخواهيم درص  اگ
ــود؟ ــاه به صورت اينترنتى انجام مى ش ــهردارى كرمانش كارهاى ش

ــال و مراسالت ادارى به طور كامل به صورت  صارمى: االن ارس
ــود.  الكترونيكى و بدون رفت و آمد انجام مى ش

ــور ؟ ــه  ط ــا  چ ــردم  و  ارباب رجوع ه ــاى  م  كاره
ــتيم به نتيجه اى برسيم. چون  صارمى: در اين مورد هنوز نتوانس
ــق اينترنت، مراحل صدور  ــان و از طري اينكه مردم بتوانند در خانه ش
ــيار گسترده اى است و سيستم  پروانه  يا مجوز را پيش ببرند بحث بس
ــتور كارمان  ــرفته اى را مى طلبد. اما به هر حال اين كارها در دس پيش
ــهرهاى موفق در اين  ــا ا... ما تا شهريور ماه يكى از ش ــت... انش هس

ــود. ــم   ب ــه  خواهي زمين
 به لحاظ موقعيت جغرافيايى، كرمانشاه چه پتانسيل هايى 

دارد؟
ــت و همانطور  ــور اس ــهر كش ــاه جزو 9 كالنش صارمى: كرمانش
ــت. اگر  ــاه اس ــور با كرمانش ــتحضار داريد مركزيت غرب كش كه اس
ــهرهاى همجوارش و 33  ــاه بيفتد طبيعتا روى ش ــى در كرمانش اتفاق
ــتان هايى مانند ايالم، كردستان  ــهر خودش اثر مى گذارد. چون اس ش
ــا اقداماتى كه توى  ــد، طبيعات ــاخص هاى خوبى ندارن ــتان ش يا لرس

ــتان ها هم اثر مى گذ ارد. ــود روى اين اس ــاه انجام مى ش كرمانش
ــث  ــورد بح ــتر در م ــوال بيش ــن س ــن از اي ــور م  منظ
ــه بتواند براى  ــيل هايى دارد ك ــه حاال چه پتانس ــى بود ك صرفه جوي
ــاى بومى خود  ــه بتواند از انرژى ه ــد يا اينك ــودش درآمدزايى كن خ

ــرد  و... ــره   بب به
صارمى:  ببينيد... شهردارى ها عمدتا درآمدشان براساس مصوبات 
ــوراى شهر است، اينكه از چه راه هايى بتواند از طريق صرفه جويى  ش
ــب كند. شهردارى كرمانشاه جزو شهردارى هايى است كه  درآمد كس
ــور به هر حال به درآمدهاى پايدارى دست پيدا كرده، در يك  در كش
ــور با مشكل مواجه شدند،  ــته خيلى از شهردارى هاى كش سال گذش

ــت. ــده اس ــكل مواجه ش ــاه كمتر با مش اما كرمانش
ــالى كه گذشت... شما در سال گذشته چه   اما درمورد س
ــتيد كه در سطح استان  ــكوفايى داش اقداماتى در زمينه نوآورى و ش

ــد؟ هم اثر گذار بوده باش
ــال در سطح شهر انجام شد، به گونه اى  صارمى: كارهايى كه پارس
ــد. در  ــهردارى حاصل ش ــبت به ش ــود كه رضايت عمومى مردم نس ب
ــبز اين بحث شكوفايى  بخش هاى مختلف عمرانى ترافيكى فضاى س
ــتر در اين عرصه مى توان كارهاى  ــت، يعنى بيش و نوآورى وجود داش
فراوانى انجام داد. مثال سيستم هاى كنترل هوشمند ترافيك كرمانشاه 
ــد، سيستم نظارت تصويرى در سال 87 راه اندازى شد، در  راه اندازى ش
ــتم هاى كشتارگاه، مسائل بهداشتى با اقدامات  سيستم  هايى مثل سيس
ــتاى بحث نوآورى و  ــد. همه اينها در راس ــيارى انجام ش نوآورانه بس
ــكوفايى بود كه در سالى انجام شد كه به هر حال سال ركود بود. در  ش
ــكن هم سال چندان خوبى نبود... با اين حال ما تنها شهرى  بحث مس

ــت.  ــد داش بوديم كه صدور پروانمون 70 درصد رش
ــانى چطور؟ ــناس و نيروهاى انس  در زمينه كارش

ــاى قديمى را  ــر از نيروه ــتيم 350 نف ــا فقط توانس صارمـى: م
ــوند... از نظر  ــان بش ــا نيروهاى جديد جايگزينش ــته كنيم ت بازنشس
ــال، ورود نيرو به شهردارى  ــنلى بايد ابتدا ظرف يكى دو سه س پرس
ــود، چون شهردارى  بيش از توان خودش نيرو دارد، يعنى  محدود ش
ــرو و پرتوان براى حركت  ــد يك مجموعه كم ني ــهردارى باي ابتدا ش
ــد، بعد از آن توقع نوآورى داشته باشيم. االن شهردارى يه جاى  باش

ــت. پر نيرو و داراى تحصيالت پايين و توان كم  براى حركت اس
ــيم؛ فكر مى كنم  ــته باش ــا كمى تعديل نيرو داش ــيم ت ما در تالش

ــد.  ــال عدد قابل توجهى باش تعديل 300 نيرو در يك س
ــر  كالم آخ

صارمـى: اميدوارم كه اين مملكت امام زمان(عج) با مديريت خوب 
همه مديران كشور به سمتى برود كه در تمامى مباحث به نتايج رضايت 

بخش و اميدوار كننده اى برسيم و هميشه سربلند و استوار باشيم.
ــالح الگوى مصرف در حوزه  ــما براى اص  راه كارهاى ش

ــت؟ عمرانى چيس
ــت، ولى  ــخت و مبهم اس تابش فر: آنچه كه بايد گفت قدرى س
ــم؛ «صرفه جويى» يا بهتر  ــت مى توانم به يك كلمه اكتفا كن در نهاي

ــب» بگويم «مصرف مناس
ــى را در  ــود فرهنگ صرفه جوي ــا مى ش ــم آيا واقع ــد ببيني اول باي
ــن كنيم؟ يا به راهكارهاى ديگرى  ــه با توصيه هاى اخالقى ممك جامع
ــك جامعه  اى كه  ــت كه رفتار ي ــلم اين اس هم روى بياوريم. قدر مس
ــرعت زياد، تبديل  ــده، يك دفعه و با س مصرف گرايى برايش عادى ش
ــتفاده از يك الگوى مصرف مناسب  به رفتار صرفه جويانه و ملزم به اس
ــود، قطعا اين مسئله نياز به اتخاذ سياست ها و برنامه هاى جامع  نمى ش

ــان دارد.  ــا در نظر گرفتن عنصر زم فرهنگى و اقتصادى و مديريتى ب
ــتفاده از ابزار تبليغات و  ــر الگوى مصرف در جامعه صرفا با اس تغيي
فرهنگ ممكن و ميسر نمى شود، بلكه از ابزارهاى ديگر هم بايد توامان 
ــتفاده بكنيم. من در اين رابطه مى توانم با چند پيشنهاد مديريتى، از  اس
ــمند در تمام سطوح ساختارى در شهردارى ها، چه  جمله مديريت هوش
ــوزه عمرانى و چه در حوزه جارى، به جاى مديريت روزمره اى كه  در ح

ــت اين را بتوانيم جايگزين كنيم. ــهردارى ها حاكم اس در ش

بحث صرفه جويى در زمان مصاديق زيادى 
دارد كه اگر شهردارى الكترونيك محقق شود، 
بسيارى از هزينه هاى ما خود به خود كاهش 

پيدا مى كند.
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ــمت پياده كردن  ــتا، برويم به س ــد در اين راس ــا باي ــد از آن م بع
ــت هزينه را بايد  ــت دهيم كه مديري ــه اين مهم اولوي ــن الگو و ب اي
ــوى مديريت  ــاختار و الگ ــا در س ــرا؟ چون م ــم، چ ــاماندهى كني س

ــتيم، در نتيجه  ــه نداش ــه مديريت هزين ــچ گاه توجه ب ــهردارى هي ش
ــال 88  ــات مقام معظم رهبرى و اينكه ما در س ــتاى فرمايش در راس
بتوانيم مديريت هزينه  اى را در اولويت مديريت هاى ديگر در ساختار 

ــهردارى ها قرار بدهيم. ش
ــدا كند و رفتار و  ــار هزينه ايمان بايد تغيير پي ــن يعنى اينكه رفت اي
ادبيات عملكردمان نيز پيشرفت كند. همانطور كه در ابتداى صحبت ها 
اشاره كردم چه در بخش عمرانى و چه در بخش جارى رفتار و ادبيات 
ــا آمار و ارقام  ــود كه ما دقيقا ب ــيم ش عملكردمان به گونه اى بايد ترس

ــده چقدر صرفه جويى كرديم.  ــبت به قيمت تمام ش بفهميم نس
ــب را فراموش  ــه ما مصرف مناس ــت ك ــه اين بدان معنا نيس البت
ــت پروژه هامان را ناديده بگيريم؛  ــيم يا خداى ناكرده كيفي كرده باش
ــت كه  ــت اين اس ــت و آنچه كه مدنظر ماس ــلم اس اما آنچه كه مس
ــه اى بتوانيم به  ــمند و مديريت هزين ــا مديريت هوش ــا در نهايت ب م
ــمتى برويم كه با بهترين كيفيت و كم ترين زمان و كم ترين قيمت  س
ــم ارائه بدهيم را بتوانيم  ــن عملكرد و يا خدماتى كه مى خواهي بهتري

ــت آوريم. بدس
ــمند بيشتر توضيح  ــت در مورد مديريت هوش  ممكن اس

ــد  ؟ بدهي
ــد معنا پيدا  ــام ابعاد مى توان ــمند در تم تابش فـر: مديريت هوش
ــته سعى  ــت كه مثال ما در گذش ــمندى به اين معناس كند، اين هوش
ــام رخ مى داد كنار  ــه برايمان در چرخه انج ــم با اتفاقاتى ك مى كردي
ــب ما بايد  ــوى مصرف مناس ــى كه براى يك الگ ــم؛ در صورت بيايي
ــاد مختلف  ــه كارى بكنيم در ابع ــروع ب ــمندانه قبل از آنكه ش هوش
ــى هايى را انجام بدهيم و چه در موقعيت زمانى، چه در موقعيت  بررس
ــم همه ابعاد آن را مطالعه  ــى و چه در موقعيت هزينه اى، بتواني مكان

ــبت به آن اقداماتى را انجام دهيم.  كنيم و بعد نس
ــت؟ ــما در همين زمينه چيس ــنهاد ش  پيش

ــما عرض كنم  تابش فـر: در واقع من مى توانم اينطور خدمت ش
ــد فرمودند  ــام معظم رهبرى كه تاكي ــات مق ــتاى فرمايش كه در راس
ــد، اين خودش مى تواند خط كشى  ــال صرفه جويى باش ــال، س كه س
ــائلى از جمله اينكه ما مديريت  ــتاى مس ــد براى رفتار ما در راس باش
ــهردارى ها مدنظر قرار دهيم  ــه اى را و مديريت هزينه را در ش هزين
ــته ما  ــبت به خيلى از هزينه هايى كه در گذش و آن مى تواند ما را نس
ــه مقدارى بيدار  ــديم، به قول معروف ي ــان رد مى ش راحت از كنارش

ــاب  ــهردارى ها زياد داريم بايد به حس كند. ما هزينه هاى مازاد در ش
ــود. اين مديريت هزينه جا يگزين ش

ــاى بيهوده نكنيم هزينه هاى مازاد بر اقداماتى كه نياز داريم  هزينه ه
نكنيم، براى مثال همين روشنايى ميادين... بعضى از مواقع وارد شهرهايى 
مى شويم و مى بينيم در طول روز هم چراغ ها روشن است. اينها را مى توان 
ــانيم.  ــا تغيير دادن يا بكار گرفتن بعضى از تكنولوژى ها به حداقل برس ب
ما امسال را بر همين مبنا سال اصالح الگوى مصرف بايد بدانيم، 
ــاد بايد مرتبا هم در  ــن اصالح الگوى مصرف را در تمام ابع ــى اي يعن
ــم و مرتبا هم رويش كار كنيم تا بتوانيم  ــن بياوريم و مرتبا بگويي ذه
ــته  ــبت به ماه گذش با آمار و ارقام اثبات كنيم كه اول در هر ماه نس
ــبت به 3ماه قبل، بعد هر  چقدر صرفه جويى كرديم، بعد هر 3 ماه نس
ــته و در نهايت در پايان سال ما بايد با  ــبت به سنوات گذش 6 ماه نس
ــنوات گذشته دريابيم كه چه درصدى  ــبت نسبت به س يك عدد مناس
ــى كرده ايم و آن را  ــدى را صرفه جوي ــته ايم و چه درص مصرف داش

ــم.  ــادت  در آوري ــورت  ع ــه  ص ــان ب ــراى  خودم ــم  ب بتواني
ــاره داشتم اين نياز  همان طور كه من در صدر گفتار هم به آن اش
ــا يك زمانى را  ــات رفتارى دارد با عنصر زمان م ــه يك تغيير ادبي ب
ــنوات گذشته اين زمان را بتوانيم مالك  ــبت به س بايد بگذاريم و نس
قرار دهيم تا بتوانيم آن چيزى را كه دولت مردان ما و مديران كالن 
ــا بتوانيم  ــرى دغدغه اش را دارند م ــه مقام معظم رهب ــور از جمل كش

ــانيم.  ــا ا... جامع عمل بپوش انش

ــخص مى كنيد؟ يعنى براى   شما خودتان معيارى را مش
ــتفاده مى كنيد يا آنها خودشان  ــهردارى ها هم از خط كش معيار اس ش

ــيم  كنند؟ ــى ترس بايد  روش
ــور داريم  ــتاد در وزارت كش تابش فـر: ببينيد ما هم به عنوان س
ــهردارى ها بايد كار كنند...  روى اين مطلب كار مى كنيم، هم خود ش
ــى روى اين مطلب كار  ــد در كنار هم به  صورت ــه  هر دو باي در نتيج
ــمتى برويم كه  ــد، به س ــيبى نرس كنند كه ضمن اينكه به كار ها آس
ــا ا... بعد از يك بازه زمانى كوتاه مدت ما بتوانيم انشا ا... اين الگو  انش

ــهرى جايگزين كنيم. را در جامعه مديريت ش
ــند ؟ ــخ گو باش ــان پاس ــهردارى ها بايد خودش  يعنى ش

ــتاد كار خواهيم كرد  تابش فـر: ببينيد... ما روى اين به عنوان س
ــد كه انشا ا... هم بتوانيم آموزش هاى  و به گونه اى هم رفتار خواهد ش
ــنهاداتى كه از سطح ستاد ارائه  الزم را بدهيم و هم بتوانيم روى پيش
ــاير نقاط  ــود كار كنيم و به صورتى در بياوريم كه بتوانيم به س مى ش

ــور هم ارائه دهيم. كش

ما در سال 88 مي بايست مديريت هزينه  اى 
را در اولويت مديريت هاى ديگر در ساختار 

شهردارى ها قرار بدهيم.

آنچه كه مدنظر ماست اين است كه
 ما در نهايت با مديريت هوشمند 

و مديريت هزينه اى بتوانيم به سمتى 
برويم كه با بهترين كيفيت و كم ترين زمان 

و كم ترين قيمت، بهترين عملكرد 
و يا خدماتى كه مى خواهيم ارائه بدهيم را 

بتوانيم بدست آوريم.



13سال نهم / شماره 94

دكتر لطيفى
عضو هيئت علمي دانشگاه 

عالمه طباطبايي(ره)

ــهردارى ها كه قبال تدوين شده، نسبت به   طرح جامع ش
ــه ؟ ــا ن ــد  ي ــر مى كن ــرف تغيي ــرح مطروحه  اصالح الگوى مص ط

ــاى قبلى هم صرف جويى مالك عمل  تابش فر: در خود طرح ه
ــال اصالح الگوى مصرف  ــال س ــت كه امس ــت اس بود... يعنى درس
ــت، ولى تمام رفتار ما در رابطه ما مسائل نسبت به سنوات گذشته  اس
ــئله  ــت كه روى اين مس خيلى تغيير پيدا كرده، يعنى االن مدت ها اس
ــا كمترين  ــمتى حركت كنيم كه ب ــا بتوانيم به س ــا م ــود ت كار مى ش
ــه در بحث خدمات  ــم، چ ــه بدهي ــن كار را ارائ ــه بهتري هزينه هميش

ــهرى چه در بحث پروژه هاى عمرانى...  ش
 به هزينه هاى پروژه ها اشاره كرديد... اينجا اين سوال مطرح 
مى شود كه آيا مشخص است كه براى پروژه ها چقدر هزينه مى شود  ؟
ــت كه قبل از اين كه ما  تابش فر: در اين مورد يك راه اين اس
ــد و هم  ــخص باش ــروع كنيم بايد هم حجم ريالى مش پروژه اى را ش
ــود  ــى كه بايد براى آن منظور بش ــر آن و هم حجم منابع ــم مت حج
ــود... اينها قبل از انجام  ــه هامان بايد آماده ش ــود.  نقش ــخص ش مش
ــود، قيمت تمام شده اين كامال مشخص  ــود، مطالعه ش بايد آماده ش
ــه تا عنصر  ــروع كنيم. عرض كردم س ــود، بعد ما اين پروژه را ش ش
ــه بعد  ــروژه يعنى در نهايت روى اين س ــرفت پ ــان، هزينه و پيش زم
ــده كامال  ــه براى آن پروژه تعيين ش ــده ك ــبت به زمان تعيين ش نس
ــود در پايان هم زمان هم پيشرفت و هم قيمت انجام شده  مطالعه ش
ــهود و مشخص مى شود كه  ــده كامال مش يا آن هزينه هاى انجام ش
ــده يا مازاد  ــن هزينه همان هزينه اى بوده كه از قبل مطالعه ش آيا اي

ــته. هزينه داش
 هزينه پروژه ها  با پروژه هاى قبلى مقايسه مى شود يا نه  ؟

ــى همه ابعاد را در  ــما وقت ــت... ش تابش فر: قطعا همينطور هس
ــته انجام  ــبت به پروژه هاى قبلى كه در گذش نظر مى گيريد قطعا نس
ــين  ــت و باالخره به تجربه هاى پيش ــده هم دقت نظر خواهيد داش ش
ــان داده كه اين پروژه مى تواند  ــت مى دهيد. تجربه هايى كه نش اهمي

ــود. مثال در زمان كمتر و با هزينه كمترى انجام ش
 پس نظر شما اين است كه براى هر فردى يك پيوست 
اقتصادى در نظر بگيريم كه هم هزينه هم زمان در آن مشخص شود  ؟
تابش فـر: بله كامال... اين مى تواند يك روند طبيعى منطقى باشد 

ــم. ــان در بياري ــرل خودم ــه كنت ــا بتوانيم هزينه ها را ب براى اينكه م
ــر؟  و كالم آخ

ــد مى كنم كه  ــا تاكي ــان صحبت ه ــددا در پاي تابش فـر: مج
ــه در بخش جارى بايد  ــه چه در بخش عمران و چ ــت هزين مديري
ــك نوع درآمد  ــه اين خود ي ــد ك ــهردارى باش مالك و مدنظر ش
ــد. توصيه ام بر اين  ــهردارى ها ايجاد كن ــد براى ش ــى مى توان خوب
ــرف همه چيز  ــه براى مص ــمتى برويم ك ــا ا... به س ــت كه انش اس
ــتاندارد نهادينه  ــته باشيم و اين الگو و اس ــتانداردى داش الگو و اس

ــد. و پايدار باش
ــروز جهان تنها به  ــد بحران اقتصادى ام  به نظر مى رس
ــود مقوله مصرف  ــد مصرف گرايى ظهور كرده... حال از خ ــل رش دلي

ــت؟ ــما در اين مورد چيس ــروع مى كنيم... نظر ش ش

ــه  ــود مقوله مصرف يكي از اركان س ــه عقيده من خ لطيفـى: ب
ــه توليد و توزيع و مصرف در  ــت. در واقع ما ب ضلعي علم اقتصاد اس
ــورمان نياز داريم، سه مقوله اى كه با هم ارتباط تنگاتنگي دارند.  كش
ــال اصالح الگوي مصرف نام گرفته  ــبختانه امسال به عنوان س خوش
ــرايطي  ــازمان ها دولتي و خصوصي ما بايد بتوانند ش ــت. تمام س اس
ــرايطي به  ــتعانت از مقام معظم رهبري ش ــم بكنند كه با اس را فراه
ــخصي و دولتيمان، مصارفي كه در  ــود بيايد كه ما در مصارف ش وج
ــطح كالن صورت مي گيرد بتوانيم صرفه جويي را  بعد اقتصادي در س
ــود. ما در كشورمان چندين  اعمال كنيم تا از پرت منابع جلوگيري ش
ــال است كه اين بحث را داريم كه بايد يك نظامي را طراحي كنيم  س

ــرف.  ــوي مص ــع و  الگ ــوي توزي ــد، الگ ــاط با  الگوي تولي در  ارتب
ــن كه اخيرا  ــد مثال بحث انرژي همي ــم در زمينه تولي ــرض كني ف
ــد تا  المپ هاي كم مصرف دولتى آمده يارانه براي توليد آن داده ش
ــازي شود براي يك  ــتر س در اختيار مردم قرار بگيرد كه به نوعي بس
ــب و در قالب الگوي توزيع و همينطور الگوي مصرفمان.  توزيع مناس
ــگاه كنيم بعضي  ــي به اين قضيه ن ــر بخواهيم از بعد جامعه شناس اگ
ــه انجام مي دهند و با مصرفي كه مي كنند  ــا مردم با هزينه اي ك وقته
ــب  ــتيژ اجتماعي كس ــت كه مي توانند نوعي پرس ــان اين اس تصورش
ــه نام برزيو  ــوي ب ــان فرانس ــايد يكي از جامعه شناس كنند. اين را ش
ــد با كااليي  ــعي مي كنن ــه مي گويد افراد و گروه ها س ــد دارد ك تاكي
ــا منزلت اجتماعي  ــگاه اجتماعي ي ــه نوعي بتوانند پاي ــه مي خرند ب ك
ــت بياورند، ولي ما نياز داريم مخصوصا جامعه ما كه  خاصي را به دس
شديدا جامعه مصرفي شده است و به نوعي مصرف زده است به ويژه 
ــطوحي  ــطح درآمدي در س گروه هايي كه از نظر اقتصادي، از نظر س
ــد از اين الگوي  ــد بايد به نوعي بتوانن ــاالي درآمدي قرار مي گيرن ب
ــا بتواند هزينه هاي مصرفي  ــور م مصرف تبعيت بكنند و در واقع كش
ــمت هزينه هاي  ــود را كاهش دهد و اين هزينه هاي مصرفي به س خ
ــرمايه اي گرايش پيدا كند كه هم بتواند سطح توليد كل را باال ببرد  س

ــتغال را در جامعه افزايش دهد. و هم ضريب اش

ــوان الگوي  ــهرداري ها چگونه مي ت ــما در ش  به نظر ش
ــرد ؟ ــت ك ــرف را   رعاي مص

ــور  ــش از 70% جمعيت كش ــتيد كه بي ــتحضر هس لطيفـى: مس
ــا هنوز آن  ــي مي كنند ام ــهرها زندگ ــتند كه در ش ــا جمعيتي هس م

مقوله مصرف يكي از اركان 
سه ضلعي علم اقتصاد است. تمام 

سازمان هاي دولتي و خصوصي ما بايد 
بتوانند شرايطي را فراهم بكنند كه 

با استعانت از مقام معظم رهبري شرايطي 
به وجود بيايد كه ما در مصارف شخصي

 و دولتيمان، مصارفي كه در بعد اقتصادي
 در سطح كالن صورت مي گيرد، 

صرفه جويي را اعمال كنيم. 
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دكتر آتش زر
عضو شوراي اسالمي شهر قم

ــت. به طور مثال  ــاخت هاي الزم براي آنها به وجود نيامده اس زيرس
ــمند سر  ــتم هاي هوش قطع و وصل برق خيابان ها كه از طريق سيس
ــن بشود و با  ــدن هوا چراغ هاي معابر روش ــاعتي با تاريك ش يك س
ــود. حتي  ــنايي هوا چراغ ها خاموش بش ــخص از روش يك درصد مش
ــوئيچي باز و بسته شود  ــتگاه، س ــد كه از طريق يك دس نيازي نباش
سيستم هوشمند امروزه روي بسترهاي شهري روي اين قضيه تاكيد 
ــاري مي كند. اينها از زيرساخت هاى مدرن شهرنشينى هستند.  و پافش
ــرض كنيد مكان يابي  ــهر... ف ــا بحث الگوهاي مصرف انرژي در ش ي
ــوند، در  ــتفاده از مواردي كه مي توانند دوباره توليد بش جايگاه ها، اس
ــما مي دانيد كه در  ــع همان بحثي كه در قضيه بازيافت داريم، ش واق
ــهر تهران چيزي نزديك به 100 تا 150 ميليون دالر ما مي توانيم  ش
در سال از طالي كثيف يا از همان زباله، بازيافت انجام دهيم و پول 
ــفانه ظرفيتي كه در حال حاضر داريم كمتر از  در بياوريم؟ ولي متاس

ــيم!  ــته ايم به درصد بااليي برس ــت! يعني حتي نتوانس 5% اس
ــت، االن در  ــاز به همين صورت اس ــر ب ــهرهاي ديگ ــي از ش خيل
ــه را داريم، زباله اي  ــكل دفع زبال ــماليمان مش ــهرهاي ش خيلي از ش
ــي كار جدي اي ما در  ــود. اين يعن ــه مي تواند به نوعي بازيافت ش ك
ــرف انجام نداديم.  ــاط با الگوي مص ــهري در ارتب زمينه مديريت ش
بيشتر شهرها مكان هاي مصرفي بوده است حتي ديدگاه هاي هم كه 
ــبت به شهرها وجود داشته با اين نگاه بوده كه شهرها مكان هاي  نس
ــخ گوي  ــتند كه فقط پاس ــكاري هس ــتند، بازارهاي م ــي هس مصرف
ــهر عالوه بر اينكه  ــتند. در صورتي كه ش نيازهاي مصرفي جامعه هس
ــت كه به اين جنبه  ــت، يك بازار توليد هم هس يك بازار مصرف اس
ــهر را يك نظام توزيع ديده ايم  ــت؛ يعني ش ــده اس آن كمتر توجه ش
ــازار مكاري فرض كرده ايم كه  ــه دنبال آن يك نظام مصرف و ب و ب
ــتر  گروه هاي مثال اقتصادي ما بتوانند از اين مكان هاي اقتصادي بيش

ــت آورند. پول بدس
ــام  ــه نظ ــه در زمين ــن كاري ك ــهري اولي ــت ش ــي در مديري ول
ــهري  ــام دهيم يك طبقه بندي ش ــم انج ــهرداري هايمان مي تواني ش
ــرمايه گذاري كه فرض كنيد  ــت، متراژ جمعيت به حساب حجم س اس
ــقف جمعيتي چه وضعيتي داشته باشند؟ مثال تا  ــهرداري با يك س ش
ــزار نفر از 200 تا 1 ميليون نفر به  ــر 50 هزار نفر از 50 تا 200 ه زي

ــود. باال كه براي هر كدام الگوي خاصي طراحي ش
ــهرهاي جهان مثل لندن، استفاده  حتي مي دانيد كه در خيلي از ش
ــاعات مختلف قيمت هاي متفاوتي دارد.  از وسايل نقليه عمومي در س
ــاس گروه هاي اجتماعي،  ــاس قيمت هاي متفاوت و براس يعني براس
ــرف را كنترل كند  ــت كه بتواند مص ــده اس طوري مديريت هزينه ش
ــا و ابزارى  ــفانه چنين معياره ــي ما متاس ــد، ول ــرف بهينه  باش و مص

ــم .  نداري
ــود را  ــهري كه با هزينه خيلي بااليي تصفيه مي ش ما حتي آب ش
ــين و خيلي از كارهاي بي ارزشي استفاده  ــوي ماش عمال براي شستش
ــتي  ــه مي دهيم، ولي چون الگوي درس ــم كه براي آنها ياران مي كني

ــته ايم كاري انجام دهيم.  نداريم نتوانس
ــه اي گزاف  ــهري هزين ــراي تصفيه آب ش ــال حاضر ب ــا در ح م

ــم؛ در حالى كه مى توانيم اين هزينه را براى توليد آب هاي  مى پردازي
ــه خيلي از گروه هاي  ــت خيلي پايين يا حتي رايگان ب ــي با قيم معدن
ــطح باال براي تصفيه  اجتماعي بدهيم و آن هزينه اي كه آنقدر در س
ــاني كه در  ــازي لوله هاي آبرس ــراي بهس ــود را ب ــرف مي ش آب مص
ــهرهاي ما در حال از بين رفتن است و يا سيستم فاضالب شهري  ش
ــفانه از نبود يك برنامه جامع و دراز مدت در  ــتفاده كنيم. ما متاس اس
ــتر  ــهري، بيش ــهري رنج مى بريم و در مديريت ش تمام حوزه هاي ش

ــليقه اي اعمال مى كنيم.  يك مديريت س
ــري اهداف  ــليقه اش كه با يك س ــد و طبق س ــر مى آي ــك مدي ي
ــام مى دهد، اما در  ــت كارهاى مفيدى انج ــده اس علمي هماهنگ ش
ــراغ  ــري آمده و آن كار را رها مى كند و س ــخص ديگ دوره ديگر ش
ــه اگر مِن مدير  ــت ك ــليقه خود مى رود... يعني يك برنامه اي نيس س
ــهري آمدم ببينم كجاي كار هستم و كار را از كجا بايد ادامه دهم  ش
ــت  ــدي كه مي آيد كار را از كجا در دس ــانم و نفر بع ــه كجا برس و ب
ــي كه انجام  ــل خيلي از كارهاي ــد... به همين دلي ــرد و ادامه ده بگي
ــي است و بيشتر وقت ها  مي دهيم كارهاي تعجيلي و كارهاي احساس
ــت نه  ــدن خودمان اس ــى كه انجام مي دهيم براي مطرح ش كارهاي

ــازماني. اهداف س
ــاله را  ــه اهداف 20 س ــت ك ــان اين اس ــي منظورت  يعن

ــهرداري ها را رعايت نكرده اند؟ ش

ــال طرح 20  ــود! يعني اص ــوده كه رعايت بش ــال نب لطيفـى: اص
ــت... بيشتر به صورت يه چيز كلي در  ــاله  وجود خارجي نداشته اس س
ــهريمان در ايران اصال هيچگونه  ــده. ما در نظام ش جاهايي مطرح ش
ــال 75  ــتيم در س طرح مدوني نداريم، ما فقط يك طرح كاربري داش
ــده كه اصال  ــكن اعمال ش ــط وزارت مس به صورت خيلي كلي توس
ــك دوره 7 يا 8  ــته... تهران به جز ي ــهرداري ها نداش ــي با ش ارتباط
ــيانه شكل گرفت  ــاله كه قبل از انقالب يك طرحي به صورت ناش س
ــي دو تا طرح  ــالب عمال علي رغم يك ــرد، بعد از انق ــه پيدا ك و ادام
ــده، هيچ طرحى نهايي و اجرايي نشده است و بعد اجرايي به  تهيه ش
ــت  ــده اس خودش نگرفته. آخرين طرحي هم كه در واقع تصويب ش
ــاي تفصيلي كه  ــت. حتي طرح ه ــه مرحله اجرا در نيامده اس ــوز ب هن
ــود،  براي تهران هم داريم به صورت موضوعي و موضعي عمل مي ش
ــه حالت بحراني  ــهر براي فضاهاي ك ــم نه براي همه جاي ش آن ه
ــان مي دهد كه ما اگر بخواهيم به الگوي مصرفمان بعد  دارد. پس نش

ــم. ــه كار كني ــن قضي ــم در چند بعد مختلف بايد روي اي علمي بدهي
 به نظر شما مديريت واحد شهري نگرش و شيوه مثبتى 

ــت يا جاي بحث دارد؟ اس

شهر عالوه بر اينكه يك بازار مصرف است، 
يك بازار توليد هم هست كه به اين جنبه آن 

كمتر توجه شده است.
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ــت كه در واقع  ــهري يك مديريتي اس لطيفى: مديريت واحد ش
ــد دارند و مي دانيد  ــان بر روي آن تاكي اكثر صاحبنظران و كارشناس
ــوم و چهام به مديريت واحد شهري تاكيد شده  ــند برنامه س كه در س
ــهري قرار مي گيرند به  كه تمام فعاليت هايي كه به نوعي در حوزه ش
ــوند. ولي من هميشه در بحث ها اين را مطرح  شهرداري واگذاري ش
ــته باشيم،  ــازي داش ــهرداري هم ظرفيت س كرده ام كه بايد براي ش
ــذار كرديم،  ــهرداري واگ ــم و تمام اين وظايف را به ش ــر ما آمدي اگ
ــازماني توانايي  ــهرداري از نظر حقوق از نظر عرفي و از نظر س آيا ش
ــرايط قومي با توجه  ــئوليت را دارد؟ آيا با توجه به ش پذيرش اين مس
ــود،  ــئوليت واگذار ش ــرايط فرهنگي كه ما داريم، اگر اين مس ــه ش ب
ــي  ــائلي ديگري را ايجاد نمي كند؟ بايد بر روي آن كار كارشناس مس
ــنجي شود... به صورت پايلوت در يك يا دو  صورت پذيرد، امكان س
ــطح ملي بتواند  ــود و در س ــهر به اجرا در بيايد و نتايج ارزيابي ش ش

ــود. اجرايي  ش
ــهري در الگوي مصرف  ــما مديريت واحد ش  به نظر ش

ــد؟ ــته باش هم مي تواند تاثيري داش
ــم يك تئوري  ــت زنجيره اي داري ــا يك حال لطيفـى: طبيعتا، م
ــي در چين اگر پروانه اي پر بزند،  ــت به نام تئوري پروانه اي، يعن هس
ــهرهاي ايران هم مي توانيد ببينيد. يعني  ــما حتي تاثير آن را در ش ش
در نظام امروز نظام جهاني كه ما در آن بسر مي بريم، تمام عوامل با 
ــته باشيم يعني  ــتند، نمي توانيم تفكر جزيره اي داش هم در ارتباط هس
ــته  همه را در قالب يك واحد مي توانيم ببينيم. مي گويند ديكته ننوش
ــود نياز دارد به  ــت، هر كاري كه مي خواهد انجام ش نمره اش 20 اس
ــود تا  ــري هزينه ها كه پرداخت ش يك نوع آزمون و خطا، به يك س
ــيم و به هدفمان دسترسي  ــرايط واقعي و اصلي برس بتوانيم به آن ش
ــنهاد  پيدا كنيم. حتي من يك طرحي در رابطه با الگوي مصرف پيش
داده بودم كه ما بايد از مدارسمان شروع بكنيم. يعني در آموزش هاي 
ــان دوره هاي آموزش  ــتان و براي معلم ــه از ابتدايي تا دبيرس مدرس
ــود تا در زمينه الگوي مصرف چه كارهايي انجام دهند .  ــته ش گذاش
ــور ما يك كشور كم آب است... شما  ــاده مي زنم كش يك مثال س
ــد مي بينيد كه از آب و  ــي را تحليل محتوا كني ــر كتاب هاي ابتداي اگ
ــت. به نوعي حس  ــده اس ــتر صحبت ش ــار و درياچه و دريا بيش آبش
ــم و به مصرف گرايى  ــردن در فرزندانمان را ايجاد مي كني مصرف ك
ــتان ها و حكايت هايي در  ــاى اينكه داس ــان مي كنيم، به ج تشويقش
ــته باشيم. فقط آب نيست؛ در خيلي  زمينه صرفه جويي در آب را داش

ــاهده كنيد فقط عالقه دارد  ــل جوان ما را مش از حوزه هاي ديگر نس
ــد، در واقع فكر مي كند كه با مصرف هويت پيدا  كه مصرف كننده باش

ــي در اين رابطه نديده است. ما در اين حوزه ها  مي كند و هيچ آموزش
ــتر در اين  ــل جوان هيچ كار خاصي انجام نداده ايم و ما بيش براي نس

ــتيم. زمينه مقصر هس
ــما معتقديد كه مديريت واحد شهري بايد از   در واقع ش

ــود؟ ابتدا آموزش داده ش
ــه مي تواند به  ــت ك ــرايطي اس لطيفـى: آموزش زيربناي اين ش
ــتند روحيه  ــم؛ يك موقع ژاپني ها مي خواس ــود بيايد. مثالي مي زن وج

ــن كار در كتاب هاي ابتدايي  ــت كنند كه براي اي ــي را تقوي ملي گراي
ــعي  ــتند و س ــان گذاش ــتان هايي در ارتباط با تاريخ ملي كشورش داس
ــت كنند كه روي  ــتان هايي را خيالي درس ــك داس ــردن در لغت ي ك

ــان اثر مثبت بگذارند. محصل هايش
ــهري   يعني ما حاالحاالها نبايد منتظر مديريت واحد ش

ــال بايد منتظر بمانيم؟ ــيم؟! يعني حدود 15 تا 20 س باش
ــر بخواهيم به صورت علمي به اين موضوع نگاه كنيم  لطيفى: اگ
ــازي صورت بگيرد. مثال  ــت! چون بايد آن بسترس دقيقا همينطور اس
ــط كه روابط  ــهر كوچك يا متوس ــم، مثال در يك ش ــرى مي زن ديگ
ــترده است، اگر ما مديريت واحد  فاميلي و روابط خانوادگي خيلي گس
ــهر زندگي مي كنند، چه  ــيم اعضايي كه در آن ش ــهري داشته باش ش
ــام روابط روي آن  ــهر خواهند آورد؟ خواه و ناخواه تم ــر ش باليي س
ــت. ما جامعه اي نيستم  ــان اثر خواهد گذاش عملكردها و زدوبندهايش
ــاس موازين صد در صد  كه فكر كنيم چارچوب هاي رفتاري مان براس
ــيره اي دقيقا  ــي، روابط قومي و روابط عش ــت روابط فاميل قانوني اس
ــهرهاي ايران بكنيد  ــت، شما اگر يك تحقيقي درمورد ش اثرگذار اس

ــم مي بينيد.  دقيقا اين حالت ها را به چش
ــكل قانوني داريم؟  يعنى ما مش

ــت  ــكل رويه اي داريم... در واقع ما مي بايس لطيفـى: خير ما مش
ببينيم اركان سازمان كارمان به چه صورتي است؟ در آخر براي همه 
ــد كه ما از اين  ــالمتي مي كنم و اميدوارم روزى برس ــما آرزوي س ش
ــه دغدغه مقام معظم  ــور كنيم و الگوى صحيح مصرف ك ــه عب مرحل

ــد. ــده باش ــت در جامعه ما نهادينه و فراگير ش رهبرى نييز هس
ــال   باب گفتگو را از مبحثى آغاز مى كنيم كه در آغاز س
ــتور مقام معظم رهبرى قرار گرفت و پيرو آن سال 88 با  نو مورد دس
ــد كه به جهت فعل  ــال اصالح الگوى مصرف نامگذارى ش عنوان س

ــت.  و انفعاالت بازار جهانى، عنوان خردمندانه اى اس
ــران در جريان  ــريف اي ــور كه مردم ش ــه... همانط آتـش زر: بل
فرمايشات مقام معظم رهبري در سخنراني نوروزيشان هستند. دولت 
ــه اي را به مجلس ارائه داد به نام هدفمند كردن يارانه ها، يكي  اليح

در نظام امروز نظام جهاني كه ما 
در آن بسر مي بريم، تمام عوامل با هم در 

ارتباط هستند، نمي توانيم تفكر جزيره اي 
داشته باشيم يعني همه را در قالب يك واحد 

مي توانيم ببينيم.

براي اصالح الگوي مصرف بايد از مدارسمان 
شروع كنيم
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ــور بعد از انقالب كه معموال همه مسئولين  ــي كش از بحث هاي اساس
هم در نيل به آن اصرار مى ورزيدند، حذف تدريجي يارانه ها و واقعي 
ــت. در همين  ــات و عامل هاي انرژي اس ــت كاال و خدم ــدن قيم ش
ــرد، منتهي نمايندگان  ــه را به مجلس ارائه ك ــتا دولت اين اليح راس
ــت و احتمال  ــائل مختلفي كه موجود اس محترم مجلس به دليل مس
ــر منفي بر مردم  ــئونات تاثي ــه اين اليحه در خيلي از ش ــد ك مي دهن
ــوده و همچنان در حال  ــى در تصميم گيري مردد ب ــود آورد، كم بوج
ــتند. منتهي بيانات مقام معظم رهبري در پيام سخنراني  ــي هس بررس
ــان در مشهد مقدس به همه نشان داد كه باالخره ما بايد به  نوروزيش
ــى حركت كنيم، الگوي مصرفي را معرفي كنيم و مصرف  طرف هدف
ــازى نماييم و از هدر رفتن انرژي و منابع جلوگيري كنيم.  را بهينه س
ــئولين و  ــود مگر با عظم ملي در مردم و مس اين اتفاق ايجاد نمى ش

ــود.  نظام و عظم ملي هم به دنبال آن بايد اجرايي ش
ــت در حال حاضر  ــر تصدي هايي كه دول ــاس اصل 44 اكث بر اس
ــود و خدماتي مانند  ــد معقوالنه به مردم واگذار ش ــار دارد باي در اختي
ــود، اگر واقعا  ــوى دولت ارائه مى ش برق و آب و... كه هم اكنون از س
ــود به اعتقاد من  ــود و دقيق تر عمل ش به بخش خصوصي واگذار ش
ــا را خيلي كاهش مى دهد. هم اكنون برقي كه دولت با%70  هزينه ه
ــردم و 70% را دولت پرداخت مي كنند  ــد، 30% را م يارانه مي فروش
ــا اين برق  ــبه كرده و اعالم مي كند. چه بس و دولت قيمتي را محاس
ــيله بخش خصوصي تامين بشود، خيلي از هزينه ها كاهش  اگر به وس

ــد  .  مي ياب
ــت اگر بخواهد به بخش خصوصي يارانه پرداخت كند، بايد از  دول
نصف يارانه اي كه االن خودش پرداخت مي كند كمتر باشد، به همين 
ــب ابتدا بايد به دنبال حذف  ــر براي معرفي الگوي مصرف مناس خاط
ــيم و بطور كلى  ــذف رانت در جامعه باش ــه دنبال آن ح ــا و ب يارانه ه
ــال در حمل و نقل  ــت. مث ــده اس ــوع يارانه ها در دنيا تعريف ش موض
ــود، اما در رابطه  ــورهاى دنيا يارانه پرداخت مى ش عمومي تمامى كش
ــه نمي دهند، مگر  ــرژي ياران ــد برق و آب و ان ــائل ديگر مانن ــا مس ب
ــاميدني كه دولت ها يارانه پرداخت  اينكه در برخي موارد مثل آب آش

ــد  .  مي كنن
ــت كه اليحه هدفمند  به همين خاطر به نظر من بهترين راه اين اس
ــد و  ــي دقيق در مجلس به تصويب برس ــدن يارانه ها پس از بررس ش
ــااله عاقالنه اجرايي كند و  ــود كه اين اليحه را انش دولت موظف ش
ــود. منتهي  بدين ترتيب الگوي مصرف هم خود به خود تعريف مي ش
ــئولين بايد  ــي مقام معظم رهبري اين مطلب را فرمودند همه مس وقت
ــوند. مثال در حال حاضر  ــان وارد اين بحث ش در حوزه كاري خودش
ــال  ــين هاى دولتي 400 تومان كرده كه س دولت بنزين را براي ماش
ــد، چرخ دولت هم چرخيد هيچ مشكلي هم ايجاد  قبل هم اجرايي ش
ــد، اما در مصرف بنزين تغييرات فاحشي ايجاد شد، به دليل اينكه  نش
ــي به قيمت400  ــان نبود و براي ادارات دولت ــر بنزين 100 توم ديگ
ــوى مصرف  ــد بدين ترتيب دولت با اين قانون بس تومان تمام مى ش

ــت  .  ــه رف بهين
ــري داده  ــه با تأني و با درايت تس ــن نگرش در كل جامع ــر اي اگ

ــود مطمئنا اثرات خود را نشان خواهد داد. ما نيز بايد در شوراهاي  ش
ــهرداري ها الگوي مصرفي را براي خودمان تعريف كنيم و  شهر و ش
ــبز مردم هستيم و اين  ــئول تامين فضاهاى س در نهايت اينكه ما مس

ــود. ــتاندارد  ش ــبز  بايد  اس فضاهاي س
ــبز چطور مى توان دستور مقام   در همين بحث فضاى س

ــرد؟ ــى ك ــرى  را   عمل ــم  رهب معظ
ــرانه فضاى سبز را در شهرها به  ــعي كنيم س آتش زر: ما بايد س
ــت. الگوي  ــتاندارد جهاني اس ــش دهيم و اين يك اس ــر افزاي 15 مت
ــم به جاي 15 متر 10  ــت كه ما بيايي ــرف در اين حوزه اين نيس مص

ــبز اين معني را  ــر تعريف كنيم، الگوي مصرف در تامين فضاي س مت
ــا كمترين مصرف آب و  ــد تعريفي كنيم كه ب ــدا مي كند كه ما باي پي
ــترين تغيير را ايجاد كنيم و اين يك كار شدني است. هم  انرژي بيش
ــوب  ــاخت آبراه ها امرى خيلي پرهزينه محس اينك به دليل اينكه س
ــركت هاى آب و  ــهرداري ها سهامدار ش ــود و بعضي موارد ش نمي ش

ــود.  ــاب نمي ش ــتند، اين هزينه ها خيلي دقيق حس فاضالب هس
ــى كه مي تواند الگوي مصرف بهينه  به نظر من يكي از ارگان هاي
ــه بايد با  ــتند ك ــهرداري ها هس ــرف آب تعريف كند، خود ش در مص
ــتفاده از تكنولوژي و فناوري روز از آبياري قطره اي يا موارد ديگر  اس

ــاند. مصرف آب را به حداقل برس
ــهردارى ها چطور؟ ــتفاده از انرژى ها در ش  در مورد اس

ــى از مطالب مهمى كه در مورد اصالح  آتـش زر: بله... اتفاقا يك
ــتفاده از  ــاره كرد، اس ــهرداري ها مي توان اش ــرف در ش ــوي مص الگ
ــتان ها و موارد  ــرژي برق در بوس ــت... چه به صورت ان ــا اس انرژي ه
ــاختمان هاي خود و چه در معابر كه از انرژي برق استفاده  مختلف س
ــئولين بايد در اين زمينه به تدابيري بيانديشند  مي كند. مديران و مس
ــال ببينيد، ما از يك متر  ــه الگوي مصرف را رعايت كند. براى مث ك
ــتفاده مى كنيم.  ــبز اس مكعب آب براى آبيارى 2 تا 10 متر فضاى س
ــتفاده بهينه  ــن يك متر مكعب آب اس ــتر مى توان از اي ــا تدبير بيش ب
ــان مي دهد كه اگر ما  ــم و 30 متر را آبياري مي كنيم، اين نش مي كني
ــم نظر مقام معظم  ــر دقت الزم را مبذول بداريم، مي تواني در اين ام

ــئوالن عالي نظام را تامين كنيم.  رهبري و مس
ــهر قم  ــوراي اسالمي ش ــاس ما و همكارانمان در ش بر همين اس
ــه ترتيب داديم  ــه اي را در همين هفت ــنيدن پيام آقا جلس ــس از ش پ
ــتيم تا  ــى گذاش و راهكارهاي الزم و ابداعى خود را به بحث و بررس
ــروع كننده اين راه باشيم. وظيفه ما ارائه خدمات به مردم  خودمان ش
ــر خدمات مي گيريم، بدين جهت  ــت و از دولت و يا نهادهاى ديگ اس

الگوي مصرف در تامين فضاي سبز
 اين معني را پيدا مي كند كه ما بايد تعريفي 

كنيم كه با كمترين مصرف آب و انرژي 
بيشترين تغيير را  ايجاد كنيم
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دكتر فرشاد فخيمى
استاد دانشگاه

ما مي توانيم در گرفتن خدمات و ارائه آن به مردم صرفه جويي كنيم. 
ــائل  ــهروندان در مصرف بهينه اعم از انرژي يا مس ما مى توانيم به ش
ــر مهم ترين چيز همان  ــك كنيم. به نظر من در حال حاض ديگر كم

ــائل درگير بوديم.  ــت، ما قبال هم با اين مس ــئله يارانه ها اس مس
ــت و مردم  ــور ما مطرح اس ــائلي كه در كش يكي از مهمترين مس
ــت. نمي دانم  زياد به آن دقت نمي كنند، پرداخت يارانه به اصناف اس
ــخصه  ــه آيا اين موضوع در تهران هم اتفاق افتاده يا نه. من به ش ك
ــهرهاي كوچك هم ديده ام كه براى پخت نان آزاد، دولت آرد  در ش
ــا كيفيت مي پزند و  ــد و نانوايى ها نان خوب و ب ــي مى ده 400 تومان
ــده با آرد  ــتقبال كرده اند، در حاليكه نان پخته ش مردم هم از اين اس
ــت و نصف آن دور  ــي7 تومان، نان بدون كيفيت اس ــه اى كيلوي ياران
ريز شده و برخى موارد هم خداي ناكرده سر از گاوداري ها و جاهاي 

ــي آورد.  ــر در  م ديگ
ــا منابع ملي را اينطوري هدر مى دهيم، بدين جهت دولت مكلف  م
ــت هم در مسئله نان كه به نظر من كه يكى از حساسترين موارد  اس
ــيت ها و يارانه ها در  ــت و هم در حذف سوبس در پرداخت يارانه ها اس
ــاله امكانپذير باشد،  ــه 3 س ــايد در يك پروس حامل هاي انرژي كه ش
ــه 3  ــرج دهد. اما به نظر من در نان يك پرس ــتري به خ درايت بيش
ــاله شايد امكانپذير نباشد يك مقدار دقت عمل بيشتر و تاني بيشتر  س
ــااهللا دولت بتواند با حذف يارانه ها و يا به قول خودش  الزم دارد. انش
ــب را تعريف كند. هدفمند كردن يارانه ها بتواند الگوي مصرف مناس
ــما ارتباط بين صرفه جويى و بهره ورى چگونه   به نظر ش

ــود؟ تعريف  مى ش
ــده در كتب و  ــى مطرح ش ــه مقوله مديريت ــى ب فخيمـى: نگاه
ــخن از واژه اى بنام  ــم مديريت، مكررا س ــناد علمى مرتبط به عل اس
ــازد. اصوال  ــن خواننده و محقق متبادر مى س ــره ورى» را در ذه «به
ــتيابى به «فزونى»  ــف مديريت مهم ترين وظيفه مدير را دس در تعاري
ــد، فزونى در ارائه خدمت و  ــن نموده اند. فزونى در تولي ــاظ و تبيي لح

ــت و عجين. فزونى در هرچه كه عنوان مديريت با آن همراه اس
ــر بحث مديريت  ــاز ب ــگاه تك بعدى به فزونى قطعا چاره س اما ن
ــش با رويكرد  ــت افزاي ــه حائز توجه و اهميت اس ــد بود. آنچ نخواه

ــت. كاهش هزينه اس
ــرى مطرح كنيم. اگر بهره ورى  ــيوه ديگ اجازه دهيد بحث را به ش

ــتاده به داده بدانيم.  ــبت متناظر س را نس
ــر افزايش يابد يا  ــتاده =  بهره ورى هر چقدر صورت كس يعنى س
ــر كاهش پيدا كند دستيابى به بهره ورى باالتر خواهد بود.  مخرج كس
ــعه يافته از ذهنيت به عينيت بدل  ــورهاى توس موضوعى كه در كش
ــعه افتان و خيزان، گاه با شتاب و  ــده و در كشورهاى در حال توس ش

ــت. ــترش اس زمانى به تانى رو به گس
ــايد رفتار اجتماعى ما ايرانيان از خانواده تا محيط كار به شكلى  ش
ــبت ستاده به داده نداشته ايم.  ــامان يافته كه چندان توجهى به نس س
ــه ايرانى را  ــهروندان جامع ــوى مصرف ش ــان موضوعى كه الگ هم

ــتوجب اصالح و باز تعريف مى نمايد. مس
ــته و دارد؟  اين بى توجهى چه پيامدهايى داش

ــه منابع عليرغم تاكيدات دينى  فخيمـى: تجلى اين بى توجهى ب
ــتفاده از آب  ــت اس و مذهبى ما در عمده عرصه ها قابل مالحظه اس
ــهرى براى شستشوى خودرو و اماكن، آمار باالى دور ريز  شرب ش
ــوخت، مديريت ناكارآمد منابع انسانى و  ــتفاده بى رويه از س نان، اس
ــب براى  ــيارى موارد ديگر كه اندكى توجه و تبيين الگويى مناس بس
ــه با بى توجهى  ــردن مى تواند ثروت عظيمى را ك ــت مصرف ك درس
ــى رو د به گونه اى  ــل هاى آينده به در م ــل حاضر و نس ــف نس از ك

ــد  . ــداز  نماي پس ان
ــرف صحيح و تدوين  ــتيابى به الگوى مص اما فراموش نكنيم دس
ــرورت كار فرهنگى را در  ــراى آن بى ترديد ض ــب ب چاره جوى مناس

ــد . ــى مى نماي ــى متجل ــه مديريت عرص
ــته است كه برخى مقوالت متاسفانه اساسا  عنايت به اين نكته بايس
ــتند. چه  ــخص هس ــوى خانوارها فاقد هرگونه الگوى مصرفى مش الگ
ــالح و مطالعه  ــوى بد مصرفى، قابل اص ــه ضعم بنده يك الگ ــى ب حت
است، اما نبود الگو معضل ديگرى است كه مصرف بى برنامه و بى رويه 
و البته بدون برنامه را به دنبال دارد كه اين امر پرداختن به موضوع را 

ــت .  ــايى الگوس ــازد، زيرا قدم اول قطعا شناس ــكل مى س كمى مش
ــرف ـ هر مصرفى ـ وجود  ــا الگويى در ارتباط با مص  آي

ــر؟ ــا  خي دارد  ي
ــت چيست؟ و  ــت... اينكه الگوى درس ــوال خوبى اس فخيمى: س
ــوال  ــالح آن الگو وجود دارد؟ و ده ها س ــى براى اص ــه راهكارهاي چ
ــت به هر تقدير  ــت... اما بايد گف ــن زمينه مطرح اس ــر هم در اي ديگ
ــت. اين اصالح  ــرورت اجتناب ناپذير اس ــرف ض ــالح الگوى مص اص
ــد. بى ترديد جامه  ــرى ياب ــهرى تس بايد از خانواده ها آغاز و جامعه ش
ــرف بى برنامه و بدون  ــر در مصرف اند، البته در مص ــهرى بى پروات ش
ــهرى و مديريت  ــو يا الگوى وارداتى و لذا نگاه ويژه به جامعه ش الگ
ــناريوهاى گوناگون مصرف و عدم اتكا سرف به داشته ها و منابع،  س

ثروت قابل توجهى را به كشور اعاده مى نمايد شايد شعار هوشمندانه 
ــت مصرف كردن  ــت درس و مكرر صرفه جويى كم مصرف كردن نيس
ــد بر تبعيت از يك الگوى منطقى به كار  ــت تاكيد كارشناسى باش اس
ــازمان دهى عوامل  ــزى توليد و مصرف، س ــردن منابع لذا برنامه ري ب
ــات مديريتى  ــد و مصرف و ديگر موضوع ــى كنترل تولي ــد و حت تولي
ــد در ذهن  ــت كه نباي ــرف از موضوعاتى اس ــد و مص ــث تولي در بح
ــت با  ــى مغفول بماند. اميد اس ــى و البته فرهنگ ــزان اجراي برنامه ري
ــب بتوانيم گام هاى بلندى  ــناخت مسئله و تدوين راه كارهاى مناس ش
ــعار الگوى اصالح الگوى مصرف و بدل ساختن آن به  را در تحقق ش

ــعورى ماندگار رقم زنيم. ش

دستيابى به الگوى مصرف صحيح 
و تدوين چاره جوى مناسب براى آن بى ترديد 

ضرورت كار فرهنگى را در عرصه مديريتى 
متجلى مى نمايد . اصالح الگوى مصرف ضرورت 

اجتناب ناپذير است. 
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بر اساس مواد 1 و3 قانون شهرداري مصوب سال 1345، شهرداري 
شخصيت  داراي  و  تأسيس  مشخصي  ضوابط  طبق  كه  است  نهادي 
مستقل حقوقي بوده و اداره امور شهر را ( باستثناء وظايفي كه به عهده 
ساير ادارات و سازمان ها و مؤسسات دولتي تابعه وزارتخانه ها مي باشد) 
در محدوده و حريم شهر زير نظر شوراي اسالمي شهر كه اعضاي آن 
برگزيده مردم شهر مي باشند بعهده داشته و طبق تعريف قانوني اخير و 
باستناد قانون فهرست نهادهاي عمومي غير دولتي بعنوان ( نهاد مستقل، 
عمومي و غير دولتي ) محسوب مي شود، به مفهوم ديگر شهرداري نوعي 
نهاد محلي است كه در محدوده هاي فوق قوانين و مقررات و ضوابط 

قانوني مربوط به شهر را در ابعاد مختلف و وسيع اعمال مي نمايد. 
ادارات و سازمان هاي دولتي، منابع مالي  از طرفي، بر خالف ساير 
الزم براي اداره امور شهر را نيز از مردم شهر دريافت و به مصرف ارائه 
توسعه  و  آبادي  و  و عمران  نگهداري  و  و خدمات شهري  سرويس ها 

كمي و كيفي همان شهر تحت نظارت شوراي اسالمي شهر مي رساند. 
و  ادارات  ساير  از  شهرداري  و  شهر  امور  اداره  نحوه  ترتيب  بدين 
آنها  از  با هيچ يك  بوده و سيستم اجرائي آن  مؤسسات كامًال متمايز 
كاهش  و  مصرف  الگوي  اصالح  دليل  به همين  نيست،  مقايسه  قابل 
از ساير دستگاه ها، در  هزينه ها ( مديريت هزينه ) در شهرداري بيش 
كه  مي باشد  مؤثر  آنان  مالي  وضعيت  بهبود  و  مردم  مشكالت  تعديل 
متأسفانه توجه چنداني به آن نشده است. ( كاهش هزينه ها نوعي درآمد 

نيز تلقي مي گردد ) 
از   « مصرف  الگوي  اصالح   » سال  عنوان  به   88 سال  نامگذاري 
سوي رهبر معظم انقالب قوه محركه اي براي رسيدن شهرهاي كشور 

به سطح باالتري از رشد اقتصادي خواهد بود كه در نهايت با جلوگيري 
از اتالف منابع و استفاده صحيح از انرژي، افزايش بهره وري را به همراه 
خواهد داشت. لذا براي اصالح الگوي مصرف ابتدا بايستي هزينه ها را 

شناسايي نموده و درآمدها را صرف نيازهاي واقعي كنيم. 
و  خدمات  و  فعاليت ها  تنوع  دليل  به  در شهرداري  چه هزينه ها  اگر 
حجم عظيم فعاليت هاي عمراني، بيش از هر سازماني متأثر از تورم كلي 
و شيوه عمل  در عملكرد شهرداريها  كافي  ولي دقت  است،  در كشور 
آنان، ساختار تشكيالتي، نحوه ارائه خدمات و اجراي پروژه هاي عمراني 
نشانگر اين واقعيت است كه افزايش هزينه ها فقط متأثر از نرخ تورم 

نمي باشد، بلكه داليلي به شرح ذيل دارد : 
افزايش قابل توجه فعاليت هاي عمراني شهرداري ها طي سالهاي  1 .

اخير و در مقايسه با قبل از انقالب. 
پذيرش برخي وظايف و فعاليت هاي جديد كه عمدتًا فعاليتهاي  2 .

پرهزينه و بدون درآمد مي باشند. 
الزمه  كه  شهرداري ها  توسط  شهري  خدمات  بهبود  و  افزايش  3 .

صرف هزينه هاي بسيار است. 
پرداخت  و  شهرداري ها  كاركنان  براي  بيشتر  رفاهي  امكانات  4 .

حقوق و دستمزد بيشتر. 
افزايش بي رويه و به كارگيري بدون ضابطه افراد در شهرداري ها 
انساني  نيروي  تورم  با  را  شهرداري ها  از  زيادي  تعداد  نتيجه،  در  كه 
اعتبارات  از  توجهي  قابل  بخش  و  است  نموده  مواجه  متخصص  غير 

شهرداري ها صرف هزينه هاي پرسنلي مي گردد. 
ساختار تشكيالتي و نيروي انساني نامتناسب كه بعضاً  شناخت الزم 

انديشه و پژوهش

اصالح الگوي مصرف در بستر 
شهرداري ها

مهدي جمالي نژاد 
مدير كل امور شهري استانداري اصفهان 

�



19سال نهم / شماره 94

در جهت شيوه هاي مناسب كنترل هزينه ها ندارند. 
و  ارتباطات  و  اطالعات  آوري  فن  از  صحيح  كارگيري  به  عدم 

شيوه هاي مكانيزه مناسب جهت فعاليت هاي مختلف. 
عدم انطباق شيوه هاي مورد عمل توسط برخي شهرداري ها با شرايط 

و وسعت شهرهاي كنوني و زمان حاضر. 
اعتبارات  نحوه هزينه  و  مالي  امور  بر  دقيق  كنترل  و  نظارت  عدم 

شهرداري ها. 
تأثير  رغم  به  و  ديگر  گذار  تأثير  عوامل  و  فوق  موارد  به  باتوجه 
جرأت  به  شهرداري ها،  هزينهء  افزايش  و  عملكرد  بر  انكار  قابل  غير 
مي توان ادعا نمود كه امكان اصالح الگوي مصرف و كاهش هزينه هاي 
شهرداري به ميزان زيادي وجود دارد، لذا در اين بخش به مواردي از 

آن اشاره مي شود. 
  

اصالح الگوي مصرف از طريق تحقق شهر الكترونيك، 
شهروند الكترونيك و شهرداري الكترونيك : 

از  آن  فعاليت هاي  اكثر  اجراي  كه  است  شهري  الكترونيك،  شهر 
چنين  در  باشد.  پذير  امكان  اينترنت  و  الكترونيك  طريق سيستم هاي 
مانند  خود  روزمره  كارهاي  انجام  براي  مردم  ندارد  ضرورتي  شهري 
پرداخت قبوض، اخذ پروانه ساختمان، پرداخت عوارض و جرائم، خريد 
فيزيكي حضور  بطور  و  كرده  را صرف  زيادي  وقت  كاال  يا  و  امالك 
بهم رسانند بلكه تمام اين امور را مي توانند از طريق كامپيوتر شخصي 
انجام دهند.  اينترنت متصل است  خود و هنگامي كه به شبكه جهاني 
از  شهرداري  برنامه هاي  و  شهري  فعاليت هاي  در  مشاركت  همينطور 
زيادي  حد  تا  شهرداريها  كاركنان  و  مديران  شهردار،  با  ارتباط  جمله 
و  تر  مطلوب  اي  گونه  به  شهروندان  به  خدمات  و  مي گردد  تسهيل 
الكترونيك  الكترونيك و شهرداري  ارائه مي شود. شهر  با هزينه كمتر 
مزاياي زيادي را در راستاي كاهش هزينه ها به همراه خواهند داشت كه 

بخشي از آنها عبارتند از : 
1- كاهش ترافيك شهر با توجه به كاربرد اينترنت در فعاليت هاي 
شهري شهروندان : از آنجا كه در شيوه سنتي، بخش بزرگي از بودجه 
شهرها صرف ترافيك شهري مي شود، با توجه به حذف رقم اختصاص 
بودجه مي تواند صرف  اين  الكترونيك،  ترافيك در يك شهر  به  يافته 
زير  ساير  و  گردشگري  اماكن  پارك ها،  توسعه  مانند  ديگري  امور 

ساخت ها گردد. 
2- تقليل آلودگي هوا با كاهش ترافيك شهري : در شهر الكترونيك 
از كارهاي روزمره در خيابان ها  الزم نيست براي انجام حجم وسيعي 
اطالعات  و  خدمات  از  بسياري  به  دسترسي  امكان  بلكه  نمود،  تردد 
كاهش  هزينه  اين  و  دارد  وجود  منزل  از  شهروندان  براي  شهري 

آالينده ها را به ميزان زيادي كم مي نمايد.  
اينترنت  از  افزايش استفاده  با   : انرژي  3- صرفه جويي در وقت و 
درانجام الكترونيكي كارها، مصرف دو عامل زمان و انرژي تا حد زيادي 
تقليل خواهد يافت. به اين صورت كه شهروندان مي توانند تنها از طريق 
يك پنجره روي صفحه نمايشگر رايانه خود، اغلب كارهاي روزانه خود 
را انجام بدهند و به جز فشار دادن چند دكمه روي صفحه كليد رايانه 

خود الزم نيست كار ديگري انجام دهند. 
4- صرفه جويي در سرمايه گذاري بيشتر روي روش هاي قديمي اداره 
شهر : زير ساختارهاي ايجاد شده توسط شهر الكترونيك باعث مي شود 
كه سرمايه گذاري هاي آتي شهر بر مبناي زير ساختارهاي نوين صورت 
قديمي خودداري  روش هاي  روي  بر  بيشتر  گذاري  سرمايه  از  و  بگيرد 
شود. در اين صورت صرفه جويي قابل مالحظه اي در تخصيص منابع 

مالي صورت مي گيرد. 
توسعه هاي  براي  الزم  ساخت هاي  زير  ايجاد  در  جويي  صرفه   -5
آتي شهر : با ايجاد يك زير ساخت مناسب ( كه توسط شهر الكترونيك 
ساخت ها  زير  همان  ايجاد  به  نياز  شهر  آتي  توسعه   ،( مي شود  ايجاد 
نخواهد داشت.  بطور مثال، پس از اينكه سيستم كارت اعتباري در شهر 
راه اندازي گرديد، ديگر ضرورتي ندارد جهت پروژه هاي بعدي شهر كه 

نياز به اين سيستم دارند، سرمايه گذاري مجددي انجام داد. 
6- درآمد مستمر شهري با بوجود آمدن شهرداري الكترونيك : ايجاد 
سيستم هاي پرداخت عوارض، جرائم و قبوض به صورت بر خط باعث 
مي شود كه تأخيرات ايجاد شده در پرداخت ها ( كه عمدتاً  به دليل عدم 
در  و  يابد  كاهش   ( مي گيرد  صورت  مردم  براي  كافي  زماني  فرصت 
نتيجه زمينه ايجاد يك درآمد با ثبات براي شهر فراهم شود. اين امر 
امكان بودجه ريزي دقيق ساليانه و اعمال مديريت استراتژيك را براي 

مديران شهري با توجه به نقدينگي قابل تحقق فراهم مي سازد. 
ارتباط   : در شهرداري  اعتماد سازي  و  تكريم  تسهيل،  تسريع،   -7
كه  مي شود  باعث  شهر  مسئولين  و  شهردار  با  شهروندان  مستقيم 
مشكالت شهري هر چه سريعتر به گوش آنها رسيده و اين امر حس 
مشاركت را در بين شهروندان تا حد زيادي افزايش و هزينه هاي ناشي 
را  راندمان  و  كارايي  طرفي  از  مي دهد.  كاهش  را  همكاري  عدم  از 
افزايش داده و از بروز بسياري از سوء استفاده ها و تخلفات جلوگيري 

خواهد كرد. 

و  شهر  نيارهاي  با  شهرداري ها  گذاري  سرمايه  كردن  همسو   -8
و  است  مخاطب  مهمترين  مشتري  سازماني،  هر  در   : شهروندان 
هدف  اين  به  توجه  با  گردد.  معطوف  وافر  توجه  او  نيازهاي  به  بايد 
از  آگاهي  اساس  بر  كه  مي شود  فراهم  امكاناتي  الكترونيك  شهر  در 
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نيازهاي شهروندان تسهيل مي گردد. به تبع اين امر به راحتي مي توان 
حاضر  نيازهاي  كردن  برطرف  در جهت  را  سرمايه گذاري هاي شهري 

شهروندان به كار بست و از سرمايه گذاري هاي اضافي پرهيز نمود. 
  

اصالح الگوي مصرف با تأكيد بر مقوله « مهندسي ارزش» : 
جمعي،  برخرد  گروهي،  تفكر  ويژه  به  و  تفكر  بر  ارزش  مهندسي 
بر  و  متخصص  و  كاردان  نيروهاي  از  استفاده  خالقيت،  انتقادپذيري، 
اجتناب از كلي گويي براي مشخص كردن كاركرد اصلي يك محصول 
و يا يك طرح عمراني به منظور يافتن هزينه هاي پنهان و غير ضروري 
از  يا كاستن  فعاليت عمراني و حذف  يا  يا خدمات  فراورده  توليد يك 

هزينه هاي زايد متمركز است. 
يكي از حوزه هايي كه مهندسي ارزش مي تواند منجر به صرفه جويي 
شود، در خدمات شهري و حوزه مديريتي است. روش تحليل ارزش در 
عرصه هاي مديريتي، به همان نتايج مشابهي كه در حوزه فني به دست 
آمده، رسيده است و حتي توانسته تا 30 % صرفه جويي در هزينه ها 
را به وجود آورد. مهندسي ارزش در زمينه حمل و نقل شهري و بين 
جاده اي، خدمات عمومي شهرداري ها، ساختمان سازي، محيط زيست، 
حوزه  در  ويژه  به  و  اداري  فعاليت هاي  سازي  روان  توسعه،  و  تحقيق 
عمل فعاليت هاي شهري كه شهرداري ها عهده دار آن مي باشند، كاربرد 

داشته و نتايج قابل مالحظه اي به بار آورده است. 
روش شناسي ارزش را در تمام مواردي كه به كاهش هزينه يا اصالح 
و افزايش كيفيت نياز داشته باشيم، مي توان به كار برد. مهندسي ارزش 
مهندسي  چند  هر  دارد.  كاربرد  باشد،  هزينه  و  پول  بحث  كجا  هر  در 
ارزش زودتر و در مراحل آغازين مطالعات يك طرح انجام شود، براي 
انجام تغييرات هزينه كمتري بايد پرداخت و بيشترين صرفه جويي نيز 
در مراحل اوليه مطالعه است. در ايران گر چه مهندسي ارزش و مديريت 
ارزش در فعاليت هاي مديريتي و عرصه خدمات شهري و شهرداري ها 
كمتر انجام شده است و اين به خاطر نو بودن و جوان بودن اين مقوله 
در كشور ما است، اما اين كمبود را نبايد به عنوان عدم امكان كاربرد 
اين شيوه خالقانه و ارزشمند در حل مسائل و كاهش هزينه ها در عرصه 

مديريتي يا حوزه هاي خدمات شهري دانست. 
« مديريت ارزش » تصميم گيران مديريت شهري را ياري مي رساند 
با  مي توانند  روش  با چه  و  فرايندي  با چه  اي  گزينه  در چه  بدانند  تا 
بيشترين  و  بيشتري كسب كنند.« حداقل هزينه  ارزش  حداقل هزينه 

ارزش » اساس اين تئوري مي باشد.  
  

اصالح الگوي مصرف از طريق به كارگيري رويكردهاي 
مناسب : 

موازات  به  و  مي گيرد  انجام  سرعت  به  كشور  شهرهاي  گسترش 
افزايش جمعيت، توسعه فيزيكي شهرها و افزايش وسعت محدوده هاي 
مطالعات  اتمام  از  قبل  گاه  كه  است  شتابي  چنان  داراي  آنها  خدماتي 
محدوده هاي  از  فراتر  شهر  آن،  تصويب  و  شهري  توسعه  طرح هاي 
پيش بيني شده براي سال هاي آتي توسعه يافته است و عملكرد و اجراي 

طرح با مشكل مواجه شده است. 

هرچند كه اكثر شهرهاي كشور را شهرهاي كوچك (شهرداري هاي 
درجه 6-1) تشكيل مي دهند، اما وجود كالن شهرهائي همچون تهران، 
مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، كرج، قم و اهواز، بخش اعظم جمعيت 
شهري كشور را در خود جاي داده و عملكرد آنها مستقيمًا بر اكثريت 

شهرهاي كشور تأثير گذار بوده است. 
به  گوئي  پاسخ  و  گوناگون  خدمات  ارائه  شهرهايي،  چنين  در 
انساني  نيروي  كارگيري  به  مستلزم  مردم  نفر  ميليون ها  خواسته هاي 
كارآمد و متناسب با جمعيت شهري و يا به كارگيري تكنولوژي پيشرفته 

و نيروي انساني محدودتر خواهد بود. 
 در ابتداي هزاره سوم و در قرن بيست و يكم، متأسفانه در اكثريت 
قريب به اتفاق شهرداري هاي كشور، شيوه هاي مورد عمل با مختصر 
تغييري همان روشهاي سنتي و قديمي و به دور از فن آوري هاي نوين 
بوده كه اين روشها با شرايط و وسعت كنوني شهرها و عوامل ديگر و 

در مجموع مديريت صحيح اداره شهرها منطبق نمي باشد. 
دار  عهده  بيشتر  كه  شهري  خدمات  كارگران  انبوه  شمار  وجود 
مكانيزه هستند،  نيمه  يا  و  سنتي  روشهاي  به  زباله  حمل  و  جمع آوري 
شامل  را  كشور  شهرداري هاي  هزينه هايي  از  توجهي  قابل  بخش 
اخير،  سال هاي  در  شهرداري ها  كارگران  تعداد  آمار  مقايسه  مي شود. 
اين  نشان مي دهد.  از شهرداري ها  برخي  را در  تعداد كارگران  كاهش 
امر ناشي از استفاده كافي و مناسب از تكنولوژي جديد و به كارگيري 
روشهاي كامًال مكانيزه نبوده، بلكه بيشتر به دليل واگذاري اين گونه 
خدمات به بخش خصوصي است كه در عمل، هزينه هاي مربوطه توسط 

شهرداري به بخش ياد شده پرداخت مي شود. 
با  شهرها  ميادين  و  معابر  سطوح  مربع  كيلومتر  صد  چند  تنظيف 
و  بزرگ  در شهرهاي  سنتي  ابزارهاي  و  ممكن  روشهاي  ابتدائي ترين 
كوچك، مستلزم استخدام كارگران بسياري است كه باتوجه به افزايش 
بار مالي قابل توجهي براي شهرداري ها داشته  حقوق و دستمزد آنها، 
و دارد. حتي در بزرگترين شهرهاي كشور، قسمت عمده سطوح معابر 
از كارگران  قابل توجهي  راهها، همه روزه توسط شمار  بزرگ  و حتي 
سنتي  روشهاي  همين  اعمال  مي شود.  روب  و  رفت  شهري  خدمات 
در نگهداري يا ايجاد پاركها و فضاي سبز، اجراي پروژه هاي عمراني 
مختلف، نگهداري و مرمت تأسيسات شهري و مواردي از اين قبيل را 

در اكثر شهرهاي كشور مي توان مشاهده نمود. 
ضمن آن كه كنترل كيفيت و كميت كار شمار انبوه كارگران نيز خود 
مستلزم استخدام افراد ديگر مي باشد و در مواردي نيز از نيروي انساني 

مورد اشاره استفاده كافي به عمل نخواهد آمد. 
در مورد كادر كارمندي شهرداري ها نيز به علل گوناگون هزينه هاي 
پرسنلي بيش از حد متعارف مي باشد، كه مي توان مواردي را به شرح 

زير بر شمرد : 
از  برخي  در  واقعي  نياز  و  ضابطه  بدون  و  رويه  بي  استخدام   -1
شهرداري هاي كشور وجود داشته، بطوري كه بسياري از شهرداري ها با 

تورم نيروي انساني غير متخصص مواجه مي باشند. 
2- تدوين قوانين و دستورالعمل هاي جديد در مورد افزايش حقوق و 
مزاياي كاركنان از ديگر مواردي است كه هزينه هاي پرسنلي را افزايش 
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داده است. 
امور  در  آن  كاربرد صحيح  و  كامپيوتر  از  مناسب  استفاده  عدم   -3
شهرداري ها از ديگر عواملي مي باشد كه افزايش كاركنان و هزينه هاي 

مربوطه را به دنبال داشته است. 
4- عدم همكاري مؤثر مردم در امور مختلف شهر نيز از عوامل بسيار 
افزايش هزينه هاي  و  اضافي  انساني  نيروي  كار گيري  به  مؤثر جهت 

پرسنلي در شهرداري ها مي باشد. 
5- شيوه هاي مورد عمل جهت اخذ عوارض مختلف و پيگيري هاي 
زمينه،  اين  در  قانوني  ابزار  فقدان  و  آنها  دريافت  جهت  مكرر  و  الزم 
اقدام هاي مرتبط با جلوگيري از تخلفات ساختماني توسط شهروندان، 
برخوردهاي مربوط به ساخت و سازهاي بدون مجوز و بسياري موارد 
از  نيز  دارد  ارتباط  مردم  نشيني  شهر  و  عمومي   فرهنگ  با  كه  مشابه 

عوامل مؤثر در اين زمينه محسوب مي شود. 
با توجه به موارد فوق و بسياري عوامل تأثير گذار ديگر، پيشنهادهاي 
ارائه  پرسنلي  هزينه هاي  كاهش  و  مصرف  الگوي  اصالح  جهت  ذيل 

مي گردد : 
از  استفاده  و  زباله  دفع  و  آوري  جمع  سنتي  شيوه هاي  تغيير   -1
شهر  هر  شرايط  با  منطبق  طرح هاي  و  مناسب  ابزار  و  آالت  ماشين 
به منظور كاهش بخش قابل توجهي از هزينه هاي كارگري مرتبط با 

اين خدمات. 
و  طرح ها  اجراي  و  مناسب  ابزار  و  آالت  ماشين  كارگيري  به   -2
شيوه هاي مناسب توسعه و نگهداري فضاي سبز در شهرها به منظور 
كاهش نيروي انساني شاغل در اين بخش و به تبع آن كاهش هزينه هاي 
پرسنلي ( در اين زمينه استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار، باراني 
و قطره اي و همچنين ماشين آالت و ابزار مناسب ديگر مي تواند سهم 

قابل توجهي در كاهش هزينه هاي پرسنلي ايفا نمايد). 

و  بزرگ  شهرداري هاي  در  بويژه  امور،  بيشتر  كردن  مكانيزه   -3
متوسط 

4- اجراي طرح هايي جهت افزايش كارايي كاركنان و متعاقب آن 
آموزش كاركنان جهت افزايش بهره وري آنها و مواردي از اين قبيل ( 

آموزش كاركنان هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري است). 
5- آموزش جامع و همگاني مردم و ارتقاي فرهنگ شهروندي. 

6- عدم اجراي طرحهاي اماني و واگذاري فعاليتها عمراني به بخش 
خصوصي 

صحيح  اجراي  و  شهرداري ها  تشكيالتي  ساختار  در  بازنگري   -7
با هدف حفظ كاركنان  انساني در شهرداري هاي كشور  نيروي  تعديل 

واجد صالحيت و كارآمد و حذف كاركنان فاقد تخصص و كارايي. 
موقت  استخدام  هاي  از  جلوگيري  و  استخدامها  كردن  مند  ضابطه 
در  اي  دوره  منظم  حسابرسي  و  نظارت  رسمي و  غير  و  ضروري  غير 

شهرداري ها. 
براساس اطالعات اخذ شده از شهرداري ها به طور كلي حدود يك 
سوم از كل هزينه هاي آنها را هزينه هاي پرسنلي تشكيل داده است كه 
در بين شهرداري هاي بزرگ و كوچك در اين باره اختالف محسوسي 
مشاهده مي گردد و هزينه هاي پرسنلي به نسبت افزايش درجه شهرداري 

و بزرگي شهر افزايش مي يابد. 
چنانچه طرح تعديل نيروي انساني به مفهوم واقعي آن در شهرداري ها 
اجرا و مبتني بر آن نيروي انساني اضافي شهرداري ها به ديگر سازمان ها 
و يا بخش خصوصي مرتبط با فعاليتهاي عمراني و خدماتي شهرداري ها 
خواهد  كاهش  شهرداري ها  هزينة  از  توجهي  قابل  رقم  يابند،  انتقال 

يافت. 
  

اصالح الگوي مصرف از طريق اعمال مديريت صحيح، 
ارتقاي كيفيت نيروي انساني و نظارت دقيق :   

كاهش  بر  گذار  تأثير  عوامل  مؤثرترين  جمله  از  بهينه  مديريت 
كليه هزينه هاي شهرداري ها مي باشد. انتخاب مديراني مجرب و داراي 
اداره امور شهرها همانند توانايي  آگاهي هاي الزم به شيوه هاي مدرن 
الزم به منظور استفاده از ظرفيت هاي موجود كاركنان و ايجاد امكانات 
به  فعاليتها  واگذاري  جهت  الزم  مندي  توان  آنها،  براي  الزم  رفاهي 
بر حسن  نظارت عاليه  پيمانكاران واجد صالحيت،  و  بخش خصوصي 
اجراي پروژه ها و انجام آن در زمان تعيين شده با كيفيت مناسب، داشتن 
تخصص كافي جهت تشخيص طرح هاي اولويت دار و ضروري، انتخاب 
پروژه هاي  اجراي  و تجهيزات شهري،  تأسيسات  تأمين  بهترين روش 
مختلف با حداقل هزينه ممكن و حفظ كيفيت مطلوب و امكان جلب 
مشاركت هاي مردمي در اداره امور شهرها مي تواند به نحو قابل توجهي 

در كاهش هزينة شهرداري ها و اصالح الگوي مصرف مؤثر باشد. 
با  قرارداد  انعقاد  از  اجتناب  ضروري،  غير  پروژه هاي  اجراي  عدم 
پيمانكاران فاقد صالحيت، عدم انجام هزينه هاي اداري غير ضروري، 
صرفه جوي در هزينه ها با نظارت كافي بر عملكرد كاركنان بويژه كادر 
سازمان هاي  صحيح  اداره  بر  كافي  نظارت  شهرداري ها،  فني  و  مالي 
مي تواند  مجرب  و  آگاه  مديران  توسط  ديگر  موارد  بسياري  و  وابسته 

باعث صرفه جويي در ميزان قابل توجهي از اعتبارات گردد. 
انتخاب  مستلزم  شهرداري ها  در  صحيح  مديريت  اعمال   ً يقينا 
واجد  افرادي  همچنين  و  شهردار  عنوان  به  شهر  فرد  ترين  شايسته 
شرايط به عنوان معاونين شهردار و مديران كليه سازمان هاي وابسته به 

شهرداري ها خواهد بود. 
در  تخصصي  رشته هاي  ايجاد  و  شهرداري ها  دانشگاه  تشكيل 
مؤسسات علمي كاربردي شهرداري ها مي تواند مديران و كادر مورد نياز 
شهرداري ها را به علم روز آشنا نموده و از اين طريق بهبود مورد نظر 
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را  بهره وري  افزايش  نهايت  انساني و در  نيروي  در كيفيت و ساختار 
ايجاد نمايد. 

كاهش  باعث  كه  شهري  هماهنگ  مديريت  شدن  اجرايي   -1
از  جلوگيري  و  شهر  سطح  در  عمراني  و  جاري  هزينه هاي  چشم گير 

اتالف منابع و موازي كاري ها خواهد شد. 
عملكرد  علمي ارزيابي  سيستم  سازي  پياده  و  تدوين  تهيه،   -2
با  امر  اين  كه  ساالري  شايسته  نظام  برقراري  منظور  به  شهرداري ها 
كليه  بتوانند  كه  مطلوب   ( شاخص هايي   ) معيارهائي  گرفتن  نظر  در 
به  تبديل  توانائي  و  قرارداده  را تحت پوشش  فعاليت هاي شهرداري ها 
به  با  و   ( بودجه  سرانه  رشد  نرخ  (مانند  باشند  داشته  را  ارقام  و  اعداد 
كارگيري تكنيك ها و فنون مورد نظر (از جمله TOPSYS ،AHP و

DELPHI) محقق مي گردد. 
2- بهينه سازي مديريت سيستم حمل و نقل عمومي از طريق: الف) 
با خدمات گران در بخش حمل و نقل  ارزان قيمت  نقليه  ارائه وسيله 
خصوصي ب) در اختيار قراردادن سيستم حمل و نقل عمومي استاندارد، 

كارآمد و مناسب. 
كه  شكلي  عمومي به  نقل  و  حمل  بخش  در  سياستگذاري   -3
نفر  هزار  براي هفت  بوسراني،  ميني  نفر  از سه هزار  كمتر  تعداد  براي 
اتوبوسراني، براي پانزده هزار نفر تراموا، براي سي هزار نفر قطار سبك 
 (HRT) مترو  نفر  هزار  پنج  و  باالي چهل  براي  و   (LRT) شهري 

فراهم گردد. 
4- استفاده از ارزيابي زيست محيطي استراتژيكي يا SEA ( فرآيند 
سيستماتيك و فعال براي ارزيابي متناسب بودن مرحله تصميم سازي، 
كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي حاصل از ديدگاه  كالن حاكم بر 
ارائه آلترناتيوهاي توسعه در سياست ها و برنامه هاي جامع و كاربردي 
اقتصادي،  بيوفيزيكي،  مالحظات  از  اي  پيوسته  مجموعه  كه  است 

اجتماعي و سياسي را به كار مي گيرد ). 

5- اجراي سيستم كار سنجي و زمان سنجي در شهرداري به منظور 
حذف كارها و وظايف تكراري و موازي و استفاده بهينه از امكانات و 

زمان. 
خدمات  ارائه  در  كيفيت  دقت،  سرعت،  فاكتور  سه  به  توجه   -6

شهرداري ها به شهروندان. 
از  استفاده  جاي  به  شونده  تجديد  و  نو  انرژي هاي  از  استفاده   -7

روش هاي كهنه و سنتي در مديريت انرژي. 
8- رعايت نكات ايمني و حفاظتي در محيط هاي كاري. 

9- اصالح نظام بودجه ريزي شهرداري ها و توجه به محاسبه بهاي 
تمام شده خدمات شهرداري ها. 

10- جلوگيري از تبديل دارائي ها و سرمايه هاي شهر به هزينه. 
شهرداري  در  پيشنهادات  نظام  به  مربوط  طرح هاي  اجراي   -11

بمنظور اجراي مديريت مشاركتي در شهرداري ها. 
  

اصالح الگوي مصرف از طريق واگذاري برخي فعاليت هاي 
موجود به بخش خصوصي : 

با عنايت به ضوابط اجرائي اصل 44 قانون اساسي در اجراي برنامه ها، 
واگذاري برخي فعاليتها به بخش خصوصي عالوه بر بخش دولتي در 
شهرداري ها نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد. هرچند كه شهرداري ها 
اما  نمي گردند،  دولتي محسوب  نهادهاي محلي جزو بخش  عنوان  به 
نيز  خصوصي  بخش  به  سازمان ها  اين  فعاليتهاي  از  بخشي  واگذاري 
مورد تأكيد قرار گرفته است. از آن جمله نگهداري فضاي سبز شهرها 
در تعدادي از شهرهاي بزرگ، ايجاد و توسعه پاركها و نگهداري آنها، 
جمع آوري و دفع زباله هاي شهري، نظافت معابر و برخي امور خدماتي 
و عمراني، بويژه در شهرهاي بزرگ و متوسط به بخش خصوصي واگذار 

گرديده است. 
فعاليت ها  از  بسياري  انجام  است،  زمينه مشخص  اين  در  آنچه كه 
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افراد  و  خصوصي  مؤسسه هاي  و  (شركتها  خصوصي  بخش  توسط 
حقيقي) به دليل انتفاعي بودن اين شركت ها، نظارت دقيق و مستمر بر 
نحوه كار كاركنان و استفاده از شيوه هاي مختلف جهت اداره اقتصادي 
امور، به مراتب با هزينه كمتري نسبت به شهرداري ها ميسر مي باشد. لذا 
واگذاري برخي امور شهرداري ها به بخش خصوصي در برنامه بلند مدت 
و ميان مدت مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي عمراني و خدماتي و 
در مجموع كل هزينه ها گردد و شهرداري ها بايد در اين رابطه به موارد 
متعددي توجه داشته باشند. در غير اين صورت هزينه هاي قابل پرداخت 
هزينه هاي  از  بيش  مراتب  به  توسط شهرداري ها  بخش خصوصي  به 
مرتبط با انجام اين امور، قبل از واگذاري به بخش خصوصي خواهد بود. 

اين موارد عبارتند از : 
1- كليه شهرداري ها مي بايست واگذاري فعاليت هاي جديد به بخش 
خصوصي را با انجام مطالعه و دقت كافي انجام داده و جوانب و تبعات 

آن را در ميان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار دهند. 
2- واگذاري اين امور در شهرها نخست به صورت آزمايشي در محدوده هاي 
كوچك و پس از موفقيت در ساير نقاط شهر قابل تعميم خواهد بود. 
3- در مراحل اوليه، واگذاري اموري چون نگهداري و توسعه فضاي 
سبز، تنظيف معابر، نگهداري و اليروبي مسيلها و انهار، جمع آوري و 
دفع زباله هاي شهري و اموري از اين قبيل به بخش خصوصي مي تواند 
بيشتر مورد توجه شهرداري ها قرار گيرد و در صورت موفقيت اجرايي، 
متعاقبًا سطح فعاليت هاي واگذاري به بخش خصوصي با نظارت دقيق 

گسترش يابد. 
دفع  و  آوري  اموري چون جمع  واگذاري  مورد  در  4- شهرداري ها 
داشته  توجه  مي بايست  مشابه،  موارد  و  روبي  الي  شهري،  زباله هاي 
باشند كه قسمتي از فعاليت هاي مربوطه را بايد رأسًا انجام دهند و تنها 
بخشي از اين امور را به شركت هاي خصوصي واگذار نمايند. در واقع، 
و  انساني  نيروي  ابزار،  آالت،  ماشين  كليه  نبايد  گاه شهرداري ها  هيچ 
امكانات خود را در ارتباط با اين فعاليت هاي خدماتي به يكباره از دست 
بدهند، چون در اين صورت بخش خصوصي امكان خواهد يافت كه پس 
از مدتي، درخواست مبالغي به مراتب بيش از هزينه هاي قبلي را بنمايد. 
در شرايطي كه شهرداري فاقد تجهيزات ياد شده باشد، ناگزير به قبول 
هرگونه درخواست اضافه وجهي از طريق بخش خصوصي خواهد بود. 

5- با توجه به حجم وسيع كار و اعتبارات كالن مربوطه در شهرهاي 
بزرگ و متوسط و باتوجه به تعداد زياد شهرداري هاي كشور، چنانچه 
است  الزم  يابد،  عموميت  بخش خصوصي  به  فعاليت ها  واگذاري  امر 
شركت هاي معتبر و مجهزي جهت انجام اين گونه امور به ثبت رسيده 
و با تجهيرات و امكانات كافي در شهرهاي مختلف، خدمات مربوطه 
را ارائه نمايند. عقد قرارداد با شركت هاي كوچك و فاقد سوابق كاري 
ايجاد  ضمن  مي تواند  الزم  توانايي هاي  و  تجهيزات  امكانات،  مثبت، 
مشكالت عديده، افزايش هزينه ها و افت كيفيت خدمات و نارضايتي 
شهروندان را نيز به همراه آورد. لذا ضرورت خواهد داشت كه دفتر نظام 
فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، 
تعداد قابل توجهي از شركت هاي عمراني در استان هاي مختلف كشور 
كه داراي توانائي هاي الزم و سوابق كاري مثبت در ارتباط با فعاليت هاي 

شهرداري ها مي باشند را به وزارت كشور معرفي تا بر اساس بخشنامه اي 
اسامي شركت هاي معتبر مورد تأييد به استانداري ها و شهرداري ها اعالم 

گردد. 
6- براساس هماهنگي هاي الزم بين وزارت كشور و شهرداري ها، 
فعاليتهاي  انجام  در  كه  مختلف  و شركت هاي  پيمانكاران  از  فهرستي 
محوله از طريق شهرداري ها به آنان و در چارچوب قراردادهاي منعقده 
قصور نموده اند و يا تخلفاتي داشته اند تهيه و در اختيار ساير شهرداري ها 

قرار گيرد كه از انعقاد قرارداد مجدد با اين شركت ها خودداري شود. 
7- نظارت مستمر بر نحوه اقدام بخش خصوصي، همچنين ارزيابي 
مستمر از كيفيت كار و هزينه هاي مربوطه در بين شركت هاي مختلف و 
ايجاد رقابت سازنده بين آنها جهت انجام بهتر كارها و با هزينه كمتر. 

در يك جمع بندي كلي مي توان گفت، چنانچه واگذاري برخي امور 
شهرداري ها به بخش خصوصي مبتني بر شناخت كافي، انجام مطالعه 
الزم، انتخاب صحيح شركت ها و پيمانكاران، نظارت كافي و در مجموع 
« مديريت صحيح » انجام گيرد، مي تواند نقش قابل توجهي در تعديل 
و كاهش هزينه هاي شهرداري داشته باشد، در غير اين صورت، نه تنها 
نامطلوب  نيز  خدمات  كيفيت  بلكه  مي گردد  هزينه ها  افزايش  موجب 

خواهد شد. 
به  وظايف شهرداري ها  و  امور  از  بخشي  انجام  واگذاري  بر  عالوه 
در  اين بخش جهت سرمايه گذاري  بخش خصوصي، جلب مشاركت 
بسياري از تأسيسات و تجهيزات شهري و طرح هاي درآمد زا نيز باعث 
كاهش هزينه ها گرديده و فرصت كافي را براي شهرداران و شهرداري ها 
فراهم خواهد آورد تا بتوانند به امور مهمتري در شهر پرداخته، نظارت 
كافي براي اجراي طرح هاي توسعه شهري داشته و اقدام هاي مؤثرتري 
در رابطه با توسعه متعادل شهرها، حفظ محيط زيست شهري، اجراي 
جهت  كافي  خدماتي  و  رفاهي  امكانات  ايجاد  و  زيربنايي  پروژه هاي 

شهروندان به عمل آورند. 
  

مشاركت هاي  جلب  طريق  از  مصرف  الگوي  اصالح 
مردمي و افزايش همكاري آنان با شهرداري : 

با  مناسبت  ارتباطات  و  تفاهم  ايجاد  صحيح،  مديريت  اعمال 
شهروندان، جلب همكاري و مشاركت آنان در اداره امور شهر از جمله 
مواردي است كه مي تواند هزينه هاي شهري را به مقدار قابل توجهي 

كاهش دهد. 
همكاري مردم در جهت رعايت دستورالعمل هاي شهرداري مي تواند 
ساعت  شهرداري ها  از  برخي  مثًال  گردد.  هزينه ها  كاهش  موجب 
تعيين  شهروندان  خانگي  زباله هاي  گذاشتن  بيرون  براي  مشخصي 
كرده اند و مأموران شهرداري زباله ها را به وسيله ماشين آالت مربوطه 
جمع آوري و به خارج از شهر انتقال مي دهند. رعايت دقيق شهروندان 
در  فقط  خانگي  زباله هاي  كه  شد  خواهد  موجب  دستورالعمل  اين  از 
اين  به  شهروندان  از  بسياري  متأسفانه  گردد.  آوري  جمع  نوبت  يك 
به  توجه  بدون  و  باشند  مايل  در هرزمان كه خود  و  ننموده  توجه  امر 
وقت تعيين شده، زباله ها را در معابر و جلوي منازل خود قرار مي دهند. 
اين امر شهرداري را ناگزير مي سازد تا جمع آوري زباله را چند نوبت 
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در روز انجام دهد، كه متعاقب آن افزايش هزينه هاي كارگري، ميزان 
را  خدمات  اين  جنبي  هزينه هاي  همچنين  و  آالت  ماشين  استهالك 
جمله  از  زمينه  اين  در  دسستورالعمل ها  ساير  رعايت  مي شود.  موجب 
نوع كيسه زباله مورد استفاده و محل قرار دادن زباله ها نيز در كاهش 
هزينه، سهولت در جمع آوري و دفع اين مواد و رعايت بهداشت شهر 

مؤثر خواهد بود. 
است  مواردي  ديگر  از  شهروندان  توسط  رانندگي  مقررات  رعايت 
كه از جهات مختلف مي تواند در كاهش هزينه هاي شهرداري ها مؤثر 
افتد. رعايت قوانين مربوطه موجب كاهش ترافيك و آلودگي هوا و در 
نتيجه هزينه مربوط به كاهش آلودگي يا توسعه معابر جهت روان شدن 

ترافيك خواهد شد. 
دستورالعمل هاي شهرداري در مورد حفظ فضاي سبز شهرها، قطع 
روي چمن  زدن  قدم  معابر،  درختان  اشجار، شكستن  و خشك كردن 
پاركها، تخريب گل كاري ها و مواردي از اين قبيل، هزينه هاي نگهداري 

و توسعه فضاي سبز را به مقدار قابل توجهي افزايش مي دهد. 
معابر  در  استفاده  قابل  غير  وسايل  و  ساختماني  نخاله هاي  ريختن 
زياد  هزينه هاي  صرف  و  مسيل ها،  گرفتگي  آب  شهري،  مسيلهاي  و 
دنبال  به  را  مسيل ها  اين  در  آشغال  آوري  جمع  و  روبي  الي  جهت 

خواهد داشت. 
شكستن نرده ها، خسارت هاي وارده به آسفالت معابر، خسارت هاي وارده 
به اتوبوس هاي شركت واحد، چسباندن اعالميه هاي مختلف به ديوارهاي 
شهر و مواردي از اين قبيل نيز هزينه هاي بسياري به وجود مي آورد. 
با توجه به موارد فوق چنانچه شهرداري بر اساس اعمال مديريت 
شهروندان  و  نمايد  جلب  را  مردم  همكاري  و  مشاركت  بتواند  صحيح 
نيز موارد فوق را بر اساس دستورالعمل هاي شهرداري رعايت نمايند، 

هزينه هاي شهرداري بويژه پرسنلي (كارگري) كاهش خواهد يافت. 
بايد از طريق آموزش هاي  بديهي است در اين زمينه، شهرداري ها 
الزم به شهروندان و ارتقاي آگاهي آنان، زمينه صرفه جويي در هزينه ها 

را از بابت مشاركت آنها ايجاد نمايند. 
  

خودكفائي  راهكارهاي  طريق  از  مصرف  الگوي  اصالح 
براي برخي سازمان هاي وابسته : 

مجموعه هاي  جمله  از  تأسيسات  برخي  ايجاد  در  گذاري  سرمايه 
شهربازي،  بار،  تره  و  ميوه  ميدان هاي  پايانه ها،  پاركينگ ها،  تجاري، 
ايجاد كارگاه ها و كارخانه ها و مواردي از اين قبيل، چنانچه با مطالعه 
كافي و توجيه اقتصادي الزم انجام شود، مي تواند قسمتي از درآمدهاي 

شهرداري را تشكيل دهد. 
در حال حاضر سازمان ها، مؤسسه ها و شركت هاي مختلفي وابسته 
به شهرداري ها هستند كه نمي توانند هزينه هاي خود را تأمين نموده و 
شهرداري ها ناگزير به تأمين همه يا بخشي از هزينه هاي اين سازمان ها 
 مي باشند. خودكفايي اين سازمان ها و عدم نياز به اعتبارات شهرداري ها، 

بخش قابل توجهي از هزينه هاي شهرداري ها را كاهش خواهد داد. 
صورت  به  شهرداري ها  فعاليت هاي  از  برخي  چنانچه  ضمن،  در 
منطقه اي ( مجموعه شهري) طراحي و اجرا گردد، در هزينه هاي مربوطه 

اداره  جهت  بيشتري  امكانات  و  مي آيد  عمل  به  جويي  صرفه  حداكثر 
اقتصادي اين واحدها وجود خواهد داشت. نمونه بارز آنها سازمان هاي 

حمل و نقل جمعي شهرستان ها مي باشد. 
  

برخي  اجراي  عدم  طريق  از  مصرف  الگوي  اصالح 
فعاليت هاي غير ضروري  :     

بسياري از شهرداري هاي كشور به دليل نداشتن برنامه هاي مدون 
ميان مدت و بلند مدت و بدون الهام از سند چشم انداز كشور و استان، 
اين طرحها  از  اجراي طرح هاي مختلفي مي نمايند كه برخي  به  اقدام 
غير ضروري يا فاقد اولويت بوده و يا عدم اجراي آن مشكل خاصي را 

براي شهروندان به وجود نمي آورد. 
از  اي  عمده  بخش  كشور،  شهرداري هاي  از  توجهي  قابل  تعداد 
راهها،  بزرگ  ايجاد  دايمي معابر،  تعريض  صرف  را  خود  درآمدهاي 
بازگشايي معابر و ايجاد بلوارهاي متعدد مي نمايند كه عالوه بر هزينه هاي 
اجرايي كالن اين پروژه ها، مبالغ هنگفتي نيز صرف پرداخت غرامت به 
كه  پروژه ها مي گردد  اين  اجرايي كالن  در محدوده هاي  واقع  مالكان 
چنانچه شهرداري ها، بيشتر در انديشه دست يابي به شيوه هاي مناسب 
جهت بهبود وسائط حمل و نقل عمومي و جلوگيري از تردد غير ضروري 
و وسائط نقليه شخصي باشند، ضرورتي جهت انجام اين گونه هزينه ها 
و تعريض هاي مستمر نخواهد بود. مطلب فوق بدين معني نيست كه 
شهرداري ها در زمينه توسعه معابر سرمايه گذاري نكنند، بلكه مفهوم 
آن، انجام اقدام هاي اساسي در جهت حل مشكالت و معضالت شهري 

به گونه اي اساسي و دايمي مي باشد. 
حل مشكل ترافيك مي بايد بيشتر در ارتقاي فرهنگ مردم در رابطه 
با استفاده صحيح و مناسب از اتومبيل شخصي و برقراري سيستمهاي 
مدرن حمل و نقل عمومي جستجو شود. در غير اين صورت عقب نشيني 
ابنيه در معابر و تعريض تدريجي معابر همواره كندتر از رشد جمعيت و 

افزايش تعداد وسايط نقليه خواهد بود. 
در ايجاد پاركها و فضاي سبز شهري، اعتبارات اضافي و غير ضروري 

زيادي هزينه مي شود كه مي توان با حذف اين هزينه ها نيز فضاي سبز 
بسيار مناسب و زيباتري ايجاد نمود. هزينه هايي چون جدول گذاري و 
ساخت سازه هاي بتني بي مورد، آسفالت معابر پاركها، ديواركشي هاي 
انتخاب  آبياري،  غلط  سيستمهاي  اضافي،  تأسيسات   ضروري،  غير 
كاشت  جهت  بسيار  هزينه هاي  داراي  و  حساس  گل هاي  و  گياهان 
اقدامات  و  هزينه ها  از  مواردي  وسيع،  كاريهاي  چمن  نگهداري،  و 
بهينه كردن شبكه هاي  با  از شهرداريها است كه  غيرضروري تعدادي 
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آب رساني، استفاده از پساب فاضالب ها جهت آبياري درختان واقع در 
حريم و جنگل ها، استفاده از پرليت يا كودهاي جاذب الرطوبه در پاي 
درختان و استفاده از گونه هاي گياهي مقاوم به كم آبي مي توان صرفه 

جوئي قابل مالحظه اي نمود. 
آميزي  رنگ  و  مرغوب  نا  ترافيكي  رنگ هاي  با  معابر  كشي  خط 
فضاهاي  از  بسياري  در  غير ضروري  نرده كشي هاي  و  بتوني  جداول 

شهري نيز دوباره كاري هاي زيادي را به دنبال دارد. 
با آينده  از قبل تدوين شده و  اگر شهرداريها، مبتني بر برنامه هاي 
بلند  اهداف  با  يابي هاي صحيح و منطبق  انجام مكان  نگري كافي و 
مدت توسعه شهري، فعاليتهاي عمراني و خدماتي خود را انجام دهند، در 

بخش قابل توجهي از هزينه هاي كنوني صرفه جويي خواهد شد. 
يك بررسي دقيق در اين زمينه نشان خواهد داد كه ساليانه ميليارد ها 
ريال اعتبار، هزاران تن سيمان، آهن آالت و مصالح مختلف ساختماني و 
تأسيساتي در شهرداريها، بيهوده هزينه و مصرف مي شود كه عدم انجام 
اين هزينه ها هيچ گونه اثر منفي در روند توسعه شهر و يا ارائه خدمات 

به شهروندان نخواهد داشت. 
مختلف  اقدامهاي  از  دقيقي  بازنگري  از شهرداريها  چنانچه هر يك 
عمراني و خدماتي و اعتبارات هزينه شده خود، طي پنج سال گذشته به 
از فعاليتهاي  عمل آورند، مالحظه خواهند نمودند، تعداد قابل توجهي 
انجام شده با هزينه هاي به مراتب كمتر ممكن بوده و شماري از آنها نيز 

چنانچه انجام نمي شد، هيچ گونه مشكلي به وجود نمي آورد. 
  

اصالح الگوي مصرف از طريق بازنگري در شرح خدمات 
و چگونگي تهيه طرح هاي توسعه شهري : 

به نظر مي رسد، بخش عمده اي از اعتبارات شهرداري هاي كشور، 
صرف اجراي طرح هاي توسعه شهري مي گردد. عمده ترين هزينه هاي 
عمراني اكثر شهرداري ها صرف ايجاد معابر جديد، توسعه معابر قديمي ، 
بازگشايي معابر، احياي بافت قديمي و فرسوده شهر و ايجاد تأسيسات و 

تجهيزات شهري پيش بيني شده در طرح هاي توسعه مي گردد. 
در صورتي كه در تهيه و تدوين بسياري از اين طرح ها، مشاوران، 
بر  شناخت الزم از توان كارشناسي و مالي شهرداريها ندارند و صرفا ً 
نظر  در  بدون  و  شهرسازي  العمل هاي  دستور  و  ضوابط  برخي  اساس 
گرفتن جوانب مختلف، با هزينه هاي متفاوت پيشنهادهاي خود را مطرح 
مي نمايند، در حالي كه ضوابط شهرسازي را بايد با شرايط شهرداريهاي 
كشور از جهات مالي، توان اجرايي و همچنين خصوصيات فرهنگي – 
اجتماعي مردم تطبيق داد و در نهايت طرحي با كمترين هزينه ممكن، 
كمترين ميزان تخريب و پرداخت غرامت و قابليت اجرايي در زمان پيش 
بيني شده ارائه نمود. در عين حال كه طرح مورد اشاره نبايد در تضاد 
بايستي يك پيوست فرهنگي  با ضوابط و معيارهاي شهرسازي باشد، 

اجتماعي و يك پيوست برآورد اقتصادي به همراه داشته باشد. 
  

اصالح الگوي مصرف در انجام پروژه هاي عمراني  : 
ارتقاء  بدليل  عمراني  كارهاي  در  استاندارد  مصالح  از  استفاده   -1

كيفيت و افزايش عمر مفيد پروژه ها 

به  عمراني  پروژه هاي  مناسب  جانمايي  و  دقيق  اوليه  مطالعات   -2
جهت جلوگيري از اجراي پروژه مشابه در همان منطقه و هزينه سنگين 
ناشي از اين كار ( بصور مثال احداث دو بيمارستان در دو شهر با فاصله 

اندك بدليل جانمايي غير اصولي در احداث ساختمان اول ) 
3- نظارت دقيق در حين اجراي پروژه به جهت جلوگيري از تخريب 

و دوباره كاري ومصرف بي رويه مصالح 

4- سبك سازي ساختمانها و استفاده از مصالح منتخب بدليل كاهش 
وزن ساختمان و در نتيجه كاهش نيروي زلزله كه در نهايت موجب كم 

شدن ميزان مصرف آهن آالت و... خواهد گرديد. 
5- رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و اجباري شدن رعايت 

آن كه موجب جلوگيري از اتالف انرژي با ضريب باال خواهد شد. 
و  اقتصادي  فني  توجيه  بودن  دارا  در صورت  پروژه  اجراي هر   -6
بدليل  پروژه ها  كردن  اجرايي   از  پرهيز  و  اجتماعي  فرهنگي  پيوست 

مسائل سياسي 
7- اجراي سياست هاي تشويقي و تنبيهي براي رعايت موارد فوق 
سازي  فرهنگ  و  شخصي  پروژه هاي  در   5 و   4  ،1 بندهاي  خصوصًا 

عمومي 
8- دقت در اجراي پروژه هاي مهم زير بنايي و هدايت اعتبارات به 
اين سمت بدليل جلوگيري از به هدر رفتن منابع ( به صور مثال تزريق 
اعتبار مناسب جهت اصالح شبكه هاب توزيع آب و در نتيجه پيشگيري 

از پرت آب يا افزايش يارانه در خريد المپ هاي كم مصرف و... ) 
9- اصالح آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه و ايجاد كارگروه 
نمودن  ملحوظ  جهت  مناسب  اختيارات  با  مصرف  الگوي  اصالح 

فرمايشات رهبر معظم انقالب در برنامه ريزي پروژه هاي عمراني 
10- اجراي سيستم كنترل پروژه در شهرداريها به منظور شناسايي 
محدوديتهاي در حين اجراي پروژه ها و استفاده بهينه و زمانبندي شده 

 (MSP ) از منابع و استفاده از نرم افزار مديريت پروژه
  

اصالح الگوي مصرف با به كارگيري مديريت پسماندها : 
رشد سرسام آور جمعيت شهري همراه با توسعه شهرنشيني، تغييرات 
حاصل شده در عادات و الگوهاي مصرف و استفاده بي رويه از منابع 
خدادادي از داليل اصلي تغيير شكل طبيعت مي باشد. افزايش جمعيت 
خواهد  طبيعت  بر  انسان  نامطلوب  تأثيرات  افزايش  مستقيمي با  رابطه 
زيست  بحران هاي  تأثيرات  اين  دنبال  به  كه  روست  اين  از  و  داشت 
محيطي بوجود خواهد آمد كه اين بحران ها نه تنها محيط طبيعي را به 
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سوي نابودي و انهدام خواهد كشيد بلكه سرنوشت نامعلومي را نيز براي 
انسانها به تصوير خواهد كشيد، از اين رو دغدغه بسياري از كشورهاي 
جهان سوم اتالف منابع بوده كه از مهترين مسايل و چالش هاي كشور 
به  توجه  انرژي در كشور و عدم  منابع  بر وجود  تكيه  نيز مي باشد.  ما 
تأثيرات سوء آن بر محيط زيست ، منابع طبيعي، رفتارهاي اجتماعي و 
مسائل بهداشتي، در آينده كشور و جامعه را دچار مخاطره خواهد نمود. 
چنانچه به تاريخ گذشته نياكان برگرديم، آموزه هاي زيبايي براي ما از 
خود به يادگار گذارده اند كه خود يك فرهنگ بوده، فرهنگ درست و به 
جا مصرف نمودن و تخطي از اين امر گناه محسوب مي شد. به ياد آوريم 
در آن روزگاران كمتر از واژه اي به نام زباله، پسماند در محاوره هاي 
روزمره مردم استفاده  مي شد. مواد غذائي به مصرف اهل خانه مي رسيد، 
باقيمانده آن خوراك حيوانات خانگي مي شد، مواد قابل سوختني سوزانده 
و از انرژي آن براي پخت و پز استفاده مي شد و در آخر خاكستر آن به 
فاضالب خانگي اضافه و جهت مصارف كود در مزارع استفاده مي شد. 
اسباب و لوازم خانه را تا حد ممكن استفاده مي نمودند، به يادتان هست 
چيني هاي شكسته را بند مي زدند و حلب هاي خالي را تغيير شكل داده 
و از آن لوازم ديگر مي ساختند. در زمينه مسايل زيست محيطي و منابع 
دارد.  وجود  ارزشمندي  دستورات  و  اسالمي رهنمودها  متون  در  حياتي 
دين اسالم با هرگونه افراط و تفريط، اسراف، زياده روي و نابود كردن 
منابع حياتي به شدت مخالفت مي كند، به طوري كه سرنوشت انسانها 
و افرادي كه در مصرف منابع دقت نمي كنند و در پي تخريب منابع بر 

مي آيند چيزي جز نابودي نيست. 
من  ((تحفظوا  فرمودند  كه  است  شده  روايت  (ص)  اكرم  پيامبر  از 
االرض فانها أمكم)) از زمين (آب و خاك و آنچه در آن است) حفاظت 
كنيد، به درستي كه آن مادر شماست آيه ي 165 سوره انعام در همين 
رابطه است و اگر ابناء بشر، منابع طبيعي را محافظت نمايند، از زندگي 
قرار دهند  را مورد تخريب  منابع  اين  اگر  برخوردار مي شوند و  بهتري 
اعراف  سوره   30 ي  آيه  بود.  خواهد  آن  دنبال  به  تنبيه  شك  بدون 
مي فرمايد، از نعمت هاي خدا بخوريد و بياشاميد اما اسراف نكنيد كه خدا 
مسرفان را ( كه اندازه نگاه ندارند) دوست ندارد. آيه ي 140 سوره انعام: 

اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمي دارد. 
از عوامل  الگوي رايج مصرف كنندگان و بسياري  نا مناسب بودن 
انساني و باالخص كشورهاي  ديگر، باعث معضالت زيادي در جوامع 
در حال توسعه گرديده است. پسماندها يكي از بارزترين اين معضالت 
زيست  و  بهداشتي  سوء  اثرات  كنترل  عدم  درصورت  كه  مي باشند 
محيطي بسياري به دنبال خواهد داشت از اين جهت، كنترل پسماندها 
امر،  اين  براي تحقق  و  قلمداد مي شود  امري ضروري  آنها  بازيافت  و 

وجود يك سيستم مديريت پسماند، بسيار حائز اهميت مي باشد. 
در اين راستا در كشور ما قانون مديريت پسماندها در سال 1383 به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. در اين جا اشاره كوتاهي به معاني 

برخي از مواد قانون مديريت پسماندها مي گردد. 
تعريف پسماند : به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته 
مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از 
نظر توليد كننده، زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند : 

پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي شودكه بصورت 
معمول از فعاليت هاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها 

توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني 
پسماندهاي پزشكي : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور 
ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص 
خطرناك  پسماندهاي  ساير  مي شود.  گفته  مشابه  مراكز  ساير  و  طبي 

بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است. 
پسماند هاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل 
بيماري  قبيل سميت،  از  از خواص خطرناك،  يكي  حداقل،  بودن  باال 
زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه 
از  بخشي  نيز  و  پزشكي  پسماندهاي  از  دسته  آن  و  باشد  داشته  نياز 
پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، 

جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند. 
فعاليت هاي  از  ناشي  پسماندهاي  به  كشاورزي:  پسماندهاي 
توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود، از قبيل فضوالت، الشه حيوانات، 
(دام، طيور و آبزيان)  محصوالت كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف. 
پسماند صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و 
معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي 
و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي 
مديريت اجراي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه 
مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به 
توليد، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع 

پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد. 
از  ناشي  خطرات  كاهش  يا  بردن  بين  از  روشها  كليه  دفع:   ( الف 

پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي. 
به  منجر  كه  بيولوژيكي  مكانيكي،  فرآيند هاي  كليه  پردازش:   ( ب 

تسهيل در عمليات دفع گردد. 
اين  در  را  قانون مديريت پسماندها نقش شهرداري ها  ماده 7 و 8 

خصوص روشن مي سازد : 
ماده 7- مديريت اجراي كليه پسماندها، غير از صنعتي و ويژه در 
به عهده شهرداري و دهياري ها و در  آنها  شهرها و روستاها و حريم 
خارج از حوزه وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها 
مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده 
خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها، 

دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود. 
عمليات  از  بخشي  يا  تمام  مي توانند  اجرايي  مديريت هاي  تبصره: 
مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي 

و حقوقي واگذار نمايند. 
از  را  پسماند  مديريت  اجرايي مي تواند هزينه هاي  مديريت  ماده8- 
كشور  وزارت  دستورالعمل  طبق  كه  اي  تعرفه  با  پسماند  كننده  توليد 
توسط شوراهاي اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت 

نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. 
با اجراي دقيق قانون مديريت پسماندها، « اصالح الگوي مصرف » 

به بهترين نحو ممكن انجام مي گيرد.
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مقدمه 
شهر از يك سو با سيستم هاى هم ارز و شامل خود رابطه (بيرونى )

برقرار مى كند و از سوى ديگر رابطه هايى (درونى ) نيز اجزاى تشكيل 
دهنده آن با يكديگر دارند. از ديدگاه سيستمى مى توان گفت: اگر شهر 
اطالعات،  كهنگى  استهالك،  فرسودگى،  انرژى،  تخليه  واسطه  به 
رابطه ها  شود:  نارسايى هايى  دچار   ... و  نارضايتى  كمبود،  ناكارآمدى، 
خارج  توازن  حالت  از  و  شده  همخوردگى  بر  دچار  بيرونى)  و  (درونى 
مى شود. به حالت اخير «مسأله و مشكل » گفته مى شود با طرح «مسأله 
در  آن  مراتبى  تدوين سلسله  و  آن  اجزاى  و  و مشكل» سيستم شهر 
تمامى سطوح به نظر مى رسد به طرح «هدف» سيستم شهر به صورت 
مراتبى بتوان دست پيدا كرد، (شهيدى، ص 127، 1368). اين نوع هدف 

به عنوان هدف بينايى (اساسى) در نظر گرفته مى شود. 
منابع،  مانند:  هدف  مؤلفه هاى  از  برخى  به  دستيابى  اوقات  گاهى 
وسايل، عوامل و ... به عنوان هدف مطرح مى شود. به نحوى كه هدف 
بينايى فراموش مى شود . به نظر مى رسد اين موارد را نتوان به عنوان 
بهتر  عبارت  به  (و  عنوان شبه هدف  به  آنها  بلكه  نمود،  مطرح  هدف 
هدف ابزارى) قابل مطرح اند. با دستيابى به آنها ، امكان تحقق هدف 

بينايى فراهم مى شود. 
اهداف، نشان دهنده وضعيت هايى از اين قرار خواهند بود: بر طرف 
كردن چه كمبودهايى موردنظر مى باشد؟ چه چيزهايى مورد نظر است؟ 
به چه چيزى در آينده بايد رسيد؟ چه مواردى پذيرفته يا رد خواهند شد؟ 
يا اينكه براى چه مسائل و مشكالتى، راه حل ارائه خواهد شد؟ قصد 
ارزيابى، پذيرش يا رد چه چيزى را داريم؟ (قراگزلو، 72، 1365). تعيين 
را  امكان  اين  برنامه ها و طرح هاى توسعه شهرى،  تبيين اهداف در  و 

فراهم مى آورد، تا تصوير روشن تر از برنامه ريزى شهر به دست داده 
شود. نقاط، جهات و سمت و سوى فعاليت ها و اقدامات آتى مشخص 

و معين شود. 
به  گذارى  هدف  فرآيند  در  مطرح  مؤلفه هاى  از  يك  هر  چنانچه 
عنوان متغيير در نظر گرفته شود، بررسى رابطه بر هم خورده بين آنها 
"مسأله" تلقى مى شود. در صورتى كه با برقرارى رابطه متغيرها، تاثير 
و تأثرات متغيرها بر يكديگر را مى توان جستجو نمود. شناخت تأثيرات 
اين متغيرها بر يكديگر، (تاجدارى، 47، 1373) هدف خواهد بود. به اين 
ترتيب سئوال هايى از جمله سئوا ل هاى زير قابل طرح خواهد بود، كه 
دستيابى به پاسخ آنها را مى توان هدف اصلى اين مقاله در نظر گرفت. 
از مراحل فرآيند تهيه  از آنجا كه تعيين و تبيين اهداف يكى   -1 
برنامه ها و طرح هاى توسعه شهراست و اين فرآيند قابل تلقى به عنوان 

يك سيستم ( باز) است، ورودى ها و خروجى هاى آن چيست؟ 
 2- چه مؤلفه هايى در تبيين اهداف مطرح اند؟ 

3- چگونه مى توان بر اساس اطالعات حاصل از بررسى شرايط و 
وضعيت موجود مبادرت به تعيين و تبيين هدف نمود؟ 

و  تعيين  چگونه  شهر  توسعه  طرح هاى  و  برنامه ها  در  اهداف   -4
تبيين مى شوند؟ 

چارچوب مفهومى و مؤلفه هاى هدف 
آل،  ايده  آرزو،  آرمان،  مطلوب،  كمال  معنى  به  مى توان  را  هدف 
دلخواه، شكل مطلوب ( آريانپور، 697، 1382 ) نشانه ، مقصد و به طور 
كلى، بيان نتايج مورد انتظارى كه فعاليت هاى ما به سوى آنها جريان 
پيدا مى كند، (آيت اللهى، 59، 1377) دانست. اهداف را مى توان نتايج 

دكتر حسين نورمحمدزاد 
عضو هيات علمى دانشكده شهرسازى دانشگاه يزد

�

الگوى مصرف در راهكار طرح هدف 
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اميدها در نايل شدن به چيزى سواى فرآيند نايل آمدن به آنها در نظر 
گرفت. (در تعبيرى، آيا نتيجه حاصله، با ابزار به كار برده شده تصديق 

مى گردد؟) 
اين نتيجه نهايى، حاصل نتيجه مستقيم يك نياز يا آرزوست. هدف 
را به معنى تالشى دشوار، در رقابت بر سر كسب چيزى نيز به كار برده 
اند، خاستگاه شكل گيرى هدف در ذهن انسان است. در اين صورت، 
مى بايد هدف را آن چه كه در ذهن براى آينده شكل مى گيرد، دانست، 
كه به عنوان ابزارى، نظير مفهومى براى دانستن و ارجاع به چيزى، كه 

درذهن به وجود مى آيد، قلمداد نمود.
دستيابى به هدف، در گرو تمامى تالش ها در اين مسير خواهد بود 
كه  آشكار  و  واضح  اظهارى  متوجه  است هدف  ممكن  آن،  از  گذشته 
كه  اى)،  چيزى(پديده  به  ارجاع  و  دانستن  مفهومى جهت  خودش،  در 
بيايد، را مورد اشاره قرار دهد، يا به طور ضمنى به  در ذهن به وجود 
تصميمى بسيار قاطع در يك برنامه اشاره نمايد. ممكن است حالتى از 
تعادل يا موازنه، برابرى در مقدار، وزن و ارزش، اهميت بين دو چيز يا 
دو پديده، يا اجزاى چيزى يا پديده اى مورد نظر باشد. هدف را مى توان 
و  وضعيت  به  پديده،  هر  يا  چيز  هر  موجود  شرايط  و  وضعيت  اصالح 
شرايط مطلوب آن فرض كرد. در برنامه ريزى منظور از هدف، نقاط كلى 

هستند، كه فعاليت هاى برنامه ريزى به طرف آنها در حركتند. 
مسئوليت صورت بندى اهداف با عناصر تصميم گيرنده است. هدف 
كه  سازمان هايى  و  گروه ها  افراد،  نظر  مورد  انديشه هاى  ميان  از  بايد 
جامعه را تشكيل مى دهند تعيين شوند (چدويك ، 1978،31 ). منظور از 

هدف را مى توان در جمالت زير مثال زد:  
- دستيابى به حداكثر امكان براى ايجاد اشتغال. 

- استفاده از منابع موجود در باالترين حد كفايت. 
- دستيابى به باالترين كيفيت ممكن در زمينه محيط زيست. 

- پيدا كردن مناسب ترين الگوى مصرف شهر...

اهداف مى توانند به گونه ى ديگر بيان شوند و آن كم كردن فاصله بين 
يك وضعيت مطلوب و وضعيت موجود است (بحرينى، 347، 1382). نكته 
قابل مالحظه اين است كه غالبًا وضعيت مطلوب با رفع كمبود و نياز 

اشتباه گرفته شده و مسائل و مشكالت مورد توجه قرار نمى گيرند. 
از  يا تعدادى  از توجه به يك  بررسى لغوى و مفهومى هدف حاكى 
با درنظر گرفتن مكان، زمان، وسيله،  بنابراين  مؤلفه هاى هدف است. 
به عنوان مؤلفه هاى هدف  الگو، كميت و كيفيت  عامل، منبع، روش، 

مى توان منظور از هدف را در عبارات زير بيان كرد:  
- استفاده از مناسب ترين مكان 

- دستيابى به بهينه ترين كميت هاى شهر 
- استفاده از كوتاه ترين زمان در اختيار 

- بهره گيرى از عوامل مؤثر بر شهر 
- دستيابى به باالترين كيفيت ممكن در شهر 

- استفاده مناسب از وسايل در اختيار و قابل حصول 
مؤلفه هاى  بين  رابطه  برقرارى  روش  ترين  مناسب  به  دستيابى   -

شهر 

- پيدا كردن مناسب ترين الگوى شهر 
- استفاده از منابع موجود در باالترين حد كفايت 

بديهى است تحقق يك يا همگى موارد وابسته به انجام فعاليت هاى 
گوناگون سخت و دشوار با اعمال مديريت مشخص خواهد بود. 

موارد مطرح در هدف
برنامه  آل است) درست در مركز  ايده  (كه  انتخاب هدف نخستين 
ريزى قرار دارد و به شكل : آرمانى، ازطريق نظامى كه هنوز وجود ندارد 
انجام مى شود، به دست  آرمانى موجود  برنامه  يا تجديد نظرى كه در 
مى آيد. اهداف بر اساس ويژگى ها، خصوصيات، مشخصات و صفاتى كه 
دارند، مى توانند به انواع گوناگون طبقه بندى شوند. اما آنچه مسلم است 

اين كه هدف در هر سطح و رده، ويژگى هاى زير را دارا مى باشد:
- مطالعه شده باشد ( بر اساس بررسى و مطالعه تعيين شده باشد 
اينكه ارائه خدمت به يك سيستم شهرى تا چه حد مناسب، به صرفه 
و نهايتًا منطقى است.) به عنوان مثال در شهرى با جمعيت پائين، كه 
ميزان توليدات آن در حداقل است ( قابل توجه نيست ) آيا منطقى است 

كه نيروگاه برق چند صد مگاواتى در آن احداث گردد ؟ و ... 
- صراحت داشته باشد ( قابليت درك و فهم داشتن براى هر كس، 

ضمن جامع ومانع بودن سنجيده باشد).
 سنجش دقيق يا قابليت سنجش داشتن مى تواند به تعريف مفاهيم 
واقعى مرتبط با هدف و برنامه كمك كند هماهنگى با اهداف فرادست 

داشته باشد. 
- دربرگيرنده تمامى فعاليت هاى مرتبط با پديده ( سيستم شهرى و 

اجزاى آن در سطوح و رده هاى گوناگون) باشد.  
- واقع گرا و متضمن راه حل هاى عملى، ضمن هماهنگى با اهداف 

فرادست و فرودست. 
- توالى و استمرار داشته باشد ( در يك مقطع تعيين و تبيين و رها 
تبيين  و  تعيين  به  مبادرت  دست  باال  اهداف  اساس  بر  بلكه   . نشود) 

اهداف پايين دست شود. 
الگوى مصرف شهر  به سيستم  با نظرات مطرح نسبت   - مطابق 

تهيه شده باشد( نظرات مردم و مجريان شهر 

مربوط به مدت زمان و هزينه اى معين باشد (بدون توجه به زمان 
تحقق و ميزان منابع در اختيار، هدف تعيين و تبيين نشود)

- تناسب با يك شيوه ارزيابى و كنترل داشته باشد.
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- متناسب با قدرت اجرايى، فنى و تكنولوژى باشد. 
- مكان جرح و تعديل هدف در هر زمان وجود داشته باشد. چرا كه 
اطالعات، درك، دانش و ارزش هاى مطرح در هدف به واسطه سعى و 
كوشش جهت تحقق آن در طول زمان دستخوش تغيير مى گردد. از اين 

رو ضرورت تعديل هميشه مطرح خواهد بود.
- امكان بازبينى معيارهاى خط مشى هاى (راه كارهاى ) تعيين شده، 
بايد در فواصل زمانى از طريق تكرار تجربه وجود داشته باشد. در اين 
صورت نظام شهر برنامه ريزى شده، واجد توانايى يادگيرى نظام يافته 

در تجربه خود و بهبود اهداف تبيينى خود در طول زمان خواهد بود.
در درون سيستم شهر  تبيين شده،  و  تعيين  اهداف  - كنترل همه 
برنامه ريزى شده به منظور انجام اقدامات اصالحى مناسب. درصورت 
وقوع تفاوت عمده با شرايط يا اثرات واقعى سيستم، از طريق تعيين و 

تبيين اهداف مكمل و نظارت محيطى بر نحوة تحقق آنها.
- قابليت عملياتى داشتن از نظر مقياس. 

- مقدور بودن از نظر عملياتى. 
- قابليت حيات پيداكردن پس از ظهور و استقرار برنامه. 

- امكان سازگارى با شرايط و موقعيت هاى متفاوت را دارا باشد.
 

فرآيند برنامه ريزى شهر و هدف
از  برنامه ريزى در برگيرنده كليتى است پيوسته در جريان،  فرآيند 
اين رو تلقى رويدادها، اشياء يا افعال به مثابه واقعيت هاى ايستايى كه 
در زمان و مكان ثابت اند، مردود است ( داد گران ، 23، 1373). با اين 
تعبير فرآيند،  زنجيره اى از فعاليت هاست، كه جهت آنها دستيابى به 
نتيجه اى دلخواه ( ايكاف، 1375،61) است. اين امر با گردش اطالعات 
از ، طريق مراحلى به هم پيوسته (حاضر ، 1373،246) و با مجموعه، 
پيوند  هم  به  را  حل  راه  و  هدف  كه  صريحى  و  منسجم  فعاليت هاى 
برنامه  فرآيند  ازنظر  مى گردد.  محقق   (1382  ،79 (بحرينى،  مى دهد 
به منظورهايى كه  اقداماتى دانست كه  را مى توان سلسله  ريزى شهر 

ذيًال به آنها اشاره مى شود، به كار مى گيرند: 
- باال بردن درك ماهيت مسائل و مشكالتى كه احتياج به بررسى 

دقيق دارند. 
- دستيابى به كليه راه حل هاى ممكن و آلترناتيوهاى موجود. 

- درك جنبه هاى مثبت اين آلترناتيوها.

فرآيند را مى توان بر اساس مشخصات، ويژگى ها و خصوصيات، نوع 
ورودى ها بازداده ها يا محصول و الگو و نوع رابطه اى كه بين مراحل 
انواع  به  مى افتد  اتفاق   (... و  غيره  و  اى  ، چرخه  ( خطى  آن  مختلف 
گوناگونى تقسيم نمود، كه بحث پيرامون اين مطلب بسيار مفصل و در 
عين حال پيچيده و خارج از حوصله اين مقاله است. اما آنچه در رابطه 
با فرآيند برنامه ريزى شهر مهم است، اين كه: فرآيند برنامه ريزى از 
مراحلى به هم پيوسته( دو به دو) تشكيل شده است. هر مرحله از فرآيند 
برنامه ريزى شهر را، بايد به عنوان فرآيند در نظر گرفت، كه خود نيز 
داراى مراحلى است. فرآيند برنامه ريزى ( عام وتفصيلى ) شهر، داراى 

ورودى و خروجى است. هر مرحله يا هر زير مرحله از فرآيند
عام و تفصيلى نيز داراى ورودى ( داده ) و خروجى باز داده ) هستند و 
يك جريان محسوب مى شوند. باز داده هاى هر مرحله، به عنوان ورودى 
مرحله ديگر در فرآيند ( عام و خاص ) برنامه ريزى شهر مورد استفاده 
قرار مى گيرد و خود باز داده هايى را براى مراحل بعدى توليد مى كنند. 

پوياست.  و  هميشگى  مستمر،  امرى  شهر،  ريزى  برنامه  فرآيند 
نمى توان به صورت مقطعى، موقت و ايستا با آن برخورد نمود. فرآيند 

برنامه ريزى يك جريان علمى است، كه از مراحلى چون: 
مشاهده، قياس، فرضيه، تجربه، محاسبه پيش بينى و كنترل تشكيل 
يافته است ( بحرينى، 79، 1382). به اين ترتيب فرآيند برنامه ريزى 
شهر را بايد جريان مداوم و مستمرو پويا، متشكل از سه مرحله اصلى: 
شرايط، جهت و اقدام در نظر گرفت (دياگرام شماره 1 ) منظور از شرايط 
شهر، بررسى و مطالعه وضعيت موجود شهر است. با بررسى و مطالعه 
چه  شهر  حاضر  حال  در  كه  مى شود،  مشخص  شهر،  موجود  وضعيت 

وضعيتى دارد و در چه موقعيتى قرار گرفته است؟ 
اين است، كه  وقتى كه جهت مد نظر قرار مى گيرد سؤال اساسى 
بحث  اقدام  از  كه  زمانى  باالخره  و  ؟  شد  خواهد  برده  كجا  به  شهر 
به مقصد هدايت خواهد شد.  مى شود، نظر آن است، كه شهر چگونه 
مسلم است فرآيند مورد اشاره عام بوده و نياز به تفصيل خواهد داشت. 
ناگفته نماند فرآيند ياد شده، سيستمى است، كه در محيط هاى گوناگونى 
اتفاق مى افتد، آنها را متأثر مى نمايد و نيز آنها تأثير مى پذيرد. ( دياگرام 
اصلى  مراحلى  از  كه  نشان مى دهد،  را  ريزى  برنامه  فرآيند   (2 شماره 
به شرح  از مراحلى ديگر  نيز  از مراحل، خود  يافته و هر يك  تشكيل 

زير شكل گرفته اند: 
1- مرحله شناخت با بررسى و مطالعه شهر آغاز مى شود. با بررسى 
اهداف  تبيين  و  تعيين  در  مرحله  در سه سطح، خروجى هاى هر  شهر 
به عنوان ورودى مورد استفاده قرارخواهد گرفت. به طور كلى در اين 
سه سطح، موارد زير مورد توجه گرفته و حاصل مى شود: با بررسى و 
مطالعه مؤلفه ها، وجوه، محيط واهداف شهر، كه طى فرآيند شناسايى 
و شناخت كليت شهر (سطح اول) انجام مى گيرد، خروجى هايى چون: 
امكانات، كمبودها، مسائل و مشكالت و محدوديت ها حاصل مى آيد، كه 

در دياگرام شماره 3 ارائه شده اند.
ارزش،  بستر،  اجزاى تشكيل دهنده شهر:  2- در سطح دوم شهر، 
اين  فضا و هدايت كنترل تصميم گيرى مورد توجه قرار مى گيرد. در 
بخش نيز بررسى و مطالعه طى فرآيندى انجام مى شود،كه در دياگرام 
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شماره4 ارائه شده است. 
دهندة  تشكيل  اجزاى  مطالعه شهر،  و  بررسى  در سطح سوم   -3  
بستر، ارزش، فضا، كنترل- هدايت - تصميم گيرى انجام مى شود طى 
فرآيندى شناسايى و شناخت آنها ممكن شده و خروجى ها عرضه مى شود 
(دياگرام شماره 4). به اين ترتيب، مى توان گفت بررسى و مطالعه شهر 

در سطوح و مرتبه اى گوناگون انجام مى شود و خروجى هاى هر مرتبه 
با مرتبه هاى ديگر متفاوت است. 

4- در مرحله بعدى خروجى هاى فرآيند شناسايى و شناخت شهر در 
سطوح ومرتبه هاى سه گانه به عنوان ورودى فرآيند تعيين هدف مورد 
استفاده قرار مى گيرد. عالوه بر اين خروجى ها، اهداف فرادست نيز به 
تعيين  فرايند  ديگر  ورودى هاى  سويى  هم  و  هماهنگى  ايجاد  منظور 

هدف (دياگرام شماره 6 ) خواهند بود. 
شناسايى  فرآيند  شهر  ريزى  برنامه  در  هدف  تعيين  مراتب  سلسله 
ارائه  را در سطوح ومرتبه هاى گوناگون  و شناخت شهر، خروجى هايى 
مى دهد. خروجى هاى هر مرتبه با يكديگر متفاوت اند . در مرحله بعدى 

با استفاده از خروجى
و مرتبه كه با يكديگر هم ارز (گروتر ، 1375،1283) هاى اشاره شده، 

اهداف تعيين مى شوند . اين امر از طريق
(اهداف  سوم  سطح  اهداف  كالن)،  (اهداف  دوم  سطح  اهداف 

عملياتى) تعيين مى شوند. برقرارى رابطه منطقى بين
امكانات (مؤلفه ها) آن سطح هستند، انجام مى پذيرد و اهداف سطح 
اول (ايده ال ها)، به اين ترتيب سلسله مراتبى از اهداف ايجاد مى شود. 
سلسله مراتبى را مى توان در برگيرنده موارد زير دانست تميزو تشخيص 
عناصر سازنده هدف سيستم شهر و اجزاى آن گروه بندى عناصرهدف 
سيستم شهر و زير سيستم هاى آن به صورت مجموعه هاى همسان و 
تنظيم اين مجموعه ها در سطوح مختلف اهداف در برنامه ريزى شهر 
مى تواند داراى سلسله مراتب كاركردى وساختارى (قدسى پور، 23، 1379) 
ضرورى  روابط  اساس  بر  اهداف  كاركردى،  مراتب  سلسله  در  باشند. 
كاركردى طبقه بندى مى شوند . به هدف سطح اول، تمركز و يا كانون 

گفته مى شود . در سلسله مراتب ساختارى، اهداف بر اساس ويژگى هايى 
چون : اهميت، مقياس و غيره طبقه بندى مى گردند. سلسله مر اتبى 
و  آنها  بندى  دراولويت  شهر،  سيستم  برنامه  اهداف  نمايش  بر  عالوه 
نيز انواع تصميم سازى وتصميم گيرى ها، ارزيابى و اولويت بندى راه 
پور، 2، 1379)  (قدسى  آن  اجزاى  و  بر سيستم شهر  مترتب  حل هاى 
به كار گرفته مى شود. تحقق اهداف تعيين شده براى اجزاى مختلف 
تشكيل دهنده سيستم شهر و يا خود سيستم شهر مستلزم فعاليت هاى 
متعدد و متنوعى است، كه نتيجه تمامى اين فعاليت ها نيز مستقيمًا به 
هدف نهايى ( ايده آل ها و يا حتى اهداف بلند) ختم نمى شوند. بلكه، هر 
كدام به منزله هدف هاى خردتر و دقيق ترى هستند كه خود، احتماًال 
ترتيب  همين  به  مى گيرند  قرار  ديگرى  هدف هاى  به  رسيدن  مقدمه 
هداف  بنابراين   . نمود  مطرح  مى توان  را  اهداف  از  مختلفى  رده هاى 
بر  را   ( شهر  سيستم  دهنده  تشكيل  اى  اجز  يا   ) شهرى  سيستم  هر 
حسب كليت، فراگيربودن، وسعت و به طور كلى اهميت نسبى كه دارند، 
مى توان در يك سلسله مراتب رده بندى نمود . ثانيًا: هدف هاى سلسله 
مراتب سيستم شهر از ايده آل ها مى تواند شروع و به اهداف عملياتى 
ختم گردد(دياگرام شماره 8) هدف عملياتى، صرف نظر از اينكه بنيانى 
يا ابزارى باشند، هدف هايى هستند كه امكان دستيابى و تحقق آنها در 

برنامه توسعه شهر در افق زمانى مقرر وجود دارد. 
در برنامه ريزى شهر، يك يا چند هدف نخستين (ايده آل) بر اساس 
بررسى ها و مطالعات وضعيت موجود شهر و همسو با اهداف برنامه هاى 
مى شود.  تبيين  و  تعيين  هدف  مؤلفه هاى  از  استفاده  با  شهر  فرادست 
اين اهداف قابل دستيابى نيستند، لكن مى توان به آنها نزديك شد. اين 
امر منوط به تحق ق اهداف كالن سيستم شهر مى باشد، كه با انجام 
نماند،  ناگفته  است.  مسير  مدت  طوالنى  و  سخت  بسيار  فعاليت هاى 
صرف دستيابى به تك تك اهداف كالن ، امكان تقرب همه جانبه به 
هدف نخستين ميسر نمى شود ، بلكه مى بايد رابطه اين اهداف و تأثير و 

تأثراتى كه بر يكديگر دارند نيز مورد توجه قرار گيرد.  
نظر  در  و  عملياتى  هدف هاى  از  تعدادى  با  نيز  كالن  هدف  هر 
داشتن رابطه و اثرات آنها بر يكديگر قابل حصول هستند . دستيابى به 
اهداف عملياتى و نيز تقرب به اهداف كالن منوط به انجام فعاليت هاى 
گوناگون ذهنى و عملى در مراحل مختلف است. فعاليت هاى شناختى، 
زيبا شناختى ، روان شناختى، تصميم سازى ، ارزيابى و غيره، فعاليت هاى 
از  غيره  و  خدماتى  توليدى،  پشتيبانى،  تداركاتى،  فعاليت هاى  و  ذهنى 

جمله فعاليت هاى عملى هستند. 

فرآيند تعيين و تبيين هدف 
 . است  گرفته  شكل  گوناگون  مراحل  از  شهر  ريزى  برنامه  فرآيند 
را  ، خروجى هايى  فرآيند هايى  با   . اند  داراى وردى  از مراحل  هر يك 
عرضه مى دارند . خروجى هاى هر مرحله متشكل از محصول و الگوهاست. 
خروجى هر مرحله از فرآيند به عنوان ورودى مراحل ديگر مورد استفاده قرار 
مى گيرد . در فرآيند برنامه ريزى شهر ، اهداف از خروجى هاى دو مرحله : 
اهداف فرادست برنامه شهر و مطالعات و بررسى هاى وضع موجود شهر بهره 
مى برد، تا طى فرآيندى تعيين و تبيين شوند (دياگرام شماره 9). خروجى هاى 
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اهداف نيز عالوه بر محصول هدف ، با الگوهايى ارائه مى شود . الگوى 
توسعه ، رشد، بهر ه ورى، توليد، خدمت، كارآيى و ... از جمله اين الگوها 
هستند خروجى هاى مرحله اهداف فرادست برنامه شهر ، مجموعه اى 
از طريق توجه به مسائل و  ابزارى هستند، كه  بينايى و  از هدف هاى 
مشكالت حاكم بر منطقه فراتر از شهر و نيز كمبودها و نيازهاى مطرح 
. اين اهداف به اين علت مورد تفسير،  اند  بر آن تعيين و تبيين شده 
شهر  سيستم  برنامه  تبيينى  اهداف  كه  مى گيرند،  قرار  توجه  و  تدقيق 
دستورى  جنبه  عمدتَا  اهداف  اين  شوند.  سو  هم  و  هماهنگ  آنها  با 
دارند. خروجى مرحله شناسايى و شناخت سيستم شهر در اين مرحله 
عبارت از: امكانات، بضاعت ها، توانايى ها، كمبود ها، مسائل و مشكالت، 
اهداف و محدوديت هاست . عالوه بر موارد فوق، خواست ها و نيازها نيز 
تعيين مى شوند.  بينى ها  برآوردها و پيش  بر اساس  مطرح هستند، كه 
مؤلفه هايى در تعيين و تبيين هدف سيستم شهر به كارگرفته مى شود 
و  مسايل  كمبودها،  توانايى ها،  بضاعت ها،  امكانات،  از  مؤلفه ها  اين   .
منابع،   : از  عبارت  و  مى شود  استخراج  خواست ها  و  نيازها  مشكالت، 
به  كه  هستند  روش  و  كيفيت  كميت،  مكان،  زمان،  عوامل،  وسايل، 
همراه الگوهاى به دست آمده امكان تعيين و تبيين اهداف را به دست 
مى دهند . اين امر در چار چوب نظام ارزش هاى شهر انجام مى پذيرد 
نظام ارزش هاى شهر متشكل از : هنجارها، آداب، رسوم، سنت ها، دين 
و مذهب، باورها، اعتقادات و ... مى باشند . نظام ارزش ها، چارچوب هايى 
هستند ،كه اهداف در قالب گوناگون حاصل مى شود آنها و در هماهنگى 
با اهداف فرادست تنظيم و فهرست مى شوند. به اين ترتيب فهرستى از 
اهداف با الگوهاى اين اهداف ارائه دهنده تصاويرى از وضعيت هاى آتى 

كليت شهر (سطح اول )مى باشند. 

اهداف فهرست شده به منظور ايجاد هماهنگى و هم سويى با اهداف 
فرادست برنامه تطبيق داده مى شود . در تطبيق اهداف فهرست شده، 
با  كه به عنوان هدف نخستين (ايده آل) شهر در نظر گرفته مى شود 
اهداف برنامه فرادست، توجه به مؤلفه هاى دو دسته هدف و نيز الگوهاى 
آنها الزامى است. در اين مرحله برنامه با مجموعه اى از اهداف (صرف 
جهت  اختيار  در  منابع  چون  روبرست.)  گوناگون  رده  و  سطح  از  نظر 
دستيابى و تحقق تمامى اهداف فهرست شده محدود مى باشد ، از اين 
رو تعيين ميزان، اهميت، ضرورت و زمان تحق ق اهداف موضوعيت 
انجام  از مؤلفه هاى هدف  انتخاب وجوهى  از طريق  امر  اين   . مى يابد 
مى شود . اين وجوه كه مجموعه اى از مشخصه ها، خصوصيات، صفات 

و ويژگى هاى كمى و كيفى هستند به عنوان معيارها و زير معيارهايى 
انتخاب، تا در مرحله بعدى با سنجش آنها، اولويت بندى اهداف بتواند 
با توجه به زمان،  ادامه  اولويت بندى اهداف در  . تعيين و  انجام شود 
از طريق ارزيابى اهداف، كه پيامد آن گزينش اهداف بر حسب مقاطع 
زمانى مختلف خواهد بود، انجام خواهد گرفت طبيعتًا توالى اين اهداف 
در طول دوره هاى زمانى پياپى نشان دهنده مراحل برنامه سيستم شهر 
خواهد بود . در ادامه فرآيند برنامه ريزى شهر، با در نظر داشتن اهداف 
اولويت بندى شده از يك سو و نيز خروجى هاى مرحله شناخت در اين 
راهبردهاى  ارائه  به  مبادرت  فرادست،  برنامه هاى  راهبردهاى  و  سطح 
برنامه مى شود. از سوى ديگر اهداف اولويت بندى شده در تنظيم اهداف 
كار  به  يى هاى الزم  ايجاد هماهنگى وهم سو  منظور  به  نيز   ، كالن 

گرفته خواهند شد. 
هدف نخستين، هدفى بعيد و دور از دسترس مى باشد . لكن امكان 
تقرب به آن وجود دارد . اين امر از طريق تعيين و تبيين اهداف سطح 
پايين تر عملى است . اين اهداف با در نظر گرفتن اهداف نخستين (به 
منظور ايجاد هماهنگى و هم سويى) و خروجى هاى (محصول و الگو) 
مرحله بررسى، مطالعه و شناخت سيستم شهر در سطح دو، قابليت تعيين 
و تبيين مى يابند . محصول مرحله بررسى و شناخت در اين مرحله نيز 
امكانات، قابليت ها، بضاعت ها، كمبودها، محدوديت ها، اهداف، مسائل 
و مشكالت و نيز خواست ها و نيازهايى است ، كه با الگوهايى خود را 

ارائه مى نمايند. 
محصول و الگو د ر اين سطح از شهر ، با سطح كليت شهر متفاوت 
است . مؤلفه هايى كه از محصول به دست مى آيند ، با در نظر داشتن 
الگوهاى مستخرج شده در چارچوب نظام ارزش هاى شهر ، در تعيين 
تبيينى  اهداف  الگوهاى  مى شود.  گرفته  كار  به  اهداف كالن  تبيين  و 
در اين سطح مى تواند از نوع الگوى توسعه، رشد، بهره ورى، كار آيى، 
خدمت، توليد و ... باشند، كه براى هم سو يى با الگوهاى هدف نخستين 
مطابقت داده مى شود . محصول، مجموعه اى از اهداف فهرست شده 
است . اين اهداف متعددند. بنابراين از بين آنها تعداد معينى هدف، به 
منظور بر قرارى توازن با منابع مى بايد انتخاب شوند، اين امر از طريق 
تعيين ميزان اهميت، ضرورت و زمان تحقق هدف انجام پذير خواهد 

بود، كه با انتخاب وجوهى از مؤلفه هاى هدف انجام شدنى است. 
اين وجوه مجموعه اى از مشخصه ها، خصوصيات، صفات و ويژگى ها 
كمى و كيفى اند، به عنوان معيارها و زير معيارهايى انتخاب، تا در مرحله 
 . انجام شود  بتواند  بندى اهداف كالن  اولويت  آنها،  با سنجش  بعدى 
آنچه كه در اين رابطه اهميت مضاعف دارد اولويت بندى اهداف با توجه 
به زمان مى باشد . پيامد ارزيابى اهداف، گزينش آنها بر حسب مقاطع 
زمانى مختلف خواهد بود . طبيعتَا توالى اين اهداف در طول دوره ها ى 
زمانى پياپى نشان دهنده مراحل بعدى برنامه سيستم شهر خواهد بود.

تعيين وتنظيم راهكارها با در نظر گرفتن اهداف كالن، خروجى هاى 
نيز  و  شهر  دوم  سطح  شناخت  مرحله  مصرف  الگوى  و  محصول 
راهبردهاى برنامه، مرحله ديگرى از مراحل فرآيند برنامه ريزى خواهد 
بود . گذشته از آن، از اهداف كالن در تعيين و تبيين اهداف عملياتى 
نيز استفاده به عمل خواهد آمد . به اين منظور بررسى و مطالعه سيستم 
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شهر در سطح سوم با خروجى هايى (محصول و الگو ) كه ارائه مى دهد 
اين  در   . بود  خواهد  دهنده  يارى  ديگر  سوى  از  كالن  اهداف  نيز  و 
مرحله نيز تعيين و تبيين اهداف عملياتى در چار چوب نظام ارزش هاى 

شهرانجام مى شود. 

- مؤلفه هاى منابع: 
به  و...  مكان  و  زمان  روش،  كيفيت،  كميت،  وسايل،  عوامل، 
عنوان خروجى مرحله شناخت (سطح سوم )، بخشى از ورودى هاى 
ترتيب  اين  به   . مى دهند  شكل  را  عملياتى  اهداف  تبيين  و  تعيين 
الگوهاى  با  كه  مى شوند،  فهرست  عملياتى  اهداف  از  اى  مجموعه 
از  تصاويرى  دهنده  ارائه  اهداف  اين   . اند  آمده  حاصل  گوناگون 
تعدد  از  اين سطح  در  اهداف   . آتى سطح سه شهر هستند  وضعيت 
قابل  و  اختيار  در  منابع  و  امكانات  كه  آنجا  از  برخوردارند.  بااليى 
حصول شهر در اين سطح محدود است، لذا ضرورى است از طريق 
تعيين ميزان : اهميت، ضرورت و زمان تحقق، آنها طبقه بندى شوند 
به  مؤلفه هاى  و صفات  ويژگى ها، خصوصيات  مشخصات،  انتخاب   .
كار گرفته شده در تعيين و تبيين اهداف عملياتى ، كه كمى و كيفى 
اند، يارى دهنده است. اين وجوه در مرحله بعدى به عنوان معيار و 
اولويت  آنها،  با سنجش  تا   ، مى شوند  گرفته  نظر  در  معيارهايى  زير 

 . انجام شود  بتواند  بندى اهداف عملياتى 
ارزيابى  طريق  از  كه  عملياتى  هدف هاى  توالى  و  استمرار  رعايت 
و گزينش آنها بر حسب مقاطع زمانى مختلف خواهد بود، بسيار حائز 
اهميت است. به اين ترتيب مى توان اطمينان حاصل نمود، كه با محقق 
شدن اهداف عملياتى، اهداف كالن محقق شدنى اند ، در نتيجه به اين 
ترتيب امكان تقرب به ايده آل ها نيز افزايش خواهد يافت . از اهداف 
عملياتى در تعيين و تنظيم راه حل ها استفاده مى شود. در نظر داشتن 
سوم  سطح  شناخت  مرحله  الگو)  و  (محصول  خروجى هاى  راهكارها، 

سيستم شهر در اين ارتباط امرى الزامى خواهد بود.

  نتيجه گيرى 
و  نحوه   . است  شهر  آتى  وضعيت  از  تصويرى  كننده  ارائه  هدف 
مى دارد.  بيان  را  آن  مناسب  و  مطلوب  وضعيت  به  دستيابى  چگونگى 
از  يكى  رو  اين  از   . مى كند  ارائه  را  شهر  تعادل  و  موازنه  از  حالتى 
در   . ريزى شهر محسوب مى شود  برنامه  فرآيند  مراحل  ضرورى ترين 

تعيين هدف بايد به موارد زير توجه گردد: 
الف) كليت شهر و اجزاى تشكيل دهنده آن در سطوح و مرتبه هاى 

گوناگون. 
و  رابطه ها  آن،  اجزاى  و  شهر  مؤلفه هاى  شناخت  و  شناسايى  ب) 

محيط، كه طى فرآيندى انجام مى شود. 
ج) خروجى فرآيند شناسايى و شناخت شهر واجزاى آن كه امكانات، 
را  آن  اجزاى  و  شهر  محدوديت هاى  و  مشكالت  و  مسائل  كمبودها، 
به دياگرام هاى شماره 5،4،3) عرضه  (با توجه  در مرتبه هاى گوناگون 

مى كند. 
د) توجه به خواست و نيازهاى شهر و اجزاى آن. 

ه) استفاده از ، منابع، مكان، زمان، وسايل، عوامل، كميت، كيفيت، 
الگو و روش به عنوان مولفه هاى هدف در سطوح و مرتبه هاى گوناگون. 
نظر  در  و  هدف  مولفه هاى  از  استفاده  با  اهداف  شبه  تعيين  و) 
ست  فراد  برنامه هاى  اهداف  با  هماهنگ  نيازها،  و  كمبودها  گرفتن 
به شكل مراتبى با توجه به نظام ارزش اى حاكم بر شهر و اجزاى 

آن (دياگرام شماره 6،7،9). 
ــه بين  ــرارى رابط ــى) با برق ــى (اساس ــداف بنيان ــن اه ز) تعيي
ــهر و اجزاى آن  ــكالت ش ــائل و مش مؤلفه هاى هدف وتوجه به مس

ــماره 6،7،9).  (دياگرام ش
ح) اولويت بندى شبه اهداف و اهداف فهرست شده بر اساس معيارها 

ضمن رعايت سلسله مراتب آنها (دياگرام شماره 9). 
ادامه  و  مراتبى  شكل  به  شده  بندى  اولويت  اهداف  فهرست  ط) 

عمليات فرآيند برنامه ريزى شهر (دياگرام هاى شماره 10 و 11).
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دياگرام شماره ، معرف سلسله مراتب هدف، 

منبع: براساس بررسي هاي نگارنده

دياگرام شماره 9، معرف فرآيند تعيين و تبيين هدف (هدف گذاري)، 

منبع: براساس بررسي هاي نگارنده
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شرايط و موقعيت موجود

در حال حاضر شهر در چه موقعيتي قرار دارد؟

توسعه چارچوب برنامه ريزي شهر

ارزيابي برنامه ها  و فعاليت هاي جاري در شهر

تعيين امكانات (دروني و بيروني)، كمبودها

تشخيص مسائل و مشكالت (دروني و بيروني)

جهت

كجا مي خواهيم برويم؟

اهداف

مأموريت و مقررات

محدوده و متقاضيان خدمات اساسي

جهت، سمت و سوي برنامه براي پيروي

اقدام

چگونه به هدف خواهيم رسيد؟

اقدامات ضروري

پيامد عملكردها

سيستم مورد نياز و منابع مورد نياز

تشخيص منابع

زمانبندي

نظارت، كنترل برنامه

ارزيابي نتايج حاصله

دياگرام شماره 2، معرف فرآيند عام برنامه ريزي شهر، 

منبع: براساس آيت اللهي، ص 80

دياگرام شماره 3، معرف ورودي ها، فرآيند  و خروجي هاي شناسايي 

و شناخت سطح اول شهر

دياگرام شماره 7، معرف ساخت سلسله مراتبي اهداف 

(سلسله مراتب خوشه اي يا درختي)

منبع بر اساس بررسي هاي نگارنده
دياگرام شماره 6، معرف ورودي ها، فرآيند و خروجي هاي فرآيند 

تعيين هدف

دياگرام شماره 5، معرف ورودي ها، فرآيند و خروجي هاي شناسايي و 

شناخت سطح سوم شهر
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مسعود احمدي
سرپرست دفتر هماهنگى 
خدمات شهرى

گفتگو

 همه ساله با فرا رسيدن نوروز رهبر فرزانه انقالب اسالمى در پى 
پيام تبريك خود براى هموطنان عنوان خاصى را به سال جديد اختصاص 
مى دهد. امسال نيز طبق سنوات گذشته با آغاز نوروز 88 رهبر فرزانه انقالب 
اسالمى سال جديد را به عنوان سال اصالح الگوى مصرف نام گذارى كرد. 
تمامى  رهبرى  رهنمودهاى  از  يروى  به منظور  و  نام گذارى  اين  ى  در 
الگوى  اصالح  راستاى  در  را  خود  فعاليت  سازمان ها  و  نهادها  ارگان ها، 
مصرف پايريزى كرده اند. در زمينه تحقق شعار رهبرى مى توان جنبه هاى 
مختلف به موضوعات بسيارى را موردبررسى قرار داد كه از آن جمه مى توان 
به موضوع پسماندها اشاره كرد. جالب است بدانيد در بحث پسماندها دو 
موضوع مورد بررسى قرار مى گيرد. موضوع اول مديريت پسماند و موضوع 

دوم ميزان پسماند هاى توليدى در شهرها و روستاهاى كشور است.
براى بررسى اين دو موضوع در ابتدا مى بايست با تعريف پسماند آشنا 
مى شويم. براساس مفاد ماده 2 قانون مديريت به كليه مواد جامد، مايع و 
گاز و غير فاضالب كه به طور مستقيم و غيرمستقيم حاصل فعاليت انسان 
بوده و از نظر توليد كننده زايد تلقى مى شود، پسماند مى گويند. براساس آمار 
به دست آمده كشور ما يكى از كشورهايى است كه ميزان توليد پسماند آن 
بسيار باال است برطبق همين آما روزانه 45 هزار تن پسماند در كل كشور 
(شهرها و روستاها) توليد مى شود كه از اين ميزان حدود 30 درصد آن 
پسماند خشك و 70 درصد آن پسماند تر است. پسماند خشك پسماند هايى 
است كه امكان بازيافت مجدد و وارد كردن آنها به چرخه توليد امكان پذير 
است كه از آن جمله مى توان به انواع فلزات، كاغذ، پالستيك و شيشه اشاره 
كرد. 70 درصد باقى مانده يعنى پسماند تر به پسماند  هايى گفته مى شود كه 
باقى مانده مواد غذايى مصرفى خانواده هاى شهرى و روستايى هستند. در 
واقع مى توان گفت اين پسماند توليدى در شهرها و روستاها را مى توان با 
برنامه ريزى صحيح و با اصالح الگوى مصرف كاهش داد براى آگاهى 
يافتن از نحوه فعاليت خدمات شهرى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
كشور در سال جديد و تحقق شعار رهبرى اصالح الگوى مصرف در بحث 

پسماندها با مسعود احمدى سرپرست دفتر هماهنگى خدمات شهرى اين 
سازمان گفت وگو كرديم. 

وى در اين زمينه گفت: در بحث پسماندها اصالح الگوى مصرف را از 
چند ديدگاه مى توان مورد بررسى قرار داد كه با رعايت اين موازين مى توان 

از هدر رفتن بخش عمده اى از منابع ملى جلوگيرى كرده. 
وى افزود: در حال حاضر ميانگين سرانه توليد پسماند در كشور براى هر 
نفر حدود 700 گرم در روز است كه در صورت اصالح الگو هاى مصرفى 
خانوارهاى شهرى و روستايى مى توان اين ميزان را تا حدود 400 گرم براى 
هر نفر در روز كاهش داد. در واقع با اين اصالح حدود 17 هزار تن زباله در 

روز كمتر توليد مى شود. 
همان طور كه مى دانيد مواد اوليه اين پسماندها جز منابع ملى كشور 
هستند و با اصالح الگوهاى مصرف مى توان اين مقدار را به چرخه توليد 
باز گرداند و از طرف ديگر در هزينه هاى مديريت پسماند نيز به مقدار قابل 

توجهى صرفه جويى كرد.
ميانگين  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  فوق  مطالب  بيان  با  احمدى 

سرپرست دفتر هماهنگى خدمات شهرى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور
گفتگو با مسعود احمدى

اصالح الگوى مصرف نيازمند برنامه ريزى، فعاليت هاى 
آموزشـى و فرهنگى گسترده در سطح كشور است
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هزينه هاى مديريت پسماند به ازاى هر كيلو حدود 500 ريال است كه با 
اصالح الگوى مصرف عالوه بر كاهش توليد پسماند مبلغ 8750 ميليارد 
ريال در هزينه هاى مديريت پسماند شهردارى ها و دهيارى هاى كشور در 
هر روز صرفه جويى خواهد شد. در واقع مبلغ ياد شده را مى توان صرف 

انجام پروژه هاى عمرانى زيربنايى كرد.
وى با اشاره به دومين مورد از اصالح الگوهاى مصرفى در موضوع 
پسماند گفت: عالوه بر صرفه جويى در هزينه مديريت پسماند، پسماندهاى 
توليدى در شهرها و روستاهاى كشور يكى از منابع اصلى آلودگى هاى 
اين  از  به محيط زيست  وارده  ميزان خسارت  زيست محيطى هستند كه 
طريق و به واسطه عدم مديريت بهينه پسماندهاى توليدى قابل محاسبه 
شيرابه  نفوذ  از  ناشى  آلودگى  به  مى توان  اين خسارات  جمله  از  نيستند 
توليدى از پسماندها به آبهاى زيرزمينى و آلودگى  آنها كه منجر به آلودگى 
منابع آبى مورد استفاده در بخش هاى مختلف كشاورزى، اقتصادى و انسانى 
خواهد شد و بحث بهداشتى فردى و اجتماعى را به مخاطره خواهد انداخت 

اشاره كرد.
ناگفته نماند دستيابى به موارد فوق و اصالح الگوى مصرف نيازمند 
برنامه ريزى، فعاليت هاى آموزشي و فرهنگي گسترده در سطح كشور است. 
در اين راستا الزم است برنامه ريزى ها به نحوى انجام پذيرد تا منابع كشور 
به سمت توليد محصوالت با طول عمر بيشتر و توليد پسماند كمتر هدايت 
شود و تحقق اين امر مستلزم همكارى كليه ارگان هاى ذيربط از جمله 

وزارت صنايع، صدا و سيما، وزارت جهاد كشاورزى و... است. 
از ديگر موضوعاتى كه در اين زمينه مى توان به آن اشاره كرد، ارتقاى 
با  احمدى  است.  كشور  روستايى  و  شهرى  خانوارهاى  فرهنگى  سطح 
بيان اين مطلب گفت: اين امر موجى مى شود تا از يك طرف شهروندان 
پسماند كمترى توليد كنند و از طرف ديگر اقدام به تفكيك از مبدا حداقل 
پسماندهاى توليدى خود نمايند. به عنوان مثال كاهش استفاده از ظروف 
يكبار مصرف و استفاده از ظروف با عمر طوالنى تر و قابل بازيافت و تجزيه 
در طبيعت (سازگار با محيط زيست) همچنين استفاده بهينه از مواد غذايى 
و كاهش ضايعات مواد غذايى كه حدود 70 درصد پسماندهاى توليدى 
ديگر  از  است  داده  اختصاص  خود  به  را  كشور  روستاهاى  و  در شهرها 

موضوعات قابل بررسى در اين زمينه است.
گفتنى است تحقق اين امر با مديريت بهينه و استفاده مناسب و به 
مواد  افزايش كيفيت  البته  است.  امكان پذير  مواد غذايى  از  كافى  ميزان 
تاثير  زمينه  اين  در  صنعتى  و  كشاورزى  بخش هاى  در  توليدى  غذايى 
بسزايى دارد. براى مثال به علت پايين بودن كيفيت نان بخش عمده اى 
از نان خريدارى شده توسط خانوارهاى شهرى و روستايى به عنوان زايدات 
دور ريخته مى شود كه با بهبود كيفيت نان بخش عمده اى از اين زايدات 
كاهش مى يابد. اين موضوع در خصوص ميوه و تره بار خانوارها نيز مصداق 
پيدا مى كند. سرپرست دفتر هماهنگ خدمات شهرى سازمان شهردارى ها و 
دهيارى ها معتقد است: از ديگر موضوعات مهم در خصوص اصالح الگوى 
مصرف بحث تفكيك از مبدا پسماندهاى توليدى در خانوارهاى شهرى و 
روستايى است. چون تفكيك از مبدا اولين قدم اصولى در چرخه مديريت 
بهينه انواع پسماند است. در واقع با اجراى اين طرح امكان بازيافت مجدد 
پسماندهاى خشك و تر ميسر مى شود. البته ناگفته نماند اين امر مستلزم آن 
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است كه چرخه مديريت پسماند به صورت اصولى و كامل اجرا گردد به اين 
معنا كه بعد ازاجراى طرح تفكيك از مبدا جمع آورى پسماندهاى تفكيك 
شده به صورت مكانيزه انجام شده و بعد از پردازش پسماندها روش دفع 

مناسب براى انواع پسماندهاى پردازش شده پيش بينى گردد.
احمدى اجراى گام اول مديريت بهينه پسماند (اجراى طرح تفكيك از 
مبدا) را مستلزم، دانست و گفت: در اين راستا الزم است برنامه هاى جامع 
آموزش شهروندى با مشاركت تشكل هاى زيست محيطى، صدا و سيما 
توسط شهردراى ها و دهيارى ها به عنوان مديريت هاى اجرايى پسماندهاى 
شهرى و روستايى اجرا شود و در ادامه شهردارى هاى كشور با مديريت 
اصولى منابع و نيروى انسانى، نسبت به اجراى ساير مراحل مديريت بهينه 

پسماند اقدام كنند. 
احمدى با اشاره به يكى از نكات مثبت در زمينه مديريت پسماند در كشور 
گفت: وجود قانون مديريت پسماند و آيين مصوب 1383 مجلس شوراى 
اسالمى و آيين نامه اجرايى آن يكى از نكت مثبت در اين زمينه است. 
وى افزود: در واقع دراين قانون متولى مدييت بهينه انواع پسماندهاى 
توليدى كه در مطالب فوق تنها به بخشى از آنها كه پسماند عادى بود و 
طبق مفاد قانون مديريت اجرايى آنها بر عهده شهردارى ها و دهيارى ها 

گذاشته شده مشخص شده است.
احمدى ادامه داد: در اين قانون و آيين نامه اجرايى آن ضمن تعريف 
راهكار اصولى وظايف متعددى بر عهده دستگاه هاى اجرايى ذيربط از جمله 
سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور، وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكى، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزى، صدا و سيما موسسه 
استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وزارت صنايع و... گذاشته شده است 
كه در صورت رعايت دقيق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايى آن مى توان 
انتظار داشت تا حدود زيادى به بخش عمده اى از اهداف مورد اشاره در 

جهت اصالح الگوى مصرف در زمينه مديريت پسماند برسيم.
كليه  جدى  همكارى  مستلزم  امور  اين  تحقق  و  شده  ياد  نكات 
قانون  اين  در  اشاره شد  است. همانطور كه  ذيربط  اجرايى  دستگاه هاى 
مديريت انواع پسماندهاى عادى (خانگى) كه ميزان آن 45 هزار تن در 
روز است بر عهده شهرداريها و دهياريها گذاشته شده است و ناگفته نماند 
شهردارى ها و دهيارى ها مى توانند با تهيه و اجراى طرح هاى جامع مديريت 
پسماند نقش موثرى در دستيابى به اهداف مورد نظر در اصالح الگوى 

مصرف داشته باشند.
الزم به ذكر است فرآيند توليد پسماند طى سال هاى گذشته با افزايش 
مواجه بوده و ميزان سرانه توليد آن از حدود 650 گرم در روز به ازاى هر 
نفر در سال 83 به حدود 700 گرم به ازاى هر نفر در روز در سال هاى اخير 

افزايش يافته است.
در واقع اين روند رو به رشد همچنان ادامه دارد و الزم است تدابير جدى 

در اين خصوص اتخاذ شود.
احمدى سال 88 سال اصالح الگوى مصرف را فرصتى مناسب براى 
دست اندركاران امر دانست و افزود: اميدواريم با نام گذارى اين سال از سوى 
مقام معظم رهبرى، دست اندركاران امر با برنامه ريزى اصولى و تجميع 
امكانات و پتانسيل هاى موجود و جلب مشاركت هاى مردمى در اين راستا 

گام موثرى بردارند.
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قانون شهر

ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت 
بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و 
نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد 
و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و 

سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2ـ عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي 

معاني زير مي باشد:
الفـ  سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.

ب ـ پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته مي شود 
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر 

توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1ـ پسماندهاي عادي:

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي 
روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل 

زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2ـ پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني):

به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز 
بهداشتي، درماني،آزمايشگا ههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه 
اين  شمول  از  بيمارستاني  خطرناك  پسماندهاي  ساير  شود.  مي  گفته 

تعريف خارج است.
3ـ پسماندهاي ويژه:

حداقل  بودن  باال  دليل  به  كه  شود  مي  گفته  پسماندهايي  كليه  به 
يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا 
اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته 
از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي 

كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4ـ پسماندهاي كشاورزي:

به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته 
مي شود از قبيل فضوالت، الشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصوالت 

كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
 5ـ  پسماندهاي صنعتي:

به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي 
پااليشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته 

مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.
كه  است  يا حقوقي  پسماند: شخصيت حقيقي  اجرايي  مديريت  ـ  ج 
مسوول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، 
جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع 

پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد.
1ـ دفع: كليه روشهاي ازبين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها 

از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي.

قانون مديريت پسماندها قانونى در 
جهت اصالح الگوى مصرف
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2ـ  پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به 
تسهيل در عمليات دفع گردد.

د ـ منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت 
و بهسازي محيط زيست ـ مصوب1353/3/28 ـ است.

تبصره 1 ـ پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، 

صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي 
ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2 ـ فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري 

دستگاههاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط 
زيست خواهد رسيد.

تبصره 3ـ  پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود 

مي باشند.
تبصره 4ـ لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالبهاي شهري و تخليه 

رطوبت  كم  يا  كه خشك  درصورتي  خانگي  فاضالب  جذبي  چاههاي 
باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهندگرفت.

با  است  ايران موظف  و تحقيقات صنعتي  استاندارد  ماده 3ـ موسسه 

همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي 
بازيافتي و  بهداشت محصوالت و مواد  استاندارد كيفيت و  حسب مورد، 

استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4ـ دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع 

پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون 
مشخص خواهدشد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي 

دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:
1ـ  مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري 

ايجاد نمايد.
2 ـ تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آنها 
سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصوالتي كه دفع و بازيافت 

پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود.

توليد  در  بازيافتي  اوليه  مواد  از  استفاده  كه  اتخاذشود  تدابيري  3ـ 
گسترش يابد.

4ـ مسووليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت برعهده 
توليدكنندگان محصوالت قرارگيرد.

ماده 5 ـ مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و 

ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند 
تا سالمت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و 

تضمين شود.
ماده 6ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه 

آموزشي  دستگاههاي  و همچنين  دارند  رساني  اطالع  نقش  كه  هايي 
و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، 
جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسوولين مربوط 

همكاري نمايند.
و  كشور  معادن،  و  صنايع  جهادكشاورزي،  هاي  وزارتخانه  ـ  تبصره 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، 
موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام 

الزم را به عمل آورند.
ماده 7 ـ مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در 

ها  دهياري  و  ها  شهرداري  عهده  به  آنها  وحريم  روستاها  و  شهرها 
عهده  به  ها  دهياري  و  ها  شهرداري  وظايف  و  حوزه  از  خارج  در  و 
بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به 
عهده توليدكننده خواهدبود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به 

عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
تبصرهـ  مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط 

به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي 
واگذار نمايند .

ماده 8 ـ مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از 

توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط 
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شوراهاي اسالمي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط 
صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

ماده 9ـ وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و 

تدابير الزم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان 
بندي آن را تدوين نمايد.مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون 
موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين 
قانون پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده 

جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10ـ وزرات كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون 

ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل 
تشكيالت و سامان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها 

و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده 11 ـ سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن، 
نيرو و نفت (در مورد

پسماندهاي  (درمورد  معدني)، جهاد كشاورزي  و  پسماندهاي صنعتي 
كشاورزي) ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين 
و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانه هاي 

مذكور مسوول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

ماده 12ـ محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي 

توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهادكشاورزي تعيين 
خواهد شد.

تبصره 1ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي 

ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد.
تبصره 2ـ وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيالت و امكانات الزم 

را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط 
بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13ـ مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه 

و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها 
ممنوع است.

مقررات  تابع  ويژه  پسماندهاي  مرزي  برون  انتقال  و  نقل  ماده 14ـ 

كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال 
درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران 

خواهد بود.
از  يكي  داراي  كه  پسماندهايي  از  دسته  آن  توليدكنندگان  ماده 15ـ 

ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و 
بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در 

آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16ـ نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و 

فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط برطبق مقررات اين قانون 
و آيين نامه اجرايي آن خواهدبود. درغير اين صورت اشخاص متخلف به 
حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي 
از پانصدهزار (000‚500) ريال تا يكصدميليون (000‚000‚100) ريال و 

براي ساير پسماندها از دو ميليون (000‚000‚2) ريال تا يكصد ميليون 
(000‚000‚100) ريال و در صورت تكرار، هربار به دوبرابر مجازات قبلي در 

اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (000‚000‚2) 
ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100) ريال و درصورت تكرار به دو برابر 
حداكثر مجازات و درصورت تكرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل 

محكوم مي شوند.
ماده 17ـ متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي 

مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا درصورت امكان معدوم 
كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون 
مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. درغيراين صورت 

به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده 18ـ در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان 

پزشكي،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سازمان  اخطار  با  دارد، 
متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز 
بالفاصله  و  نموده  متوقف  شود  مي  زيست  محيط  تخريب  و  آلودگي 
مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. درصورت استنكاف، 
مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين 
را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي 

خواهد نمود.
ماده 19ـ در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را عالوه 

بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا 
جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسوول محكوم خواهد نمود.

ماده 20ـ خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، عالوه بر 

مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهندشد.
تبصرهـ  درصورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري 

باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده 21ـ درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل 

كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي 
كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاههايي 
كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت 
از  ناشي  آلودگي  تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطالع رساني و رفع 
پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات الزم درجهت اجراي 

اين قانون گردد.
ماده 22ـ آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت 

كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه 
تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 23ـ نظارت و مسووليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان 

مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز 
يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس 
شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1383/3/9 به تاييد شوراي نگهبان 

رسيده است.
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از نگاه شهردارگزارش اصلي

اصالح الگوى مصرف به معنى نهادينه كردن روش صحيح استفاده 
و كاهش  زندگى  ارتقاى شاخص هاى  است،كه  موجب  منابع كشور  از 
هزينه  ها شده و زمينه اى براى گسترش عدالت است.لذا توصيه مدبرانه 
رهبر معظم انقالب  ضرورى و حياتى مى باشد ، براى ايجاد يك تحول 
اساسى در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه به ايجاد يك 
عزم ملى ، تدوين و تصويب منشور ملى و فرهنگ سازى براى اصالح  

الگوى مصرف  هستيم .
مختلف  هاى  درزمينه  مصرف  الگوى  اصالح  اهميت  به  توجه  با    
شهرداريها به دنبال تدوين روشهاى نوين خدمات رسانى بوده تا اين امر 
را تحقق بخشد.لذا به نظر ما چند مقوله اساسى  به شرح ذيل وجود دار 
كه در اصالح الگوى مصرف ميتواند بعنوان موضوعات  تعيين كننده مورد 

استفاده مديران شهرى قرار بگيرد :
1. تحقق شهر الكترونيك و شهردارى الكترونيك

2. مديريت جامد پسماند شهرى
3. بوجه ريزى عملياتى

4.آموزش نگهدارى شهر و ارتقاء فرهنگ شهروندى و مناسب سازى 
عمران شهرى

5. مبحث نوزده آيين نامه سازمان نظام مهندسى كشور
6. توسعه سيستم حمل و نقل عمومى

تحقق شهر الكترونيك و شهردارى الكترونيك
الكترونيك يك اختراع و يا يك پيشنهاد نوآورانه نيست بلكه  شهر 
واقيعتى است كه بر اساس نياز جاى خود را باز مى كند  اگر امروز چشم 
خود را بر نياز ببنديم فردا بايد با پرداخت هزينه بيشتر قدم در اجراى آن 

بگذاريم

شهر الكترونيك چيست؟
از خاستگاه هاى مديران شهرى و شهروندان  الكترونيك يكى  شهر 
است.  شهرى  خدمات  دادن  قرار  استفاده  مورد  و  كردن  عرضه  در 
شهروندان  امور  اداره  كه  است  شهرى  از  عبارت  الكترونيك  شهر 
خصوصى  بخش  سازمان هاى  و  دولتى  سرويس هاى  و  خدمات  شامل 
هفته  روز  هفت  در  شبانه روزى،  بطور  و   (online) برخط  بصورت 
و  اطالعات  فناورى  ابزار  از  استفاده  با  باال  ايمنى  ضريب  و  كيفيت  با 
مى توان  ديگر  عبارت  به  يا  مى شود.  انجام  آن  كاربردهاى  و  ارتباطات 
طريق  از  ساكنان  نياز  مورد  خدمات  تمام  الكترونيكى  شهر  در   گفت 

شبكه هاى اطالع رسانى تامين شود.
به اين ترتيب ديگر نيازى به حركت فيزيكى شهروندان براى دسترسى 
به خدمات دولت و نهادهاى خصوصى نيست. در اين شهر الكترونيكى 
و  سازمان ها  و  مى شوند  فيزيكى  ادارات  جايگزين  ديجيتالى  ادارات 
آب  سازمان  عمومى،  نقل  و  حمل  شهردارى،  همچون  دستگاه هايى 

مهندس رياحى 
شهردار بجنورد
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منطقه اى و... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازى و يا با استفاده از 
امكاناتى كه ICT در اختيار آنان قرار مى دهد به مشتركين و مشتريان 

خود ارائه مى دهند.

مزاياى شهر الكترونيكى در اصالح و الگوى مصرف
به  مى توان  الكترونيكى  شهر  طرح  پياده سازى  اقتصادى  مزاياى  از 
كاهش هزينه هاى تردد شهرى، افزايش سرمايه گذارى در نتيجه گسترش 
ارتباطات جهانى، صرفه جويى در مصرف سوخت هاى محدود، تسهيل 
اشاره  و...  ارائه خدمات  بودن  به خاطر 24 ساعته  اقتصادى  امور  انجام 
كرد. كاهش زمان اتالف شده شهروندان در ترافيك، عرضه بهتر خدمات، 
توزيع عادالنه تر امكانات، كاهش آلودگى محيط زيست، افزايش اشتغال 
و بهبود مديريت پايدار شهرى از ويژگى هاى اجتماعى شهر الكترونيكى 

است

فعاليت هاى شهر الكترونيك
مى پذيرد  صورت  عادى  شهرهاى  در  كه  فعاليت هايى  از  بسيارى 
قابليت اجرا در به صورت الكترونيكى و در غالب شهرهاى الكترونيكى 
را دارا مى باشد و شايد مى توان گفت اين مجموعه فعاليت ها در شهرهاى 
الكترونيكى به صورت راحتر اجرا مى گردد. فعاليت هاى انجام گرفته در يك 
شهر الكترونيك را مى توان به مجموعه هايى تقسيم كرد كه بعضى از آنها 

عبارتنداز:
1. فعاليت هاى بانكى: مثل پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، 

انتقال پول و غيره
2. فعاليت هاى ادارى: مثل ثبت اسناد و امالك، درخواست پاسپورت 

و امثال آن
3. فعاليت هاى تجارى: مثل خريد و فروش كاال، موسيقى، فيلم و 

مواد غذايى
از موزه ها  بازديد  رايانه اى،  بازى هاى  تفريحى: مثل  4.فعاليت هاى 

و پارك ها
5. كسب اطالعات: اخبار، روزنامه ها، نشريات، وضعيت آب  و  هوا، 

ترافيك شهرى، ساعات پرواز هواپيماها و...
مقاله ها،  يافتن  پروژه ها،  مورد  در  تحقيق  علمى:  6.فعاليت هاى 

دسترسى به منابع معتبر، كتابخانه  ها و كتاب ها و تاليفات جديد
7.فعاليت هاى آموزشى: مدرسه، دانشگاه و ساير آموزشگاه ها

8. فعاليت هاى سياسى: شركت در انتخابات، اعالم  نظر  به مجلس 
و بخش هاى سياسى

9. فعاليت هاى مسافرتى: رزرو بليط سفر، رزرو هتل و كرايه اتومبيل
كارى،  فرصت هاى  از  يافتن  آگاهى  كار:  درخواست  و  10.كاريابى 

پر  كردن فرم درخواست كار، ارسال و گرفتن نتيجه
11. فعاليت هاى درمانى: مراجعه به پزشك، دريافت دستورالعمل  هاى 

ايمنى و اطالع از تازه هاى پزشكى
12.فعاليت هاى تصميم گيرى: بهترين و   خلوت ترين مسير در شهر 
براى رسيدن به مقصد، بهترين رستوران براى صرف غذا، بهترين 

اماكن تفريحى و ساير بهترين ها

با توسعه روزافزون فناوري اطالعات شهرهاي جهان نيز رنگ  و بويي 
به  مختلف  كشورهاي  در  شهرها  از  بسياري  و  گرفته اند  خود  به  جديد 
دستاوردهاي  شهرها  اين  توسعه  شده اند.  تبديل  الكترونيك  شهرهاي 
بسياري را براي شهروندان، شهرداريها و ديگر ذينفعان شهر به همراه 
شهرداريهاي  مزاياي  مهمترين  از  برخي  به  اينجا  در  كه  است.  داشته 
الكترونيكي در اصالح الگوى مصرفى و مديريت واحد شهرى به شرح 

ذيل است:

ارائه خدمات يك مرحله اي به شهروندان
تقليل دادن تمام فرآيند الزم براي انجام يك كار در شهر به فعاليت هاي 
واحد، همچنين الكترونيكي كردن آنها و حذف مراجعه هاي پي در پي به 

شهردارى،  ادارات و سازمان هاي مختلف جهت انجام كارها

ارگان هاي مختلف  و  با سازمان ها  ارتباط بهترشهردارى 
شهري

ارتباط بهترشهردارى با سازمان ها بصورت الكترونيكي ،تسهيل امر مكاتبات 
از طريق اينترنت توسط زير ساختارهاي ايجاد شده توسط شهر الكترونيك

دسترسي 24 ساعته به خدمات شهري
در جريان قرار دادن هر چه سريعتر شهردار و مسئوالن شهر نسبت به 

مشكالت و نواقص موجود شهر به منظور تسريع كشف و رفع عيوب

افزايش مشاركت مردم در اداره شهر
ايجاد حس مشاركت در شهروندان با اعطاء حق اظهار نظر به شهروندان 

در مورد شهر و همچنين ارتباط مستقيم با شهردار

در  اينترنت  كاربرد  به  توجه  با  شهر  ترافيك  كاهش 
فعاليت هاي شهري شهروندان

كاهش ترافيك شهري با استفاده از اينترنت براي انجام فعاليت هاي 
شهري شهروندان از منزل بدون نياز به مراجعه فيزيكي به شهردارى ، 

سازمان ها و ادارات
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كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك شهري
كاهش آلودگي ايجاد شده توسط اتومبيل ها در سطح شهر با كاهش 
انجام  در  اينترنت  از  استفاده  افزايش  نتيجه  در  آمده  بوجود  ترافيك 

فعاليت هاي شهري و ارتباط با شهرداريها

تسريع در برطرف شدن مشكالت ايجاد شده در شهر با 
ارتباط مستقيم شهردار با شهروندان

آگاه كردن هر چه سريعتر مسئولين از مشكالت شهري و اقدام در 
جهت رفع آنها بوسيله ارتباط مستقيم شهروندان با شهردار و مسئولين شهر

صرفه جويي در وقت و انرژي
افزايش  با  زياد،  تا حد  انرژي  و  عامل مصرف وقت  دو  دادن  تقليل 

استفاده از اينترنت در انجام الكترونيكى  امورات شهردارى و شهرى

جلوگيري از سرمايه گذاري بيشتر روي روش هاي قديمي 
اداره شهر

خودداري كردن از سرمايه گذاري بيشتر بر روي روش هاي قديمي و 
صورت دادن سرمايه گذاري هاي آتي شهر بر مبناي زيرساختارهاي نوين

مديريت و نظارت واحد شهري
جلوگيري از فعاليت هاي موازي، بي نظمي و اختالالت و صورت گرفتن 
تمام فعاليت ها تحت نظارت مديريت واحد، با توجه به استقرار سيستم  هاي 

يكپارچه در شهرداري الكترونيك

ضرورت هاي تحقق مديريت واحد شهري (اجراى بند ب 
ماده137 برنامه چهارم توسعه)

نيز  آن  مديريت  بايد  كه  است  اى  يكپارچه  سيستم  مثابه  به  شهر 
يكپارچه باشد و در اينجا ميتوان از اصطالح مديريت يكپارچه ى شهرى  
 « Management Urban Integrated »  نيز استفاده كرد چرا 
كه در وهله اول شهرها داراى هويت واحد و يكپارچه اند ، از سوى ديگر 
مديريت واحد باعث يكپارچگى و انسجام مديريت در شهر مى شود و 
سپس مديريت واحد،صرفه جويى در هزينه هاى شهرى را به دنبال دارد 

با توجه به اينكه در حال حاضر هزينه هاى بااليى به دليل عدم هماهنگى 
نهادها و دستگاه هاى مختلف  در  مورد فعاليت هاى مختلف به  خصوص 
در  سطح  اجرايى  صرف مى شود و هر ارگان بر اساس برنامه و نياز خود 
در شهر فعاليت ميكند كه ايجاد انسجام و يكپارچگى اين ناهماهنگى را از 

بين برده و باعث كاهش هزينه ها مى شود.
از ديگر فوايد مديريت واحد شهرى حذف موازى كارى و كاهش تعداد 
دستگاه هاى مسوول است كه به پيشبرد مديريت يكپارچه شهرى كمك 
مى  كند ؛ بر دامنه هماهنگى هم مى افزايد .شهرها به خودى خود داراى 
ايجاد مديريت  براى  دليل  بزرگترين  اين  و  اى هستند  يكپارچه  هويت 
واحد شهرى است كه وجود اين  مديريت باعث وحدت بخشى برنامه اى 
به عناصر و اجزاى مختلف و نيز سازمان هاى در گير در توسعه شهرى 
مى شود . در مديريت واحد شهرى برنامه ريزى براى شهر هم بايد به 
منظور توسعه ى سازمانى و هم براى توسعه اجتماعى ، فرهنگى وغيره 
سيستم   ، سازمان   مديريت  وظيفه  مديريت  اين  كه  چرا  گيرد  صورت 
اجتماعى ، خدماتى ، آموزشى و ... را بر عهده دارد. در مقطع كنونى  بنا به 
داليل مذكور و وجود شكاف در برنامه ريزى ها و فعاليت ها و همچنين 
بروز ناهماهنگى ميان بخشهاى مختلف تصميم گير در زمينه  امور شهرى 

به عنوان يك نوع ضرورت اجتناب ناپذير مطرح شود.
كاهش مشكالت خدمات شهرى و نارضايتى مردم در خصوص دوباره 
كارى ارگان ها و سازمان ها و تقويت روحيه مشاركت شهروندان در  امور 
شهر در گرو مديريت واحد شهرى است كه بايد با برنامه هدفمند ايجاد شود .
در  هماهنگي  ايجاد  شهري  واحد  مديريت  درخصوص  اصلي  هدف 
از  جلوگيري  و  اجرايي  نهادهاي  مابين  شهري  و  اجرايي  هاي  فعاليت 
فعاليت چند  و... است. در واقع تجربه  دوباره كاري، اسراف، سردرگمي 
ساله گذشته شوراها و به تبع آن شهرداري ها مشخص شد كه شهر را 
نمي توان با قوانين و ساختار سازماني موجود اداره كرد. در واقع بسياري 
كه معتقد بودند با تشكيل شوراها بسياري از مشكالت شهري برطرف 
اين نكته واقف شدند كه حل مشكالت به وسيله شوراها  به  مي شود 
و شهرداري غيرممكن است چرا كه شوراها و شهرداري ها براي انجام 
كوچك ترين فعاليت ها و عملي كردن مصوبات نيازمند همكاري بسياري 
و عدم  مخالفت  در صورت  كه  ديگر هستند  نهادهاي  و  ها  از سازمان 
همكاري به معناي واقعي مي توان گفت كار شهرداري مختل و به تبع آن 
موجب ايراد خسارت به شهروندان مي شود. با توجه به تجربيات گذشته و 
مطالعات و بررسي هاي مختلف مشخص شد كه بهترين راه براي برون 
رفت از شرايط مذكور تحقق مديريت واحد شهري است كه نسبت به 
تحقق آن اقداماتي به عمل آمده است. در واقع مي توان اذعان داشت 
كه مديريت واحد شهري ايجاد هماهنگي مابين شهرداري ها و شوراها با 
ساير سازمان ها و نهادهاي اجرايي در جهت جلوگيري از اقدامات موازي، 

اسراف نيرو و پول و... مثمرثمر بود.

مديريت جامد پسماند شهرى
امروزه پسماند توليدي اعم از ( خانگي– بيمارستاني–ويژه و صنعتي و...) 
زيست  و  فرهنگي  و  اقتصادي  و  اجتماعي  بزرگ  معظل  به يك  تبديل 
محيطي گرديده است كه بايستي در مديريت آن تالش و مديريت الزم 
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علمي و كاربردي بشود براساس بررسي هاي انجام شده در كشور ما با سرانه 
توليدي ( 800 - 650 ) گرم پسماند خانگي ساالنه 18 ميليون تن كه  تا 15 
سال آينده به دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد توليد پسماند خانگي ميشود 
كه بايستي توجه ويژه اي به اين موضوع شده و هرچه سريعتر نسبت به 
مديريت علمي آن اقدام شود و در سطح دنيا و بين المللي تالشهاي فراواني 
شده است كه بمنظور حفظ محيط زيست و رعايت موارد بهداشتي و صرفه 
جويي اقتصادي جلوگيري از تخريب زمين ها كه از محدوديت ويژه اي 
خصوصاً در اروپاي شرقي وجود دارد براساس بررسيهاي بعمل آ مده علمي 
تا سالهاي 2020 و 2028 نيمي از اروپا بلحاظ افزايش گرماي جو كه ناشي از 
اثر گازهاي گلخانه اي است زيرآب خواهد رفت كه امروزه كشورهايي نظير 

هلند شهر و نيز ايتاليا متاثر از اين پديده طبيعي ميباشند .
با ديوار و زهشكي اطراف كشور هلند و احداث سدهاي زير آبي امكان 
زندگي را در اين كشور و شهر ونيز ايتاليا بطور موقت فراهم نموده اند 
طبيعي است زمين ارزش بيشتري پيدا خواهد نمود با عنايت به اتفاقات 
ناگهاني و عجيب در سالهاي اخير بارش برف در تابستان 1385 در فرانسه 
ويا بارش برف در افريقا مسائلي ميباشد كه از نظر زيست محيطي بايستي 
قابل عنايت و توجه علمي باشد برهمين اساس اكثر كشورهاي اروپايي 
اين  در  علمي  و  روز  هاي  تكنولوژي  از  برخورداري  با  آسيايي  اخيرا  و 
خصوص اقداماتي ارزنده و اجرائي داشته اند و بعضاً توفيق چشمگيري 
 (F-N)و (C-D-M)  داشته اند و برهمين اساس موسسات بين المللي
و يونيروو … در غالب پروتكل كيوتو بلحاظ حفظ محيط زيست داوطلب 
كمك هاي بين المللي و ملي بمنظور انجام مطالعات پژوهشي و علمي و 
اجرائي به كشورها شده اند دكه فوق العاده موثر بوده است و اين موضوع 
بقدري مهم ميباشد كه در اروپا يك درصد از درآمد ملي به مديريت اين 
امر اختصاص مي يابد ، خوشبختانه در ايران نيز با تصويب قانون مديريت 
پسماند ( مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسالمي ) و ابالغ آئين نامه 
اجرائي آن در سال 1384 توسط دولت محترم عمًال اين مقوله مورد توجه 
تمامي مراجع ذيربط قرار گرفته و شهرداري بجنورد بلحاظ اهميت موضوع 
تصميم گرفته است كه اين امر حياتي را مورد توجه قرار داده و نسبت به 
مديريت و ساماندهي آن اقدام نمايد كه از سال پيش مقدمات كار فراهم 
گرديده است و خوشبختانه با تامين از منويات و رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري در سالجاري بعنوان « اصالح الگوي مصرف » اين امر مهم را 
نصب العين خويش قرار داده و در تحقق و اجراي اين پروژه مهم زيست 
محيطي با تالش و شتاب بيشتر انشاء اهللا با كمك و عنايت دولت محترم 
مهرورز و عدالت گستر بتوانيم گامي مفيد و ارزنده برداريم لذا شهرداري 
بجنورد با هدف مهار و كنترل ( 33 ميليون ليتر شيرابه توليدي ساالنه 250 
هزار تن گاز مخرب گلخانه اي – حذف و كنترل مقدار 2500 تن مواد 
پالستيكي و تجزيه ناپذير جلوگيري از تخريب ساالنه ( 5 – 3/5 ) هكتار 
زمين در سال و ايجاد اشتغال مستقيم براي حداقل يكهزار نفر – توليد 15 
هزار تن كود آلي كمپوست بمنظور رسيدن به كشاورزي پايدار و كمك 
شايان به حفاظ از محيط زيست از مقدار 232 تن زباله توليدي در روز در 
تداوم امور اجرائي پروژه بيوكمپوست با تكنولوژي و يندور ( باز ) شتاب 
بيشتري خواهد داد دكه در صورت تحقق اين امر مهم زيست محيطي 
و آلوژيستي بميزان قابل توجهي زباله توليدي شهروندان معزز با سرانه 

(818-680 گرم در روز در حد ( 30-25 ) درصد با فرهنگ سازي و ارائه 
الگوي مناسب مصرف بمنظور صرفه جوئي و كاهش در سرانه بازيافت 
شده و بموازات اين كار اقتصادي كه زباله رفتي به صفر و حداقل خواهد 
رسيد ، لذا شهرداري در تحقق شعار خويش . شهر سالم ) و بعنوان خادم 
شهروندان كه ولي نعمت ،كارگزاران محسوب ميشود يك اقدام اقتصادي 
و اكولوژيستي كه در سطح كشور منحصر بفرد و الگو ميباشد خواهد شد 
كه اميدواريم بتوانيم در تحقق فرمايشات و پيام پيامبر گونه رهبر معظم 

انقالب در ابتدا سال نو گامي مثبت و ايده آل برداريم /س88/1/11

بودجه ريزى عملياتى 
يكى از مولفه هاى اصالح الگوى مصرف در شهرداريها اجراى بند 32 
سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه كشور بوده   كه صراحتا قيد شده« 
تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى» و   و مطابق ان 
كليه دستگاههاى اجرائى تا پايان برنامه پنجم  مكلف به استقرار بودجه 

عملياتى مى باشند.
بودجه ريزي عملياتي فرايندي است كه اهداف استراتژيك و بلندمدت 
را به نحو شفاف به اهداف عملياتي ساالنه سازمان و هزينه هاي مربوطه 
پيوند مي دهد و با تأكيد بر خروجي ها نتايج اقدامات شهرداريها در قالب 

صرفه جوئي، شفافيت، كارائي و اثربخشي دنبال مي شود
در نظام بودجه ريزي در گذشته فرايند بودجه از پايين به باال بوده است 
به اين طريق كه دستگاه اجرايي به دنبال هزينه كردن بيشتر و يا به 
طريقي هزينه نمودن كل تخصيص دريافتي از سوي معاون برنامه ريزي 
نداشته  به خزانه  اعتباري  برگشت  اين طريق هيچ  از  تا  بود  استانداري 
باشد؛ اما بايد اين موضوع را به خاطر داشته باشيم كه منابع ما محدود و 
نياز شهروندان  نامحدود مي باشد و برنامه ريزي ما بايد به نحوي باشد كه 

بيشترين صرفه جويي را در هزينه ها داشته باشيم
مهمترين هدف بودجه ريزي  عملياتي اصالح مديريت بخش عمومي 

و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است 

ويژگي هاي اساسي اين اصالح عبارتند ا ز:
الف_ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار 

دستاوردهاي فعاليتهاي آنان،
تاثير گذارى انها در جهت نيل به دستاوردها  و بودجه امكاناتي كه براي 

تحقق دستاور دها به مصرف رسيده است
مسئولين  به  اجرايي  دستگاههاي  مديران  پاسخگويي  ب_ارزيابي 

ذيربط براساس خدماتى كه بايد ارايه كنند 
ج _تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق مبادله موافقتنامه بين مد 

يران و مسئولين دستگاههاي اجرايى
د_دادن اختيارات الزم به مديران در انتخاب نهاده هاي الزم براي 

توليد محصوالت و يا ارائه خدمات مورد  نظر
ه_ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به 

عنوان يكي معيارهاي تخصيص اعتبارات. 
لذا  بودجه عملياتي، آخرين تجربه براي بهره مندي حداكثري از منابع 

درآمدي دولت ها براي ارايهء خدمات به شهروندان است.

منابع و مآخذ

1. City management : keys 
to success    by: Orville   W. 
powell
2. managing cities : The new 
urban context by : Patsy 
Healey

3 . مديريــت شــهرى – اثــر دكتر 
انتشــارات   ، لطيفــى   غالمرضــا 
دهياريها،  و  شــهرداريها  سازمان 

 1387
4. مديريت واحد شــهرى : موانع و 
چالش ها – اثر محمد رضا مغازه ، 

انتشارات نويد شيراز ،1381
5. :شهر الكترونيك ،دكتر على اكبر 

جاللى 
پژوهشــكده  اموزشــى  كارگاه   .6

اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
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تجربيات جهاني

كارت اِكوپالسـت
ــهر هايدلبرگ آلمان چند سالي است كه  ــهري در ش مديريت ش
ــت نمونه ) در  ــالس (محيط زيس ــوان اِكوپ ــي تحت عن كارت هائ
ــت كه از آن مي توانند براي خريد  ــته اس ــهروندان گذاش اختيار ش
ــد. طراحي اين  ــتفاده كنن ــاي پردوام (مقرون به صرفه) اس كااله
ــتيتو تحقيقات اقتصاد محيط زيست  ــال 2002 در انيس كارت در س
ــي از شهرداري  ــئوليت اجراي آن را بخش آلمان انجام يافت و مس
ــه عهده گرفت.  NGO) ب ــازمان هاي مردم نهاد ( ــا همكاري س ب
ــن كارت  ــهروندان هايدلبرگي از اي ــر از ش ــون 1700 نف ــم اكن ه

ــتفاده مي كنند. اس

تخفيـف   وي ـژه
ــال، مشتريان مي توانند 3 تا 5 درصد  با پرداخت 15 يورو در س
ــع  حامي محيط  ــبكه هاي توزي ــژه كاال و خدمات ش ــف وي از تخفي

ــتفاده كنند.  ــت و الگوي مصرف اس زيس
اين شبكه ها ساليانه 45000 يورو از وزارت آموزش و تحقيقات 
ــتگي  فدرال آلمان دريافت مي كنند تا ضمن كمك به ايجاد همبس
ــوي صحيح مصرف  ــاكنين محله ها، الگ ــط صميمانه بين س و رواب

ــد . ــغ  كنن ــز تبلي را ني

اتوبوس اطالع رسـاني
ــژه اطالع  ــك اتوبوس وي ــن 2004 ي ــا ژوئ ــر 2002 ت در اكتب
ــرف (روش هاي صرفه جوئي در  ــاني براي تبليغ الگوهاي مص رس
ــتفاده از فناوري هاي زيست محيطي در خيابان هاي  مصرف) و اس

ــي داد . ــام  م ــي انج ــت نمايش ــن حرك برلي

افزايش آگاهي شـهروندان
ــل  ــاص را از قبي ــاي خ ــاني كااله ــالع رس ــاي اط اتوبوس ه
ــده اند و  ــودكان بافته ش ــي از ك ــدون بهره كش ــي كه ب فرش هائ
ــده و پارچه هائي كه  ــاي پايدار تهيه ش ــي كه از جنگل ه چوب هائ
ــافرين اين  ــد تبليغ مي كرد. به مس ــده ان ــا الياف گياهي بافته ش ب
ــالم) به فروش  ــا قهوه هائي كه تحت عنوان (تجارت س اتوبوس ه
ــافرين  NGO)ها براي مس ــد و اعضاي ( ــند تعارف مي ش مي رس
ــل از قبيل  ــتفاده از اتومبي ــد صرفه جوئي در اس ــوص فوائ در خص
ــخنراني  ــورت نوبتي و غيره ... س ــايه ها به ص ــوار كردن همس س

ــد . مي كردن
ــردوام و حافظ  ــد كاالهاي پ ــراي خري ــي ب ــاي تبليغات كارت ه
ــوراي  ــط ش ــد كه توس ــافران داده مي ش ــه مس ــت ب ــط زيس محي
ــت آلمان و برخي  ــده بود . دول ــاي پردوام تهيه ش ــعه كااله توس

الگوهاي مسئوليت پذيري در مصرف
تجربه هائي از مديريت شهري در چند كشور اروپائي

آلمان – فرانسه - ايتاليا - سوئيس
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ــن پروژه را عهده  ــري اي ــركت هاي خصوصى آلماني اسپانس از ش
ــده بودند. دار ش

تبليغ تجارت سـالم قهوه
ــگاه با  ــان 400 فروش ــهري آلم ــون در 26 منطقه ش ــم اكن ه
ــالم  ــتم تجارت س ــي كه با سيس ــهرداري ها قهوه هائ ــكاري ش هم
ــر يكي از اين  ــانند. مدي ــوند به فروش مي رس تهيه و توزيع مي ش
ــطه كار مي كند  ــوان تجارت بدون واس ــه تحت عن ــگاه ها ك فروش
ــگاه ها را با  ــال 2000 كه اين فروش ــاه مه س ــت در م اظهار داش
ــم كه فروش اين  ــاح كرديم فكر نمي كردي ــهرداري افتت كمك ش
ــرار بگيرد . اين  ــتقبال مردم ق ــوالت تا اين اندازه مورد اس محص
ــند باعث عادت به  ــت مشتريان مي رس كاال ها كه ارزان تر به دس

ــود. ــردم مي ش ــان م ــاي رفتار در مي ــه جوئي و تغيير الگوه صرف
ــي كلمبيائي كه  ــركت تعاون ــت كه يك ش ــه جالب اين اس نكت
ــوار كلمبيائي را تامين مي كند در آلمان توزيع بدون  درآمد 80 خان
ــهرداري ها به عهده گرفته  ــطه ي اين قهوه ها را با همكاري ش واس
ــه هيچكدام از  ــت ك ــت. از ويژگي هاي اين خانواده ها اين اس اس
ــاالنه  ــتفاده نمي كنند. اين تعاوني س ــي اس كودكان براي بهره كش
ــتي در ميان  ــوه توزيع مي كند و در اثر تبليغ و دوس ــده تن قه هج
ــد.  ــا به فروش مي رس ــهرداري ها تمامي آنه ــك  ش ــا كم ــردم ب م
ــركت هائي  ــان قراردادهاي خريد خود را با ش ــهرداري هاي آلم ش
ــت و  ــاء مي كنند كه محصوالت آنها بدون تخريب محيط زيس امض
ــتر و قيمت پائين  ــالم تهيه شده و از دوام بيش از طريق تجارت س

ــد. تري برخوردار باش
ــح مصرف و  ــوي صحي ــق الگ ــن طري ــهري از اي ــت ش مديري
ــد. در نهضت صرفه  ــان مردم رواج مي ده ــه جوئي را در مي صرف
ــا نقش عمده اي را ايفاد  NGO)ه ــهرداري ها و ( جوئي آلمان ش
ــتفاده صحيح و صرفه جوئي  ــد. همينطور تبليغ در زمينه اس مي كنن
(NGO در مصرف انرژي در اين كشور به عهده شهرداري ها و (
ــه تبليغاتي فوق نيز به  ــمتي از تأمين بودج ــت. قس هاي محلي اس

ــد. ــور مي باش ــت اين كش عهده وزارت محيط زيس

نسه فرا
ــمال پاريس كه 93000  ــهرداري هاي فرانسه در ش يكي از ش
ــت  نفر جمعيت دارد در قراردادهاي خريد كاغذ خود ذكر كرده اس
ــروش عرضه كند  ــت كاغذهائي را براي ف ــنده الزم اس كه فروش
ــده تهيه  ــاه درصد از الياف آنها از نوع بازيافت ش ــه حداقل پنج ك

ــد. گرديده باش
ــهردارى  ــتگاه هاي فتوكپي كه اين ش ــن از اين پس دس همچني
ــتي از مدل هائي باشد كه با كاغذ بازيافتي  خريداري مي كنند بايس

ــد. كار كن
ــه از سال 2003 سطل هاي  ــهرداري هاي فرانس در برخي از ش
ــغال هاي قابل  ــه ي جداگانه براي كاغذ و آش ــغال با دو محفظ آش

ــتفاده قرار مي گيرد. بازيافت مورد اس

ــي با كيفيت  ــهرداري ها قيمت گذاري و معرفي كاالهائ ــن ش اي
ــبز انجام  ــا كمك جمعيت صلح س ــه جوامع محلي را ب ــردوام ب و پ

ــد  . ــي  دهن م
ــه توليدات محلى  ــه طرح عرض ــهردارى هاى فرانس برخى از ش
ــده با قيمت  ــرده اند كه كاالهاى عرضه ش ــا آغاز ك را در محله ه
ــد. بنگاه هاى زود بازده  پائين تر و كيفيت باالتر به فروش مى رس
ــاركت شهردارى در افزايش اشتغال و توزيع  محلى با كمك و مش
ــك به فرهنگ صرفه جوئى  ــطه محصوالت محلى و كم بدون واس

ــد . ــى كن ــاد م ــده اى را  ايف ــوى مصرف نقش عم ــغ  الگ و تبلي
ــب  جال ــرح  ط ــهردارى  ش ــق  مناط از  ــى  برخ در  ــه  فرانس در 
ــت در اين طرح كه  ــادى) آغاز به كار كرده اس ــتگى اقتص (همبس
ــده  ــت هزار يورو آغاز ش با بودجه اى معادل يك ميليون و دويس
ــگاه هاى عرضه كننده كاال با  ــركت هاى توليدى و فروش ــت ش اس
ــهردارى كاالهاى خود را به قيمت پائين تر  ــاركت ش معرفى و مش
ــتگى  ــانند و مردم نيز با خريد اين كاالها همبس به فروش مى رس
ــان داده و به صرفه جوئى نيز عادت مى كنند.  اقتصادى خود را نش
ــگاه ها هم به خاطر عرضه كاالهاى مرغوب با  ــركت ها و فروش ش

ــد . ــى كنن ــترى  م ــروش  بيش ــر  ف ــن ت ــت پائي قيم
ــتند  ــورد اطمينان مردم هس ــهردارى ها كه م ــز ش ــا ني در اينج
ــتگى  ــترش مردم به همبس ــن نوع محصوالت و گس ــى اي در معرف

ــد. ــى كن ــاد  م ــى  را   ايف ــش  مهم ــادى نق اقتص

ايتـا  ليـا
ــار از موز،  ــه اى يك ب ــوز هفت ــش آم ــا 280000 دان در ايتالي
NGO)ئى تجارت  ــتم ( ــكالت و آبميوه هائى كه از طريق سيس ش
ــتفاده مى كنند. اين طرح با كمك  ــند اس ــالم به فروش مى رس س
ــه محصوالت  ــا براى عرض Ngo)ه ــكارى ( ــهردارى ها و هم ش

ــرد. ــى پذي ــام  م ــدارس  انج ــگاه هاى  م ــى فوق به  فروش غذائ
ــت  ــدون تخريب محيط زيس ــن محصوالت غذائى ب ــروش اي ف
ــراى دانش آموزان مفيد  ــى نيز ب ــده و از نقطه نظر آموزش تهيه ش
ــد محصوالت  ــال 1999 قانون تولي ــامبر س ــود از دس واقع مى ش
ــيميائى به  ــتفاده از كودهاى ش ــك كه بدون اس ــاورزى ارگاني كش
ــوالت را فراهم نموده  ــد اين محص ــى آيند زمينه ى تولي ــل م عم

ــت  . اس
ــراى تبليغ محصوالت  ــهردارى هاى ايتاليا ب يكى از ابتكارات ش
ــكناس به نام اِكو (محيط زيست سالم)  ــتفاده از نوعى اس ــبز اس س
ــوان پايلوت  در برخى از پارك هاى  ــال 2003 به عن بود كه در س
ــت ها و مردم  ــن پارك ها توريس ــت. در اي ــور انجام گرف ــن كش اي
ــى كردند كه به  ــن پول معاوضه م ــول يورو خود را با اي ــى پ محل
ــيد و از اين طريق به تغيير  ــبز مى رس مصرف خريد محصوالت س

ــدند.  ــويق مى ش الگوى مصرف تش
ــت  ــى بدس ــى از نتايج قابل توجهى كه از اين پروژه آزمايش يك
ــكارى در زمينه الگوى  ــى آيد اين بود كه مردم از طرح هاى ابت م

ــتقبال مى كنند. مصرف اس
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ــكناس اِكو با هزينه  ــن طرح دوميليون يورو به صورت اس در اي
ــراى تبليغات  ــر 90000 يورو براى چاپ و 10000 يورو ب اى براب

ــيد . ــرف  رس ــه مص ــى  آن ب ــه  تمام ــد ك ــه گردي عرض
ــهردارى از طريق چند پايگاه  ــهر و ش ــهر ونيز شوراى ش در ش
ــنجى همگانى  ــه يك نظرس ــن ايميل اقدام ب ــنجى، همچني نظرس
ــنجى كه 500  ــرف كرده اند. در اين نظرس ــه الگوى مص در زمين
ــاركت كردند (90% به صورت حضورى و 10% از طريق  نفر مش

ــى در مصرف برق، آب،  ــردم در زمينه صرفه جوئ ــل ) نظر م ايمي
ــرمايه گذارى هاى اخالقى و تؤام با  ــازى پردوام، س ــاختمان س س
ــئوال شد و  ــتگى مردم (در قالب مصرف بهينه) و غيره ... س همبس

ــد. ــع گردي ــر  واق ــرف مؤث ــگ مص ــه آن براى ترويج فرهن نتيج
ــام گرفت و بودجه آن  ــن پروژه كه ظرف مدت يك ماه انج اي
ــهر و شهردارى ونيز  ــوراى ش ــت و ش از طريق وزارت محيط زيس

ــد . ــن گردي تأمي
ــهر جيوانى در اطراف ميالن كه 80000  ــال 2003 در ش در س
ــانى  ــورهايى را براى اطالع رس ــهردارى برش نفر جمعيت دارد، ش
ــرف، تحت عنوان ((مصرف پايدار))،  ــه الگوى صحيح مص در زمين

ــرد. ــع ك ــوار  توزي ــن 35000  خان بي
ــتفاده كمتر از اتومبيل، صرفه جوئى  ــورها نحوه اس در اين برش
ــاير الگوهاى مصرف توضيح داده شده بود و اين  در برق، آب و س
ــتفاده صحيح از انرژى  ــه مصرف پايدار در اثر صرفه جوئى و اس ك

ــود. امكان پذير مى ش
ــنجى انجام گرفت  ــك نظرس ــورها ي ــس از توزيع اين بروش پ
ــنجى  ــت آمد. در اين نظرس ــه دس ــى از آن ب ــاى جالب و نتيجه ه
ــود چنين  ــهر از وج ــاكنين ش ــد كه تنها 35% از س ــوم گردي معل
ــه 44% آنها جوان  ــتند ك ــالع داش ــى اط ــوالت و كاالهائ محص
ــورها از وجود اين كاالها  ــه مردم پس از توزيع بروش ــد. بقي بودن

ــد. ــل  كردن ــالع  حاص اط
(NGO ــهردارى ها با كمك ( ــهرهاى ايتاليا ش در برخى از ش
ــوى صحيح مصرف تحت  ــانى در زمينه الگ ها اقدام به اطالع رس
ــد. در اين نوع  ــرى در مصرف)) نموده ان ــئوليت پذي ــوان ((مس عن
ــركت اينترنتى نيز مشاركت دارند شبكه  ــانى كه چند ش اطالع رس
ــاورزى  اى از تعاونى هاى مصرف و توليد كنندگان محصوالت كش
ــده و ضمن اطالع رسانى اقدام به فروش  ارگانيك به هم وصل ش
ــال 2005 آغاز  اين نوع محصوالت نيز نموده اند. اين پروژه از س

ــت. به كار كرده اس
ــوالت پردوام  ــه در زمينه ارائه محص ــهرهاى نمون ــى از ش يك

ــت  ــكانى اس ــهر توس ــابه، ش ــا قيمت پائين تر از محصوالت مش ب
ــهر از  ــن محصوالت در اين ش ــه كننده اي ــركت عرض ــه 43 ش ك
ــتاندارد (SA 8000) دريافت كرده اند.  ــهردارى گواهينامه اس ش
ــوق راعرضه كرده  ــركت هائى كه كاالهاى ف ــهردارى براى ش ش
ــد اين  ــى نماين ــاركت م ــرف مش ــه مص ــازى در زمين و در الگوس
ــى كند كه از اين طريق به مردم معرفى مى  ــه را صادر م گواهينام
ــن گواهينامه  ــركت موفق به اخذ اي ــا 430 ش ــوند. در كل ايتالي ش
ــكانى اختصاص يافته است. ــهر توس ــده اند كه 10% آن به ش ش

ــاير شركت هائى گرديده است كه  ــويق س گواهينامه فوق باعث تش
ــده اند. هنوز موفق به اخذ آن نش

ــه تنها مردم  ــت ك ــج مهم اين طرح اين بوده اس ــى از نتاي يك
ــد بلكه  ــتى عوض كنن ــود را بايس ــوى مصرف خ ــه الگ ــتند ك نيس
ــركت هاى توليد كننده و توزيع كننده محصوالت و فروشندگان  ش
ــطه ى مسئوليت پذيرى  كاالهاى پردوام و كم مصرف نيز به واس
ــئوليت پذيرى  ــتند. اين مس ــن زمينه تأثيرگذار هس ــى در اي اخالق
ــرمايه گذاران ، توليد  ــت اخالقى ميان س ــب نوعى رقابت مثب موج

ــردد. ــى گ ــا  م ــوع  كااله ــن ن ــندگان  اي ــدگان و  فروش كنن
ــركت هاى  ــهردارى ها در ايتاليا آموزش ش ــى از وظايف ش يك
 (SA 8000 ــه ( ــب گواهينام ــت در كس ــراى موفقي ــدى ب تولي
ــر و موفق ترى  ــريع ت ــه از اين طريق به نتايج س ــت ك بوده اس
NGO)ها انجام  ــا كمك ( ــه اند اين آموزش ها نيز ب ــت يافت دس

ــت. پذيرفته اس

ئيس سو
كتاب آشـپزى اسـپيز

 (Spiez ــوئيس به نام اسپيز ( ــهرهاى س ــهردارى يكى از ش ش
ــتوران ها  ــپزى براى هتل ها و رس ــار نوعى كتاب آش اقدام به انتش
ــه غذاهاى محلى،  ــتور تهي ــت كه در آن ضمن ارائه دس كرده اس
ــالم تر و بهداشتى تر  ــبز نيز به عنوان مواد س محصوالت غذايى س
ــهرى در اين شهر  ــت. مديريت ش ــده اس براى تهيه غذا معرفى ش
ــالم و ارائه  ــا تهيه غذاهاى س ــتوران ها ب ــت. كه هتل ها و رس اس
ــتى مى توانند  ــر در محيطى پاكيزه و بهداش ــات بهتر و ارزانت خدم
ــت ها مؤثر  ــرف بين مردم و توريس ــوى صحيح مص ــاد الگ در ايج
ــتوران ها با  ــتگى هتل ها و رس ــهر همبس ــوند. در  اين ش ــع ش واق

ــت. ــئوليت پذيرى در مصرف موفقيت آميز بوده اس نهضت مس
 Saint -) ــن گالَن ــوئيس به نام َس ــهرهاى س ــى از ش در يك
ــتريان  ــى از عنوان (مش ــراى مصرف كنندگان سوئيس Gllen) ب
ــهر نيز شوراى  ــت. در اين ش ــده اس ــتفاده ش ــئوليت پذير) اس مس
ــهردارى بازارهائى را برپا كرده اند كه در آنها كاالهاى  شهر و ش

ــوند. ــب به مردم عرضه مى ش مرغوب و پردوام با قيمت مناس
ــازى و صنايع  ــباب ب ــاك، اس در اين بازارها مواد غذائى، پوش
ــده و صرفه  ــتفاده ش ــتى كه در تهيه آنها از مواد ارگانيك اس دس

ــود. ــت عرضه مى ش جوئى به كار رفته اس
ــال 2005 آغاز به كار كرده اند. * اين بازار ها از س
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شهرها وشهرداري هاي جهان

 43 از  رهبران محلى  و  250 شهردار  از  بيش  اين گردهمائى  در 
كشور براى بحث و تبادل نظر پيرامون مسأله آب شركت كردند.

شهر  در  جهان  مردم  از  نفر  ميليون  سيصد  و  ميليارد  سه  امروزه 
نفر  ميليارد  پنج  به   2030 سال  در  تعداد  اين  كه  كنند  مى  زندگى 
اين   %95 هند  قبيل  از  توسعه  حال  در  كشورهاى  رسيد.  خواهد 
مهاجر   300 روزانه  داد.  خواهند  اختصاص  خود  به  را  جمعيتى  رشد 
روستائى به مامبئى هجوم مى آورند. طبق گزارش سازمان ملل در 
خصوص توسعه جهانى آب كه اين هفته منتشر گرديد رشد جمعيتى  

شهرهاى رو به توسعه را با چالش جدى روبرو كرده است.
شوراى  رئيس   (Loic Fauchon) فاچان  لويك  گفته  به  بنا 
شهرداران  بود،  كرده  شركت  گردهمائى  اين  در  كه  آب  جهانى 
اظهار  وى  روند.  مى  شمار  به  آب  مديريتى  و  حفاظتى  ستون هاى 
داشت متأسفانه برخى از شهرهاى ما براى تأمين آب تبديل به ميدان 

جنگ شده است. 
توانيم  نمى  اين  از  بيش  ما  داشت  اظهار  نيز  استامبول  شهردار 
يك  به  را  آب  بايد  ما  بمانيم.  تفاوت  بى  آب  مهم  مسأله  به  نسبت 
ابزار صلح آميز تبديل كنيم . شهرهائى كه فاقد آب آشاميدنى سالم 
هستند مملو از مهاجرين فقير و كم در آمدى هستند كه در دره هاى 
ريزش  امكان  لحظه  هر  كه  داراى  شيب  هاى  زمين  يا  خيز  سيل 
دارند زندگى مى كنند. فضوالت كارخانجات، آب آشاميدنى كارگران 
را آلوده مى كند. حتى آب هاى آشاميدنى كه قبًال بهداشتى و سالم 
كمبود  خاطر  به  و  كارخانجات  اين  فضوالت  افزايش  با  امروز  بود 
فاقد  نواحى  اين  از  بسيارى  اند  شده  آلوده  محلى  هاى  مديريت 

هستند. فاضالب  سيستم 
تقويت  به  نياز  آب  بهتر  مديريت  براى  شهرداران  افزود  وى 

دارند. يكديگر 

پنجمين گردهمائى 
اتحاديه شهردارى ها 
در استامبول
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ــاختمان سازى با  ــويق س ــت به كار تش ــهردارى دوبى دس ش
ــت بام هاى سبز در سراسر امارات شده است. اين طرح قرار  پش
ــاختمان هاى  ــت بام هاى س ــس روى تمامى پش ــت از اين پ اس

ــود. جديد اجراء مى ش
ــهردارى دوبى طى بيانيه اى در اين مورد اظهار داشت پس  ش
ــورهاى  ــاير كش ــه هائى كه در اين زمينه در س ــه تجرب از مطالع
ــتين اجراى  ــهردارى دوبى نخس ــت ش ــت آمده اس جهان به دس
ــروع كرد .  ــهردارى ش ــاختمان ش ــرح را با س ــى اين ط آزمايش
ــتند  ــهردارى دوبى  درباره فوائد اين طرح اظهار داش مقامات ش
ــراى تصفيه هوا اجراى  ــرايط جوى دوبى ايجاب مى كند كه ب ش
ــود، در  ــيار مؤثر واقع ش ــبز مى تواند بس ــت بام هاى س طرح پش
ــوز مراحل اوليه  ــاى اروپائى هن ــور ه ــه اين طرح در كش حاليك

ــد. ــى گذران ــود را م خ
ــوا ، كنترل آب  ــش گرماى ه ــد اين طرح كاه ئ ــه فوا از جمل

ــد. باران و عايق صدا مى باش

تشويق ساختمان سازى با پشت بام هاى سبز

شهردارى هاى الكترونيكى دركانادا

انقالب اطالعات و ارتباطات تأثير زيادى روى كانادايى ها گذاشته 
صورت  خودرابه  كشوركارهاى  اين  مردم  از     53 طوريكه  به  است 
الكترونيكى  ازدولت  استفاده  با  دررابطه  دهند.  مى  انجام  الكترونيكى 
اند. نقش شهردارى ها  نيزمردم اين كشورازمردم آمريكا پيشى گرفته 

دراين خصوص بسيارپررنگ گرديده است.
باالى 10000  داراى جمعيت  با شهرهاى  ازهرده شهردارى  تقريبأ 

نفر، هشت شهردارى ( 77/6) به صورت آن الين عمل مى كنند.
   96/7 الين  آن  صورت  به  اطالعات  ارائه  ها  شهردارى  دراين 
وانجام خدمات مواردمالى  75/7 مى باشد. درنمودارزيردرصداستفاده 

شهردارى ها ازدولت الكترونيكى نشان داده شده است.
نفر،   100/000 باالى  جمعيت  داراى  بزرگ  شهرهاى  دركانادا 
شهرهاى متوسط باالى 10/000 نفر و شهرهاى كوچك زير10/000 

نفر مى باشند.

با سازى ن
قرار طرح
هاى تمان

پس داشت
ــورهاى ش
اجراى ين
. رر كرد روع
ــتند داش ر
اجراى هوا
در ــود، ش
اوليه احل
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ــيه در  ــيون روس ــكن فدراس ــروه بين الملل- بنابر طرح تامين مس گ
ــور به نام  ــتان هاى اين كش ــا 0102، در يكى از اس ــال هاى 2002 ت س
"تامسكى" طرحى براى تامين مسكن خانواده هاى جوان عملى گرديد. 
در برنامه هاى اين طرح، حمايت مالى دولت از خانواده هاى جوان براى 
ــده  ــال هاى 6002 تا 0102 ارائه ش ــكن طى س ــاخت مس خريد و يا س
ــت. به غير از حمايت هاى دولتى از زوج هاى جوان، شهردارى هاى   اس
شهرهاى استان تامسكى نيز موظف به تامين مسكن براى خانواده هاى 

جوان مى باشند.
ــواده هاى جوان و  ــمى را براى كمك به خان ــه مذكور مكانيس برنام
حمايت هاى دولتى از آنها جهت خريد و يا ساخت مسكن بررسى و دنبال 
مى كند. به طور مثال جوانان مى توانند با پرداخت حق عضويت اوليه براى 
دريافت وام هاى مسكن رهنى و يا اوراق قرضه خريد مسكن و يا ساخت 
ــوان همچنين مى توانند  ــخصى اقدام نمايند. خانواده هاى ج ــكن ش مس
ــوند. ــهم عمده مبالغ وام و درصدهاى آن صاحب خانه ش ــا پرداخت س ب
ــتورات اين  ــكن در دس ميزان پرداخت هاى اجتماعى براى خريد مس

برنامه به شرح زير است:
- براى خانواده هاى جوان فاقد فرزند: 53 درصد قيمت مسكن؛

ــتر و همچنين  - براى خانواده هاى جوان صاحب يك فرزند و يا بيش
براى خانواده هايى كه كامال جوان محسوب نمى شوند و يكى از والدين 
جوان هستند و يك فرزند و يا بيشتر دارند: 04 درصد كل قيمت مسكن؛
مراتب تخصيص اين تخفيف ها به خانواده هاى جوان از سوى دولت 
ــال 6002 فدراسيون روسيه مى  ــاس قانون شماره 852 مصوبه س بر اس
ــرايطى خاص مشمول اين قانون مى  ــد. بر اساس قوانين افراد با ش باش

شوند كه اين شرايط به صورت زير است:
ــال باشد و در خانواده هاى نيمه  ــن زوجين نبايد بيش از 53 س 1- س
ــن يكى از زوجين نبايد بيشتر از اين ميزان باشد. براى پرداخت  جوان س
ــهيالت به خانواده هاى جوان سن مراجعه كنندگان به دقت بررسى  تس

مى شود  و اين سن نبايد از حد تعيين شده تجاوز كند.
2- خانواده هاى مراجعه كننده به شرايط بهترى براى زندگى نيازمند 

باشند.
3- شرايط درآمدى خانواده ها براى پرداخت هزينه هاى كاهش يافته 

مسكن هاى اين طرح مناسب باشد.

خانواده هاى جوانى كه در اين برنامه شركت مى كنند مشمول طرح 
"تامين مسكن جوانان" شده و مى توانند در خانه هاى تخصيص يافته به 

آنها سكونت دائمى داشته باشند.
ــخيص اين مطلب كه آيا خانواده مراجعه كننده واقعا به تسهيالت  تش
مسكن نيازمند است يا نه نيز شرايط خاص خود را داراست. از جمله آنكه 
ــا اوراق قرضه و وام ها  ــكن و ي ــهيالت مس زوجين نبايد تا كنون از تس

استفاده كرده باشند تا بتوانند از تسهيالت مسكن جوانان استفاده كنند.
اين طرح به صورت هاى مختلف در استان هاى ديگر روسيه نيز اجرا 
ــود. به طور مثال شهردارى منطقه "سميدوويچسكى" نيز طرحى  مى ش
مشابه اين را عملى كرده است. در اين منطقه 3038 خانواده زندگى مى 
ــوب مى  ــد كه تعداد 329 مورد از آنها جزء خانواده هاى جوان محس كنن
شوند. جوانان 11 درصد كل خانواده هاى اين منطقه را تشكيل مى دهند. 
در سال 7002 تحقيقى بر روى اين خانواده ها صورت گرفت و مشكالت 
آنها بررسى شد. مشكل اساسى خانواده هاى جوان در اين منطقه نداشتن 
ــهردارى منطقه سميدوويچسكى براى حل  ــخصى اعالم شد. ش خانه ش
ــى خانواده هاى جوان را  ــال 7002 بانك اطالعات اين معضل در آغاز س
ــق اين بانك اطالعاتى براى  ــيس كرد و خانواده هاى جوان از طري تاس

دريافت تسهيالت "تامين مسكن جوانان" وارد نوبت شدند.
ــال 7002، به  ــال اجرايى گرديد و در تاريخ 2 اكتبر س ــن طرح كام اي
هفت خانواده جوان ساكن اين منطقه مبلغى نزديك به دو ميليون روبل 
ــال 8002 نيز  ــكن اقدام نمايند. در س ــت گرديد تا براى خريد مس پرداخ
تعداد خانواده هايى كه از تسهيالت مسكن جوانان استفاده كردند بيشتر 
ــواده هاى جوان و نو بنياد را در  ــد و اين امر تا حد زيادى رضايت خان ش

پى داشت.

حمايت دولت و شهردارى ها از زوج هاى جوان؛

�برنامه تامين مسكن جوانان در روسيه 
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ــهرهاى بزرگ دنيا در سال هاى اخير  گروه بين الملل- برخى از ش
با نصب وسايل پيشرفته در شعاع معينى از قلمرو خود، اتوموبيل هايى 
ــوند شناسايى و از آنها به  ــهر وارد مى ش را كه به محدوده مركزى ش
ــى صاحب اتوموبيل  ــاب بانك ــت از حس طور خودكار (از طريق برداش
ــذ مى كنند. ميزان  ــتادن قبض به در خانه  وى) عوارض اخ ــا فرس و ي
 Congestion" ــه آن ــتان ب ــوارض ترافيك كه در انگلس اين ع
ــورهاى مختلف به طرق مختلف  ــود در كش Charge" گفته مى ش
ــت از زمان ورود به محدوده  ــود كه معموال تابعى اس ــبه مى ش محاس
ــود و مدت  ــه در اين محدوده طى مى ش ــافتى ك تحت عوارض، مس
ــهرهايى كه به مورد اجرا  ــت در آن. اين تجربه تقريبا در اكثر ش اقام
ــت آلودگى هوا تاثيرى  ــده در كاهش ميزان ترافيك و اف ــته ش گذاش

ــت. گاه وراى انتظارات داشته اس

تجربه سـنگاپور
ــال 1975 "عوارض  ــهرهايى بود كه س ــزو اولين ش ــنگاپور ج س
ــدوده معينى از  ــونده به مح ــك" را براى اتوموبيل هاى داخل ش ترافي
ــهر- كشور بود كه در سال  ــهر به كار گرفت و باز همين ش مركز ش
ــترش داد و برا ى اولين بار  ــدوده عوارض ترافيك را گس 1998 مح
ــتم الكترونيكى مجهز به دوربين هاى الكترونيك را به دور  يك سيس
ــا كارت مخصوصى را كه  ــن دوربين ه ــدوده نصب نمود. اي اين مح

ــرار داده مى خوانند و بعدا  ــه جلو خود ق ــت شيش صاحب اتوموبيل پش
ــاب وى عوارض برداشت مى شود. ميزان عوارض در سنگاپور  از حس
ــافتى كه در  ــازى آن)،  مس ــين (ميزان مصرف و آلوده س به نوع ماش
محدوده طى مى كند و نيز ساعت ورود به اين محدوده بستگى دارد. 
ــتم جديد اخذ عوارض مشغول به كار است  ــال 1998 كه سيس از س
ــهر وارد مى شوند به ميزان  ــمار خودروهايى كه به مناطق اصلى ش ش

ــت. 45 درصد كاهش يافته اس
ــن دياگو"  ــايد تجربه "س ــنگاپور،  ش ــر از س ــطحى محدودت در س
ــك باند از  ــال 1996 ي ــد كه س ــاره باش ــت كاليفرنيا قابل اش در ايال
ــمول عوارض ترافيك كرد.  ــهرى خود را مش بزرگ راه هاى درون ش
ــتفاده مى كند اگر تك سرنشين باشد بسته  اتوموبيلى كه از اين باند اس
ــا 4 دالر عوارض  ــنت ت ــاعت روز بين 50 س ــه ميزان ترافيك و س ب
ــد  ــك نفر ديگر هم در اتوموبيل باش ــر به جز راننده ي ــردازد. اگ مى پ
ــن  دياگو ساالنه  عوارضى به آن تعلق نمى گيرد. اين عوارض براى س
ــد نتيجه مى دهد كه صرف تجهيز  ــى معادل 2 ميليون دالر درآم رقم
ــود. به لحاظ تاثير نيز،  عوارض  ــعه حمل و نقل عمومى مى ش و توس
ــك در بخش هاى  ــدن ترافي ــمگيرى به روان ش ــده كمك چش يادش

ــت. ــن  دياگو كرده اس بزرگى از س
ــلو" و "تروندهايم" سه شهر نروژ بودند كه  در اروپا "برگن" و "اس
ــال 1987 به وضع عوارض  ــهرهاى اين قاره از س به عنوان اولين ش

نگاهى به تجارب شهرهاى 
بزرگ جهان؛

سيستم اخذ عوارض 
ترافيك در محدوده 
مركزى شهرها

�



51سال نهم / شماره 94

ــه تلطيف وضعيت هوا  ــت ب ترافيك پرداختند كه هم كمكى بوده اس
ــاخت جاده ها و راه هاى  ــود ترافيك و هم درآمد خوبى براى س و بهب

ــت. ــده اس مواصالتى حاصل ش

لندن و تجربه اى در حال شـدن 
ــال 2003 لندن هم پس اسلو به عنوان دومين پايتخت اروپا  از س
ــهردار لندن از  ــتم اخذ عوارض ترافيك روى آورد. هدف ش به سيس
ــش عبور و مرور  ــت،  كاه ــوارض ترافيك دو چيز بود: نخس وضع ع
ــمت  ــكل ترافيك در اين قس ــه مركز لندن و حل مش ــا ب اتوموبيل ه
ــتم  ــعه و بهبود سيس ــهر و دوم،  تامين يك منبع مالى براى توس از ش

ــهرى. حمل و نقل ش
ــبت به اين طرح  ــتان نظر بدبينانه اى نس تقريبا تمام احزاب انگلس
داشتند و آن را محتوم به شكست مى دانستند. اما طرح شهردار لندن 
ــان داد و به رغم همه  ــود را در عمل نش ــدا موفقيت خ ــان ابت از هم
ــال 2004 دوباره  ــت در انتخابات س پيش بينى هاى منفى، وى توانس
ــردم مى دادند  ــدن عوارض ترافيك به م ــاى خود كه قول برچي رقب
ــت داده و خود را دوباره به عنوان شهردار لندن تثبيت كند. را شكس

ــاس آمارها از زمان وضع عوارض ترافيك،  از بار ترافيك در  بر اس
ــت كه  ــده، كه اين به معناى آن اس ــته ش مركز لندن 15 درصد كاس
ــهر مى شود.  روزانه 60 هزار اتوموبيل كمتر وارد محدوده مركزى ش
ــد.  ــخصى اين كاهش به 30 درصد مى رس در مقياس خودروهاى ش
ــتفاده از وسايل حمل  50 تا 60 درصد صاحبان اين اتوموبيل ها به اس
ــير خود را تغيير  ــى روى آورده اند، 20 تا 30 درصد مس ــل عموم و نق
ــته  ــتفاده دس ــوند و بقيه هم يا با اس ــهر نمى ش داده و وارد مركز ش
ــا روى آوردن به  ــخصى و يا ب ــى و دوره اى از اتوموبيل هاى ش جمع

ــوند. ــيكلت جابه جا مى ش دوچرخه و موتورس
ــن آمارها حكايت از يك  ــاظ كاهش آالينده هاى هوا آخري به لح
ــن و ذرات دوده در  ــيد كرب ــش 12 درصدى در ميزان دى اكس كاه
ــر گازهاى  ــدن دارد. در مجموع از پخش و نش ــهر لن هواى مركز ش
ــاس تحقيقات،  سه  ــته شده است. البته بر اس آالينده 16 درصد كاس
ــارم اين كاهش نتيجه وضع عوارض ترافيك و بقيه حاصل بهبود  چه

ــت. تكنولوژى تصفيه گاز موتور در اتوموبيل هاس
ــعاع 80 كيلومتر. با توجه به اين كه  لندن دايره اى را مى ماند به ش
ــمول عوارض ترافيك تنها 1.3 درصد مساحت اين شهر  محدوده مش
ــت كه كل هواى  ــكيل مى دهد. طبيعى اس (22 كيلومتر مربع) را تش
ــنگين به نظر برسد. از اين رو شهردار لندن  ــهر كماكان آلوده و س ش
ــوارض ترافيك دارد تا بخش هاى  ــعه محدوده ع برنامه اى براى توس
ــش از اندازه خودرها  ــهر از هجوم و رفت وآمد بي ــترى از اين ش بيش
ــغول فعاليت در  ــوند. در كنار اين اقدام، 7000 اتوبوس مش مصون ش
ــده اند  ــرفته تصفيه دود موتور مجهز ش ــه فيلترهاى پيش ــدن نيز ب لن
ــوند  ــيله مى ش ــوار اين وس ــى نيز هر بارى كه س ــافران تاكس و مس
ــى ها به  ــى مى پردازند تا صرف تجهيز تاكس ــوارض 20 پنس يك ع

ــود.  ــده   ش فيلترهاى يادش
ــمگير ترافيك، طبق برنامه و به موقع  ــدن چش در مجموع روان ش

ــدن از ميزان  ــوا و كاسته ش ــا، كاهش آلودگى ه ــيدن اتوبوس ه رس
ــهر لندن  ــع عوارض در مركز ش ــاى مثبت وض ــات از پيامده تصادف
است. البته كاهش شمار اتوموبيل هايى كه به محدوده وارد مى شدند 
طبيعى بود كه به كاهش درآمد ناشى از تجميع عوارض ها بيانجامد و 
ــهردار جهت توسعه و بهبود سيستم  مبلغ مورد نظر براى طرح هاى ش
ــد كه  ــبب ش ــود. همين عامل س حمل و نقل عمومى لندن تامين نش
ــود( 11 يورو در حال حاضر  ــال 2005 بر ميزان عوارض افزوده ش س
ــى ها و اتوبوس ها و...).  ــاكنان محدوده، تاكس ــتثنائاتى براى س با اس
ــهردار لندن در بهبود و توسعه  كندى در اجراى قول و قرار هاى ش
ــازار برخى از صنوفى  ــادى ب ــتم حمل و نقل عمومى و نيز كس سيس
ــاى منتقدين به  ــت دارند از جمله ايراده ــهر فعالي كه در در مركز ش
ــت. با اين همه موافقان و  وضع عوارض ترافيك براى مركز لندن اس

ــتند. همراهان اين طرح كماكان در اكثريت هس

اسـتكهلم: مخالفت هاى اوليه، موافقت هاى بعدى
ــومين پايتخت  ــتكلهم نيز به عنوان س ــال 2006 اس ــه س از ژانوي
ــوارض ترافيك كرده  ــمول ع ــدوده مركزى خود را مش ــى مح اروپاي
ــترده تر  ــت. اين محدوده از محدوده عوارض ترافيك در لندن گس اس
ــاحت آن به 35 كيلومتر مربع مى رسد. گرچه در ابتداى  ــت و مس اس
ــتكهلم با آن مخالف  ــوم اهالى اس ــه جريان افتادن اين طرح دو س ب
ــى از اجراى آن سبب شد كه در رفراندوم  بودند ولى نتايج مثبت ناش

ــال پيش 53 درصد مردم به ادامه آن راى مثبت دهند. ــپتامبر س س
ــتكهلم  ــوارض ترافيك در محدوده مركزى اس ــان اجراى ع از زم
ــده است كه اين ميزان  ــته ش 23 درصد از بار ترافيك در منطقه كاس
ــى فراتر  از برآوردهاى اوليه كه حول 10 تا 15 درصد دور مى زد بس
است. ذرات دوده معلق در هوا 17 درصد و دى اكسيد كربن هم 14 

ــت. درصد تنزل پيدا كرده اس
ــود و  ــش  مى آيد كه ترافيك قفل ش ــتكهلم كمتر پي ــر در اس ديگ
ــتقاده از اتوموبيل گريزى ندارند هم، راحت و  ــانى كه از اس حتى كس
روان شدن ترافيك را در قبال پولى كه به عنوان عوارض مى پردازند 
ناچيز و قابل چشم پوشى مى دانند. صاحبان تجارت و كار و كسب نيز 
ــدن حمل بار و آمدوشد  ــان اينك از سريع ش بر عكس تصور اوليه آش

ــنود و  راضى اند. ــهر خش ــتريان به درون ش راحت تر مش
ــت و ضبط تردد  ــتم ثب ــت كه سيس يك جنبه مثبت طرح اين اس
ــدا كاركردى روان  ــهر از همان ابت ــا به درون و بيرون ش اتوموبيل ه
ــتگاه اتوبوس جديد  ــزودن 200 دس ــت. اف ــته اس و بدون نقص داش
ــئوالن  ــهرى نيز از ديگر تدابير خوب مس ــه ناوگان حمل و نقل ش ب
اجراى طرح بود. و حاال همه اتوبوس هاى كهنه و نو به يمن كاهش 
ــتكهلم  ــه اتوموبيل ها به درون اس ــد روزان ــوردى رفت وآم صدهزار م
ــر  ــق جدول زمانى و بدون تاخير س ــا رعايت تقريبا دقي ــد ب مى توانن

ــند. ــتگاه مقرر حاضر  باش ايس
ــئوالن شهرهاى بزرگ اروپا را  ــوئد شمارى از مس تجربه مثبت س
به خود مشغول كرده و بعيد نيست كه در سال هاى آتى برخى از اين 

ــتم عوارض ترافيك را به كار گيرند. ــهرها نيز سيس ش
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گروه بين الملل- در مركز تجارى بين المللى مسكو با نام "مسكوسيتى" 
و ناحيه هاى مجاور آن هفت ايستگاه مترو واقع شده است. به جز اين 
ايستگاه هاى مترو، بيش از 20 شاهراه اصلى زمينى در اين منطقه و نواحى 
اطراف ساخته شده است. تمامى اين اقدامات در جهت توسعه اين منطقه و 
ضميمه كردن مساحت بيشترى به مركز تجارى مسكو صورت گرفته است، 
چرا كه مسكو به عنوان پايتخت كشور بزرگ روسيه محسوب شده و تسهيل 
در رفت و آمد و انجام كارهاى ادارى و تجارى در اين كالن شهر از اهميت 

باالى برخوردار است.
در اين طرح توسعه زمان مشخصى براى ساخت و ساز تعيين نشده است. 
راى و دستورهاى شهردارى مسكو در آينده مشخص خواهد كرد كه چه 
زمانى سازه هاى جديد در مسكوسيتى و مناطق اطراف آن ساخته شود. ولى 
در حال حاضر و در مرحله نخست، ساخت 1/2 ميليون متر مربع خانه، 1/9 
ميليون رستوران و مسافرخانه، تقريبا 4/4 ميليون متر مربع مستغالت دفترى 
و 1/4 ميليون متر مربع ساختمان عمومى قطعى شده است. با تكميل ساخت 
و سازها در مرحله نخست، بيش از 61 هزار نفر در مسكوسيتى و نواحى 
اطراف آن زندگى خواهند كرد و 273 هزار نفر نيز به كار مشغول خواهند شد.
مهم ترين مساله در طرح توسعه مركز شهر مسكو، ساخت شاهراه ها و 
خيابان هاى اصلى است. اهميت اين امر در آن است كه يك طرح توسعه 
جامع شهرى مى بايست در كنار افزايش سكونت گاه ها و مراكز ادارى 
و تجارى، فكرى درست و منطقى براى رفت و آمد جمعيتى كه افزايش 
يافته است نيز داشته باشد. در غير اين صورت شاهد شهرى بى نظم و 
شلوغ با ترافيكى سنگين در عبور و مرور وسايل نقليه و انسانها خواهيم بود. 
شهردارى مسكو قصد دارد بيش از 20 خيابان در مركز تجارى مسكو ايجاد 
و بازسازى كرده و سه پل بر روى رودخانه مسكو بسازد. يكى از مهم ترين 

مسيرها در اين طرح، دوبلور شمالى خيابان عريض "كوتوزوفسكى" است كه 
از پايين مركز تجارى شهر آغاز مى شود و تا ساحل ديگر رودخانه مسكو و 
در امتداد خط راه آهن ادامه دارد. اين دوبلور تا مركز شهر ادامه دارد و براى 

اين منظور يكى از گذرگاه هاى شهر بازسازى خواهد شد.
به دليل ايجاد خيابان هاى جديد، خطوط اتوبوس و تروليبوس نيز اصالح 
مى شود. براى خدمت رسانى بهتر به مردم در منطقه مسكوسيتى و نواحى 
اطراف آن توسعه پنج توقف گاه براى اتوبوس ها برنامه ريزى شده است. 
اتوبوس ها به طرف ترمينالى كه در يكى از قسمت هاى مركز تجارى قرار 

خواهد گرفت، حركت خواهند كرد.
در ترمينال وسايل نقليه نيز سه خط مترو قرار خواهد گرفت. طرح توسعه 
خطوط زير زمينى در اين منطقه نيز چندين بار اصالح شده است. شهردارى 
در نظر دارد دو خط مترو جديد در اين منطقه ايجاد كند. سالن هاى انتظار 

نيز براى اين دو ايستگاه در نظر گرفته شده است.
در منطقه مركزى مسكو نوع خاصى از حمل و نقل مسافران اجرايى 
خواهد شد. از اين بخش انتقال مسافران به راه آهن مسكو صورت خواهد 

گرفت. 
طرحى جامع براى ساخت خيابان ها و پل ها و ايستگاه هاى مترو و 
اتوبوس برنامه ريزى شده است تا بتواند به صورت كامل پاسخگوى افزايش 
جمعيت انسانى و وسايل نقليه ماشينى در اين منطقه مركزى شهر باشد. به 
اين ترتيب با افزايش مساحت مناطق اصلى و پر رفت و آمد شهر و ايجاد 
امكانات الزم براى اين امر شاهد سهولت در انجام كارهاى تجارى مردم و 

همچنين سهولت در رفت و آمدها خواهيم بود.
انتظار مى رود با اجراى صحيح طرح هاى حمل و نقلى و ساخت جاده هاى 

جديد، مسكوسيتى با مشكالت حمل و نقلى و ترافيكى مواجه نشود.

طرح شهردارى 
مسكو براى تامين 
حمل و نقل مراكز 
تجارى
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ــا  ــارت و ب ــت نظ ــل تح ــا قب ــه از مدته ــزى ك ــى از مراك يك
ــاوره  ــد، "دفتر مش ــى كن ــتان كار م ــهردارى ها در انگلس ــك ش كم
شهروندان"Citizen's Advice Bureau (CAB)“ مى باشد. 
اين دفاتر به صورت يك شبكه خيريه سراسرى، نه تنها مشاوره رايگان 
ــى گذارند، بلكه به عنوان يك مركز ارتباطات مردمى  در اختيار مردم م

نيز به رفع مشكالت شهروندان مى پردازند.
در اين مراكز مشكالت مراجعين به شاخه هاى مالى، حقوقى، شغل، 
مسكن وغيره تقسيم بندى گرديده است. در هر محله از شهر، بخصوص 
درخيابان هاى پر جمعيت، حداقل يكى از اين مراكز كه همگى آن ها 
هم سطح خيابان واقع شده اند، آماده پذيرش مراجعين مى باشد. دراين 
مراكز كارشناسان زبده با تخصص هاى جداگانه و مرتبط با مشكالت 

مراجعين مشغول به كار هستند.
بامسئولين  تماس  مراجعين،  راهنمايى  شامل  مشاورين  اين  كمك 
وكاركنان مراكز دولتى وخصوصى، كمك به پركردن فرم هاى درخواست 
كار، درخواست وام، مسكن، وحتى درحد امكان، كمك به حل مشكالت 
بانك،  است  ممكن  كه  مقابل  باطرف  مذاكره  باشد.  مى  ها  آن  مالى 
فروشگاه يا اشخاص باشند نيزبا كمك اين مشاورين صورت مى گيرد. 
همچنين كمك به تهيه مسكن، مذاكره با مالك و مستأجر (قبل ازاين 
كه كارشان به دادگاه يا شوراى حل اختالف بكشد) ودرحدامكان كمك 

مالى به بدهكارنيز ازجمله كارهاى اين مراكز مى باشد. 
درواقع كارعمده اين مراكز كمك به افراد آسيب پذير، ارائه مشاوره 
وكمك به مهاجرين وهرفردى است كه به طورناگهانى دچار مشكل شده 

و نمى تواند به تنهايى ازعهده حل مشكل خود بربيايد.
اين مراكز به طور مستقل و با كمك وهمكارى شهردارى ها، شوراى 
شهر، شوراهاى محل، كمك مالى دولت ومراكزخيريه ونيروى انسانى 
ومردم  دانشجويان  نهاد،(NGO)ها،  مردم  هاى  ازسازمان  متشكل 

محل كار مى كنند.
پيشنهادحمايت  كه  گردد  1924برمى  سال  مراكزبه  اين  تاريخچه 
اولين  براى  ولى  قرارگرفت  موردبرسى  آن  اجراى  ونحوه  ازشهروندان 

آغابه  كه  بود  دوم  جهانى  ازآغازجنگ  1939چهارروزپس  باردرسال 
كاركرد. درابتدا اين مراكز باكمك مردم محل اداره مى شد ولى پس از 
مدتى به صورت رسمى تروتحت يك شبكه ملى سراسرى به كار خود 
ادامه داد. درسال 1973 ”انجمن ملى دفاترمشاوره شهروندان“ تأسيس 

گرديد و دولت نيزبودجه ى معينى را براى اين مراكز درنظرگرفت.  
درسال2006 تعداداين مراكزكه سه هزارنقطه را درسراسرانگلستان 

پوشش مى دهند بالغ بر462 مركزگرديد. 
كليه كاركنان اين مراكز بايستى ازچهاراصل پيروى كنند:

ارائه سرويس رايگان
رازدارى

بى طرفى
استقالل درعمل

سايرمواردى نيزكه بايستى مورد توجه اين مراكزقرارگيردعبارتنداز:
دسترسى آسان  

كارآيى باال
مسئوليت پذيرى درمقابل مردم
حق تصميم گيرى با مراجعين

ارائه خدمات به صورت داوطلبانه (بادستمزدمتعارف)
اقتداردرپيگيرى 

قابليت استفاده از فناورى اطالعات وارتباطات
ارائه سرويس به عموم (عالوه برمردم محل)

كارهستند.  به  مراكزمشغول  دراين  نفر  حاضر20000  درحال 
ولى  باشد  مى  مستقل  وامكانات  بودجه  امناء،  هيأت  هرمركزداراى 
وظيفه  انجام  شهروندان“  مشاوره  ”مراكز  ملى  انجمن  پوشش  تحت 

مى نمايد.
كه  گرديده اند  الكترونيكى  سراسرى  شبكه  يك  مراكزمجهزبه  اين 
براى سرعت عمل  اخيرأ  به صورت مستقل و خصوصى عمل مى كند. 
بيشتر، ازمردم محل، همچنين دانشجويانى كه مايلند واحدهاى عملى 

خودرا ازطريق همكارى با اين مراكزبگذراننداستفاده مى شود.

�مراكز مشاوره شهروندان در انگلستان
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گروه بين الملل- برج شهر مسكو، بعد از اينكه در سال 2012 به 
پايان برسد، بلند ترين برج اروپا خواهد بود. اين برج كه در مسكو در 
حال ساخت است، ارتفاعى معادل دو برابر برج ايفل خواهد داشت. 
در خود شهر مسكو هم ساختمانى كه به ارتفاع اين برج حتى نزديك 
هم باشد، وجود ندارد. كاربرى اين برج هم محدود به محدوده خاصى 
ادارى گرفته تا هتل و مكان  آپارتمان هاى مسكونى و  از  نيست. 

هاى تفريحى. 
اين برج داراى يك سيكل انرژى است كه مصرف انرژى را بهينه 
و به طرز قابل توجهى كم مى كند. طراحى اين برج را "فاستر" و 

گروه همكار وى انجام داده اند.
دارد.  ترى وجود  بلند  برج هاى  از ساخت  آسيا، صحبت  در  اما 
مهمترين برجى كه مى توان به آن اشاره كرد، برج دبى است. اگر اين 
سازه تا سال آينده به اتمام برسد، بزرگترين سازه ساخته شده توسط 
تا امروز خواهد  بلندترين ساختمان ساخته شده  انسان در جهان و 
بود كه ارتفاعى برابر 818 متر خواهد داشت. هم اكنون بلندترين 
تايپه در  آنتن، برج  از طول  ساختمان روى كره زمين، صرف نظر 
تايوان است كه ارتفاعى برابر 509 متر دارد. در سايت رسمى برج 
دبى هم مى توان اطالعات جالبى را پيدا كرد. در حال حاضر 185 
طبقه از برج كه داراى ارتفاع 688 متر است، ساخته شده است و حتى 

مى توان واحد هاى تجارى برج را پيش خريد كرد.
شده  ساخته  تاكنون  كه  آسيا  هاى  برج  بلندترين  است  گفتنى 
اند، شامل برج «تايپه 101» با ارتفاعى معادل 509 متر، برج هاى 
دوقلوى «پتروناس» با ارتفاعى معادل 452 متر، برج «Sears» با 
ارتفاع حدود 442 متر، برج «ميالد» با ارتفاع برابر 435 متر و برج 

«جين مائو» با ارتفاعى معادل 5/420 متر مى باشند.

برج هاى جديد در 
حال ساخت جهان

گروه بين الملل- طبق بررسى هاى صورت گرفته توسط مركز مطالعات 
جهانى سازمان ملل متحد، براى نخستين بار در جهان، در پايان سال 2008 

ميالدى نيمى از مردم جهان در شهرها اسكان يافته اند.
در اين گزارش آمده است كه تا سال 2025 ميالدى كل جمعيت جهان 
به 8 ميليارد نفر خواهد رسيد كه از اين تعداد بيش از 6/4 ميليارد نفر در 
بيشترين رشد جمعيت  اين گزارش،  بنابر  شهرها اسكان خواهند داشت. 
شهرى تا سال 2025 به شهرهايى اختصاص خواهد داشت كه هم اكنون 
داراى جمعيت كمتر از نيم ميليون نفر هستند و رشد جمعيت در كالن 
شهرهايى همچون توكيو، نيويورك و مكزيكوسيتى بسيار كم خواهد بود.  

طبق گفته مقامات اين مركز مطالعاتى، رشد جمعيت شهرى جهان تنها 
ناشى از هجوم جمعيت روستايى به شهرها و به منظور برخوردارى از امكانات 
مدرن شهرى نيست، بلكه مدرنيزه شدن روستاها، ساخت و سازهاى شهرى 
در مناطق روستايى و در نهايت  تبديل مراكز روستايى به شهرى از ديگر 
عواملى است كه طى دهه هاى آتى موجب رشد جمعيت شهرى جهان 

خواهد شد. 
"هينيا زلوتنيك" رئيس مركز مطالعات جمعيتى سازمان ملل متحد، در 
اين باره گفت: بيشترين رشد جمعيت شهرى را در كشورهاى توسعه نيافته 
آفريقايى و در حال توسعه آسيايى شاهد خواهيم بود. وى افزود: طبق پيش 
بينى ها 50 درصد مردم كشورهاى آسيايى تا 15 سال آينده در شهرها 
مستقر خواهند بود و جمعيت شهرى در آفريقا طى 3 دهه آينده سه برابر 
تعداد كنونى خواهد شد، بنابر اين رويارويى با نيازهاى شهرى اين جمعيت 
كالن از جمله بحران هايى است كه شهردارى هاى اين كشورها طى دهه 

هاى آتى با آن روبرو خواهند بود.
گفته مى شود كه هم اكنون شهرهاى توكيو، مكزيكوسيتى، سائو پائولو، 
نيويورك و بمبئى پر جمعيت ترين شهرهاى جهان هستند، اما تا سال 2015،  
شهرهاى داكا و دهلى جايگزين مكزيكوسيتى و نيويورك خواهند شد. بدين 
ترتيب طى 7 سال آينده اغلب شهرهاى پرجمعيت جهان در آسيا متمركز 

خواهند بود.  

گزارش مركز مطالعات 
جمعيتى سازمان ملل؛

پرجمعيت ترين 
شهرهاى جهان تا سال 

2015

��
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طرح و شهر

ــده در  امروز بخش اعظم انرژى الكتريكى توليد ش
ــنايى ميشود. كه در كشور ما  كشور صرف ايجاد روش
ــنايى معابر  ــد از كل مصرف برق صرف روش 15 درص
ــود كه با توجه به رشد مصرف انرژى الكتريكى  مي ش
ــتم هاى  ــازى سيس ــود منابع توليد آن، بهينه س ــنايى و يافتن روش هايى و كمب روش

ــود از اهميت ويژه اى  ــه جويى ش ــى منجر به صرف ــا حفظ كارايى قبل ــه بتواند ب ك
ــيم، كه در تامين  ــته باش ــور ما مي توانيم 2 راهكار داش ــت. بدين منظ ــوردار اس برخ

ــود: ــبز ارائه مى ش ــنايى فضاهاى بيروننى نظير اتوبان، خيابان و فضاهاى س روش
ــار متداول : المپ هاى بخار سديم كم فشار از  ــديم پرفش تعويض المپ بخار س
ــبت به ساير المپ ها برخوردار هستند. استفاده از اين المپ ها  بازده نورى بااليى نس
ــى را كاهش بدهد كه  ــد 70 درصد از برق مصرف ــنايى مي توان ــتم هاى روش در سيس
ــت. پس يك راه اين  ــور  چيزى حدود 5 درصد كم اس اين كاهش برق در كل كش
ــت كه مى توانيم با تعويض نوع المپ اين ميزان را كاهش دهيم و اين كار خيلى  اس
ــت. اين نوع المپ ها امكان ديد بهترى در محيط هاى مرطوب و يا گرد  ساده اى اس

ــار را دارد. و غب
ــتفاده تركيبى از سيستم روشنايى خورشيدى و المپ كم مصرف  : استفاده از  اس
ــتلزم هزينه زياد نصب مي باشد زيرا بايد باترى گذاشته شود و  ــيدى مس باترى خورش
ــيدى متفاوتى استفاده گردد و نوع المپ هم كم مصرف مي باشد.  از پنل هاى خورش
كه در صورت عملياتى شدن ما مي توانيم 8 درصد از آن 15 درصد مصرف برق كل 
كشور را كم كنيم، در اين روش بايد سيستم روشنايى داخل خيابان ها يكى در ميان 

دكتر يارمند مدير كل دفتر فنى وزارت كشور

بهينه سازى سيستم هاى روشنايى شهرى
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ــهرى قرار  ــيدى و يك المپ با مصرف برق ش ــا المپ هاى با مصرف برق خورش ب
ــى گسترده نخواهيد  ــما ديگر شاهد خاموش ــدن ش دهيم. كه در صورت كاربردى ش
ــا داخل اتوبان ها بايد  ــنتى براى خاموش كردن بعضى از المپ ه ــتم س بود. در سيس
ــتند  و المپ ها  ــد و كليد خاموش كردن خاصى نداش ــل مي كردن المپ ها را كمي ش
ــده بودند و با خاموش كردن يك المپ تمامي المپ ها  ــرى وصل ش بصورت مدار س
ــن روزهاى پر مصرف  ــتم جديد مي توانند قطع كن ــوند. ولى در سيس ــوش مي ش خام
ــنايى اتوبان ها و  ــتم خورشيدى روش ــده سيس ــتانى از برق باترى ذخيره ش برق تابس
ــهرى را روشن نمود و حتى اين سيستم مي تواند جوابگوى هواى ابرى  معابر برون ش

ــد.  و مه آلود نيز باش
ــته دنبال كرديم و  ــال گذش ــائلى بود كه ما در س اين طرح يكى از مهم ترين مس
ــده است و به  ــال صرفه جويى ناميده ش ــال را كه س به عنوان يك نوآورى بود و امس
ــردن طرح و يك برنامه  زمان بندى  ــد خدا ما با يك تحليل و برآورد اقتصادى ك امي
ــى با آوردن فن آورى  ــيار خوب را محقق نمائيم. حت ــم اين پروژه بس ــده مى تواني ش
ــه در دنيا از آنها  ــل جديد المپ ها ك ــه خاطر اين كه نس ــن نوع المپ ها ب ــد اي تولي
ــهرى نه المپ هاى  ــنايى و پروژكتورى و معابرى ش ــتفاده مى كنند در بحث روش اس

ــود و... ــتغال زايى ش ــورمان باعث اش خانگى، در كش
ــال كه با سرعت بيشترى انجام  اين پروژه تحقيقاتى در كميته هاى تخصصى امس
ــيون ها  ــك آيين نامه يا به عنوان يك اليحه  به دولت و كميس ــود و به صورت ي مي ش

ــد. ــنهاد خواهد ش پيش
ــود به كميسيون هاى زيربنايى  ــنهاد مي ش  و  اين پروژه ما را تا دو ماه آينده پيش

ــادى. و اقتص
 

بافت هاى فرسـوده
ــادى بهينه كردن و  ــاى اقتص ــه در صرفه جويى ه ــن بحثى ك ــت نهم، اولي دول
ــعه شهرى را در زمين هايى  ــوده است ما به جاى اينكه توس احياى بافت هاى فرس
ــهر اضافه نمائيم  ــك كنيم و آنها را بخواهيم به ش ــت تمل كه خارج از محدوده اس
ــرد يعنى همون  ــوده را احيا ك ــد بافت هاى فرس ــترش دهيم، باي ــهرها را گس و ش
ــتحكام كافى برخوردار نيست و در برابر  ــاختمان هاى قديمي كه از اس زمين هايى س
ــا افزايش پيدا  ــدوده زمين در كل دني ــا توجه به اينكه مح ــى ندارد و ب ــه ايمن زلزل
ــوده و  ــت كه با احياى بافت هاى فرس ــكان و زمين هس نمى كند بحث مديريت اس
ــمتى ببريم گستره شهرى  ــهرها  را رو به س ــاختمانها بتوانيم  ش ــازى س مرتفع س
ــم امكانات را بهتر  ــرى كنيم تا بتواني ــرده و از و پراكنش جمعيت جلوگي ــم ك را ك
ــمت جنوبى  ــوده در قس ــر در اختيار مردم قرار دهيم. كه احياى بافت فرس و راحتت
ــده و يك محيط بسيار خوبى  ــودش احيا ش حرم مطهر امام رضا (ع) كه بافت فرس
ــال 86  مبلغ 200 ميليون  ــت . ما تقريبا در س ــت كرده اس براى زندگى مردم درس
ــاركت  در  ــال 87ر قم  400 ميليارد تومان وام  به صورت اوراق مش دالر و در س

ــهرداريها قرار دادهايم.  اختيار ش
ــك زمين ها  ــر تمل ــون دالر را بخاط ــور 180 ميلي ــران وزارت كش ــهر ته در ش
ــم تحويل دادند. و  ــنادش را ه ــران قرار داد كه كليه اس ــهردارى ته ــار ش در اختي
ــهر ها با توجه به اعتبارشون كار كردند عبارتند  ــهردارى هاى كه بهتر از ساير  ش ش
ــاه، تهران، اصفهان، تبريز و اهواز كه  ــهد، كرمانش ــهر مش ــان رضوى ش از : خراس
ــده  اسكان  خيلى ضعيف كار كرده ما يكى از بحث هايى كه در اين دولت انجام ش
ــن و افزايش جمعيتى  ــكن ايم ــون بود با مس مجدد مردمي كه در بافت هاى قديمش

ــت.  ــده اس كه مطابق با اون خدماتش هم تهيه ش
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آموزش

مقدمه :
داري  نگـه  و  حفـظ  جامعـه  هر  ضروري  و  مهم  مسائل  از  يكي 
منابعهاي موجود و يادگيري فرهنـگ مصـرف بهينـه اسـت . آشنايي 
علمي و عملي با بهينه سازي مصرف منابع در مفهوم ، تكنيك و كاربرد 
در قرن حاضر از ضروريات است . زيرا اوال " تقاضا براي مصارف منابع 
روز بـه روز افزونتر مي شود و ثانيا " مشاهده مي گردد بسياري از جوامع 
 ، آن  استفاده صحيح  با نحوي  آشنايي كامل  و  آگاهي  بـه علت عدم 
آلودگي محـيط زيست  و  منابع  ارزشمند  منابع  نابودي  و  اتالف  زمينه 
را ايجاد ميكنند . تجارب جهاني نشان داده است براي يادگيري ترويج 
فرهنگ بهينه سازي مصـرف منابع در جوامـع ، تـدوين اسـتراتژها و 
سياستهـاي آموزشـي، انگيزشـي در بخـش هـاي مسـكوني، عمومي ، 
تجاري و صنعتي شهرهاو روستا ها اجتناب ناپذيراست. از اين رو بـه 
دليل عدم انگيزه بـراي كـاهش مصـرف، اجـراي برنامـه هـاي آگاه 
سازي ، حساس سازي و آموزشي اقشار مختلف جامعه به منظور ارتقاء 
سطح فكر ، دانش و ايجاد انگيزه ، مي تواند كمـك شاياني به اعمال 
سياست هاي كالن و منطقـي نمـودن مصـرف منابع دركشور بنمايد . 
ارزشـمندي  سـرمايه  انسـاني  نيـروي  كـه  مهم  اين  به  عنايت  با 
توجـه  مي دهـد  تشـكيل  نظامي را  هر  ركن  ترين  مهم  كه  است 
به  انساني  نيروي  رساني  اطالع  و  آگاهسازي  آموزش،  به  صحيح 

بعنــوان  جوامــع  در  ثــروت  بزرگتــرين  و  ارزشــمندترين  مثابــه 
بسـياري  توجـه  مـورد  حاضـر  عصـر  در  اهميـت  حائز  اي  مسأله 
به  نيـز  اسالمي ايران  جمهوري  انداز  چشم  در   . است  بـوده  ازدولتها 
منابع انساني، آموزش و اطالع رساني كيفي تاكيد شده است لذا آگاهي 
راهكارهــاي  در خصـوص  جامعـه  اعضاي  به  رساني  اطالع  و  دادن 
كــاهش مصــرف منابع ، چگــونگي مــديريت ومميــزي منابع و 
اطــالع رســاني در خصــوص بحــران و كمبودهاي احتمالي، بخش 
تغيير رفتار مصرف كنندگان را در  مهمي از فرآيند فعاليت آموزشـي و 

بر مي گيرد.

مفاهيم و تعاريف
صرفه جويي

صرف كه به معناي تغيير و تحويل آمده است در علوم مختلف معاني 
و مفاهيم گوناگوني را بيان مي كند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو 
به معناي ساختن صيغه هاي مختلف از يك اصل مي باشد كه در ادبيات 

عربي معروف و مشهور است. 
در علوم قرآني صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آيه و يا 
سوره اي است كه در مقام تحدي انجام مي گيرد. در اين كه اين نظريه 
درست و يا نادرست است سخني نيست بلكه تنها بيان اين كه صرفه 

نقش آموزش در توسعه الگوي مصرف بهينه
دفترآموزش و مطالعات كاربردي سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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به معناي بازداشتن شخص به شكل تكويني از آوردن سوره و يا آيه 
نيز به كار رفته است. 

در علم اقتصاد چون سخن از توليد و توزيع و مصرف است واژه صرفه 
اختيار  در  كه  است  چيزي  مناسب  و  درست  مصرف  معناي  به  جويي 
شخص قرار دارد و در ازاي آن كار و يا هزينه اي پرداخت شده است. 
بنابراين صرفه جويي در ارتباط با مصرف چيزي است كه داراي ماليت 
مي باشد و انسان در قبال آن كار و يا هزينه اي پرداخته و يا مي پردازد. 

مديريت مصرف منابع
كه  مي شود  گفته  اقداماتي  و  روشها  مجموعه  به  مصرف  مديريت 
براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها معموال به سه 

گروه تقسيم مي شوند :
مثال  باشند  نداشته  اي  هزينه  كه  هستند  روشهايي   - اول   گروه 
. آنها  از  از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري  استفاده درست 
ها  هزينه  اين  اما  دارند  هزينه  كه  هستند  روشهايي   - دوم   گروه 
چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري وسايل، 
اندازه گيري ميزان مصرف منابع در دستگاههاي مختلف يك كارخانه 
و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ، عايق كاري لوله ها و كانالها ، 

اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش منابع .
 گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات 
اساسي جهت بهبود مصرف منابع در دستگاهها ، تاسيسات و ساختمانها 
بوجود آورد مثال اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز 
و امكان صرفه جويي منابع ، دستگاههاي آنرا با دستگاههاي نو تعويض 
كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتالف منابع نصب 
نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و 

سرمايش آنرا تعويض كرد .

صرفه جويي كم مصرف كردن نيست
عده اي صرفه جويي را به معناي كم مصرف كردن معنا كرده اند 
از  زيرا هدف  باشد؛  اقتصادي  نمي تواند  معنا  اين  مي رسد  نظر  به  ولي 
توليد يك شي اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چيزي زماني به 
چيز  آن  با مصرف  و  باشد  داشته  نياز  آن  آدمي به  كه  مي پيوندد  وقوع 
تا  بنابراين شخص الزم است  برآورده مي شود.  نيازهاي وي  از  نيازي 
نمايد و كم مصرف كردن  را مصرف  برآورد آن، چيزي  و  نياز  در حد 
نمي تواند نياز وي را برآورده سازد، مگر آن كه در مساله نياز به نيازهاي 
اساسي و نيازهاي غير اساسي و يا نيازهاي الزم و غير الزم توجه داده 
شود. در اين صورت مي توان گفت كه مصرف چيزي مي بايست در حد 

برآورد نيازهاي اساسي و الزم باشد. 
ولي مشكلي كه در اين جا خود را نشان مي دهد آن است كه همان 
گونه كه نيازهاي آدمي به دو دسته نيازهاي اساسي و الزم و غير اساسي 
تحميل  را  خود  اولويت  شكلي  به  و  مي شود  بندي  دسته  الزم  غير  و 
مي كند، در حوزه چيزهايي كه به عنوان مواد مصرفي مورد توجه قرار 
مي گيرد نيز اولويت بندي صادق است. به اين معنا كه هرچه نياز شخص 
و يا جامعه به چيزي اساسي و ضروري و الزم باشد آن چيز به شكل 
اين رو ارزش  از  با ماليت بيش تر و اساسي تر مطرح مي شود.  امري 
نيازي انسان به چيز اقتصادي، آن چيز را ارزشمندتر مي سازد چنان كه 

كم اهميتي آن نيز آن را در درجه دوم اهميت قرار مي دهد.
البته اين امر به چيزهايي برمي گردد كه ارزش مالي داشته و براي 
توليد و تهيه آن نيازمند كار و پرداخت هزينه هستيم. بنابراين با آن كه 
هوا و اكسيژن براي آدمي داراي ارزش و اهميت بسيار و حياتي است 
ولي از آن جايي كه درحال حاضر براي آن هزينه اي پرداخته نمي شود 
و نياز به توليد آن نداريم و كاري براي آن انجام نمي دهيم چيزي بي 
ارزش بوده و از ماليت خارج مي شود و سخن از صرفه جويي در آن معنا 
و مفهومي ندارد؛ ولي اگر فرض كنيم كه در آينده براي توليد اكسيژن 
مصرفي انسان نيازمند توليد و يا كار براي آن باشيم مي بايست براي آن 
ماليت قرار داده و درباره شيوه هاي مصرف و استفاده آن سخن بگوييم.

ديدگاه اقتصاددانان درباره صرفه جويي
به هرحال صرفه جويي ارتباط تنگاتنگي با مسأله مالي و مقدار توليد 
نياز بشر به آن  از  ارزشمند و  ازنظر مالي  و توزيع دارد. هر چيزي كه 
بيش تر باشد درباره نحوه و چگونگي مصرف آن نيز مسايل و مطالب 

بيش تري مطرح مي شود.
كه  مي دهند  توجه  نكته  اين  به  مصرف  نحوه  درباره  اقتصاددانان 
مراد از صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست؛ زيرا مي بايست در هر 
چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف مي سازد به مقدار موردنياز از آن 
استفاده كرد. بنابراين شخص مي بايست در حد نياز طبيعي خود از هر 
چيز اقتصادي استفاده كند. تنها مسأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح 
مي سازند اين است كه در زمان بحران هاي اقتصادي و كاهش توزيع و 
يا توليد چيزي، مي بايست به حد اقل بسنده كرد و درحد رفع حاجت و نياز 
ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بيش تري به ديگران داده شود.
در حقيقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نياز 
است ولي اين بدان معنا نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. 
صرفه جويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و 
اگر در زمان هاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب 
از كاالي اقتصادي است در زمان بحران اين نكته از جهات ديگر مورد 
قول  به  و  بسنده كرده  به حد ضرورت  تا شخص  قرار مي گيرد  تأكيد 

معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و 
آب  همانند  اقتصادي  كاالي  درست  مصرف  معناي  به  غيربحران  چه 
و برق است ولي در زمان بحران تنها برآورد نيازها درحد ضرورت به 
معناي صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه 
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تحميلي از سوي بحران است.
درست  استفاده  معناي  به  اقتصاددانان  ازنظر  جويي  بنابراين صرفه 
و مناسب از كاالي اقتصادي و بهره وري و آگاهي نسبت به نيازهاي 

واقعي است.
در اين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف 
تحميل مي كند. در حوزه اقتصاد توليد مسئله اين است كه چگونه و چه 
چيزي را در چه مقدار و حجم توليد كنيم اصلي است كه هر توليدكننده 
اقتصادي بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نيز شخص مي بايست به 
اين نكته توجه كند كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند 
نياز واقعي او را برآورده كند و افزون بر آن امري بيرون از نياز واقعي او 
مي باشد؟ به عنوان نمونه مصرف 7 تا 15 ليوان آب براي سالمت مفيد 
او را تشكيل مي دهد  نياز واقعي  ليوان آب  بنابراين 7  و سازنده است. 
كه شخص مي بايست آن را مصرف كند و كم تر از آن مي تواند به او 
زيان برساند. بر اين اساس مي توان برنامه ريزي در اقتصاد مصرف را 
اين گونه داشت كه در زمان بحران شخص به جاي بيش از 7 ليوان 
مي بايست در همان اندازه مصرف كرده و صرفه جويي نمايد. در اين 
صورت نوعي كم مصرفي را مي توان در مفهوم صرفه جويي در زمان 
بحران استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي 

در راستاي بهينه سازي مصرف در زمان بحران است.
از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كاالهاي مصرفي در حوزه اقتصاد 
همچون  كاالهايي  مصرف  درباره  است.  مناسب  و  ضروري  مصرف 
برق و ايجاد محيط مناسب از نظر روشنايي و يا گرمايي و يا سرمايي 
مي بايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف 
قرار  بهره وري در دستور كار  بهينه سازي و  توليد  اقتصاد  نيز همانند 

گيرد.

رويكردهاي بهينه سازي مصرف منابع
درارتباط با بهينه سازي مصرف منابع رويكرد هاي مختلفي از سوي 

صاحبنظران ارائه گرديده است كه اهم آنها در ذيل آمده است.
رويكرد فني و مهندسي 

رويكرد اقتصادي 
رويكرد حقوقي 

رويكرد جامعه شناختي و روان شناسي 

 رويكرد فني و مهندسي 
 رويكردهاي فني و مهندسي در برنامه هاي صرفه جويي مصرف 
منابع غالبا مورد توجه بوده اند، و شايد زياده از حد در مورد آن تبليغ 
و كار شده و به آن اميد بسته اند . اما اين برنامه ها از محدوديت هاي 
ويژه اي برخوردارند . معموًال توجه به طرح هاي فني و مهندسي اهميت 
رفتار انساني را به فراموشي سپرده است . در اين زمينه بايد توجه داشت 
كه در دسترس بودن تكنولوژي حفظ كننده منابع هرگز به معناي اين 
نيست كه منابع حفظ خواهد شد . به عبارت ديگر رويكرد فني مهندسي 

الزم است اما به تنهايي كافي نيست. 

رويكرد اقتصادي 
برنامه هاي  اقتصادي، گرايشي مسلط، در  به حال رويكردهاي  تا   
حفظ منابع بوده است. حتي تا چندي پيش، استراتژيهاي قيمت گذاري، 
به  نسبت  نيز  كنندگان  مصرف  واكنش  بود.  تقاضا  كنترل  اصلي  راه 
اجراي برنامه هاي تعيين قيمت به خوبي ارزيابي شده است . اگر چه 
هنوز هم برنامه هاي اقتصادي صرفه جويي در مصرف منابع نقش بارز و 
پر اهميتي را در برنامه ها ايفا مي كند. اما در عين حال محدوديت هاي 
اين رويكرد نيز مشخص شده است. معموال استفاده از استراتژي افزايش 
قيمت منابع در بخش خصوصي به افزايش قيمت منابع مي انجامد و در 

ساير بخشها اثر مي گذارد و اثرات تورمي دراز مدتي را در پي دارد . 
 به عالوه اجراي اين گونه برنامه ها به نابرابري بيشتر ميان اقشار 
اجتماعي ختم مي شود. و بعضا گروه هاي كم درآمد را به شدت تحت 
فشار قرار مي د هد، در حالي كه ميزان مصرف اين گروه ها به وضوح 

پايين تر از گروه هاي پر درآمد است . 
گروه هاي  منابع  كاهش مصرف  بر  قيمت  افزايش  تاثير  به عالوه   
پر درآمد چندان بارز نيست. علي رغم نكات فوق بايد توجه داشت كه 
برنامه هاي صرفه جويي مصرف منابع با استفاده از استراتژي اقتصادي 

و به خصوص افزايش قيمت، ضروري امااكافي نيست. 

رويكرد حقوقي 
استفاده از قوانين و مقررات نيز يكي از رويكردهاي ديگر در برنامه 
بعضي شرايط  در  رويكرد  اين  است.  منابع  هاي صرفه جويي مصرف 
. اما باز هم محدوديتهاي  و در موارد خاصي مي تواند اثر بخش باشد 
به  منفي  واكنش  است  ممكن  مقررات سخت  اينكه  جمله  از  فراواني 

دنبال داشته باشد دارد . 
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رويكرد جامعه شناختي – رفتار شناختي 
از پيچيدگي خاصي  آنكه  رويكردهاي تغيير رفتار جمعي علي رغم 
بر خوردارند كمتر به آزمون گذاشته شده اند. با وجود اين طي يك دهه 
از ديد  فراوان چشمگيري در كشورهاي مختلف جهان  اخير مطالعات 
جامعه شناسي و روانشناسي انجام شده و مصرف منابع و صرفه جويي 
در آن به عنوان يك رفتار و سبك زندگي و عادت و هنجار مطالعه شده 
است اگر چه دامنه اين مطالعات در كشورهاي مختلف صنعتي اروپا ، 
آمريكا و استراليا و در مواردي كشورهاي در حال توسعه به دليل اهميت 
موضوع، وسعت قابل مالحظه اي پيداكرده ، اما متاسفانه اين موضوع تا 

كنون كمتر در كشور ما مورد بررسي علمي قرار گرفته است .
رفتارشناختي  شناختي،  جامعه  مهم  هاي  رويكرد  از  يكي  اينجا  در 

مورد بحث قرار مي گيرد: 

رويكرد اطالع رساني و آموزش و تغيير نگرش  
مداخله  برنامه  نوعي  و  آموزشي  استراتژي  نوعي  رساني  اطالع 
اجتماعي مي باشد، كه مي كوشد وضعيت خاصي را كه در حالت فعلي 

اش نا مطلوب دانسته مي شود ، تغيير دهد . 
 در زمينه مصرف منابع سخن فوق بدين معناست كه از اتالف بي 
رويه منابع، حاصل از رفتارهاي غلط مصرف منابع جلوگيري به عمل آيد 
. براي رسيدن به اين هدف ، فرض مي شود كه رفتارهاي مصرف منابع 
مردم، تابع انگيزه هاي عقالني است. و چنانچه اطالعات كافي به آنها 
رسانده شود آنها خود بر مبناي اطالعات جديد ، تصميم درست و عقالني را 
مي توانند اتخاذ كنند، برآيند نهايي اين فرآيند تغيير رفتارمردم خواهد بود، 
يعني افراد بايد عادت روزمره خود را در زمينه مصرف منابع تغيير دهند . 
اگر چه برنامه هاي آموزشى صرفه جويي منابع بر اساس انگيزش 
هاي عمومي اجرا مي شود، لذا مي توان آن را پيامهاي كتبي يا شفاهي 
ناميد كه به هدف ترغيب صرفه جويي و كاهش مصرف منابع ارسال 
مي شوند . مثالهاي نوعي اين گونه پيامها و مضمون كلي آنها عبارتند 
از : « از منابع عاقالنه استفاده كنيد»، « منابع را بيهوده هدر ندهيد تا 
دچار كمبود نشويد » ... اينها شعارهاي جذاب ، كم خرج و براي طراحي 
ساده بوده و ارسال آن مستقيم است ، اما تحقيقات امروز نشان داده اند 

كه اين روش تشويق سنتي كامال بي اثر و بي ثمر است. 
كه  است  شده  معلوم  تحقيقات،  از  آمده  دست  به  نتايج  اساس  بر 
روشهاي آموزشي و تشويقي غير فعال ( يعني روشهايي كه مخاطبان 
در آنها دريافت كننده منفعل پيامها و اطالعات هستند) هيچ نتيجه اي 
در تغيير نگرش افراد ندارند . بر حسب نظر محققان تنها توجه به تغيير 
باورها و اعتقادات و نگرش ها و ارزشهايي كه الزمه جلوگيري از افراد و 
هدر رفتن منابع است، موثر و اثر بخش است . روشهاي سنتي تشويق، 
كه اغلب از جانب نهادهاي دولتي مرتبط با نيرو در پيش گرفته مي شود، 

موجب تغييري نخواهد شد. . 
از اجراي هر استراتژي براي باال رفتن سطح صرفه  بنابراين پيش 
جويي و نيز در حين اجرا و پس از اجراي آن ، ضرورت اجتناب ناپذيري 
براي طراحي و سازماندهي فعاليتهاي تحقيقاتي وجود دارد، بدون وجود 
عادت  بر  گذاري  اثر  براي  كوشش  هرگونه   ، پژوهشي  سازمان  اين 

اين  بود.در  خواهد  تاريكي  در  تيري  منزله  به  منابع  مصرف  رفتاري 
ميان نقش تحقيقات جامعه شناختي و روانشناختي و آموزشي از اهميت 

خاصي برخوردار است . 

انجام تحقيقات را براي هر گونه طراحي  واقعيت ديگري كه لزوم 
محتواي پيام به خوبي نشان مي دهد، اين است كه مخاطبان پيام به 
گروه ها و طبقات مختلف تقسيم مي شوند كه درك تفاوتهاي آنها با هم 
مستلزم تفاوت در نحوه ارايه مطالب بر آنهاست . هر پيام بايد با دقت و با 
توجه به نيازها و ويژگي هاي هر گروه مخاطب طراحي شود و به نحوي 
ارايه گردد كه گرايشي را در آنان شكل دهد كه منافع خود را در پيوند با 
منافع ديگران و اجتماع بزرگتر در نظر آورند و از خود محوري بپرهيزند. 
به تحقق پيوستن رويكرد اطالع رسانى و آموزش و تغيير نگرش مستلزم 
انجام اقداماتى خاص است كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود. 

گنجاندن مباحث مصرف بهينه در منابع آموزشي 
با نيازهاي نو ظهور فردى و اجتماعى  منابع آموزشى بايد متناسب 
فرهنگ  و  وري  بهره  اصول  آموزش  اهميت  به  توجه  با   ، رود  پيش 
را  جهان  امروزه  كه  منابع  بحران  با  مقابله  منابع جهت  بهينه  مصرف 
تهديد مي كند، پي خواهيم برد كه اين منابع آموزشي بايد در كارگاه ها 

و دوره هاي آموزشي گنجانده شود . 

آموزش اصول مصرف بهينه 
يكم مطرح شده  و  بيست  قرن  در  امروزه  زندگي كه  مهارت هاي 
است عموم مردم را قادر مي سازد كه دانش ( آنچه را كه مي دانند ) و 
نگرش ها و ارزش ها ( آنچه احساس مي كنند و بدان باور دارند ) خود را 
به عمل درآورند . اين مهارتها به طور كلي شامل پرورش تفكر انتقادي ، 
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تحليل احتماالت ، كنترل رفتار ، كسب دانش و مهارتهاي بيشتر ، ايجاد 
فيزيكي  زيست  محيط  اصالح  و  بخش  رضايت  و  جانبه  دو  ارتباطات 
الگوهاي مصرف بهينه و اصول بهره وري در  و اجتماعي و يادگيري 

زندگي فردي و اجتماعي است. 
گروه مشاركتي ، مذاكره و ارتباطات ، تصميم گيري، حل مشكالت 
بدون خشونت و رفع اختالفات ، مقاومت در برابر فشار ساير همساالن، 
مهارت هاي شغلي و كارفرمايي ، استدالل نقادانه ، تفكر اخالقي،كنار 
آمدن با عاطفه و فشار رواني ، اعتماد به نفس ، شناخت خطر ، خود 

آگاهي و همدلي از مهم ترين اين گونه مهارتهاست . 
از  استعدادهايي  توانايي و   ، بكارگيري مهارت هاي فوق   در سايه 
قبيل عدم تبعيض و احترام به تفاوتهاي افراد ، مساوات ، مردم ساالري 
، يكسان شمردن تمام افراد اجتماع ، حمايت از محيط زيست و هويت 

ملي و شهروندي و بين المللي در افراد رشد مي كند. 

نقش رسانه هاي جمعي در تغيير الگوي مصرف
تحقيقات نشان داده اند كه مخاطبين رسانه هاي جمعي ( به ويژه 
تلويزيون ) و بينندگان تصاوير ماهواره اي سريعا به تقليد و تكرار برخي 
به   ، مي پردازند  ارتباط جمعي  وسايل  كنترل  قابل  غير  هاي  برنامه  از 
عبارتي اين نوع تاثيرات، نوعي انفعال درگيرندگان پيام ايجاد مي كنند، و 
زمينه هاي پذيرش رفتارهاي مطلوب يا نا مطلوب را در مخاطبان فراهم 
مي نمايند. عامل ديگر تاثير گذاري رسانه هاي تصويري بهره بردن از 
جايگاه شخصيت هاي ذي نفوذ در ارسال پيام هاي مربوط به مصرف 
بهينه منابع است. تحقيقات نشان داده است كه ارسال پيام توسط افراد 
متخصص در مقايسه با افراد عادي تاثير بسزايي بر روي مخاطبان دارد . 
برخي تحقيقات نشان مي دهند انسان ها غالبا متفكراني تنبل هستند 
و همواره قادر نيستند ذهنيت خود را به اندازه كافي به تحليل اطالعات 
اختصاص دهند، و بعد از اندك مدتي تسليم پيام هاي ارسالي به ويژه 
پيام هاي بصري مي گردند . در همين راستا تحقيقات مربوط به ارزيابي 
و تبليغات نيز نشان داده اند كه رسانه ها به ويژه تصاوير تلويزيوني و 
ماهواره اي كه اكثريت مردم جزء بينندگان آنها هستند با فراهم آوردن 
برنامه هاي مختلف قادرند از اين ويژگي انسان ها بيشترين بهره برداري 
اغلب  كميت  و  كيفيت  مثال  عنوان  به  ببرند.  خود  منافع  جهت  در  را 
خريدها و مصارف مردم مي تواند از اين ديدگاه مورد بررسي قرار گيرد . 
به طور كلي بايد گفت: كه رسانه هاي همگاني داراي دو نقش اساسي 
در زمينه تغيير گرايش در مصرف كنندگان مي باشند، يكي آموزش و آگاه 

سازي و ديگري نقش فرهنگ سازي. 

فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي جمعي 
 اگر از وسايل ارتباط جمعي به ويژه راديو و تلويزيون به نحو صحيح و 
با استفاده از نظرات كارشناسي متخصصين علوم رفتاري و اجتماعي بهره 
برداري شود، مي تواند تاثير بسزايي در اصالح نگرش ها و ايجاد انگيزه در 
جهت رفتار مصرفي بهينه داشته باشد. متخصصين فن معتقدند كه از نظر 
كاركرد تبليغاتي هيچ رسانه اي به پاي تلويزيون نمي رسد و اين به خاطر 
جذابيت تصويري ، قدرت نفوذ و جنبه همگاني بودن اين وسيله است . 

 امروزه حتي در روستاهاي كشور كمتر خانه اي هست كه تلويزيون 
يا راديو نداشته باشد ، بدين ترتيب اين رسانه ها قادرند در جهت ارتقاء 
خوبي  به  مصرفي  غلط  هاي  گرايش  اصالح  عمومي و  فرهنگ  سطح 

عمل كرده و رسالت انساني خود را جامعه عمل بپوشانند . 
بسياري از نكات آموزشي را امروزه مي توان در قالب تبليغات راديويي 
و تلويزيوني تعليم داد. چرا كه تبليغات به عنوان يك عامل رواني جهت 
تحريك و تهييج مخاطبان عمل مي نمايد و در سايه اين تبليغات زمينه 
پذيرش گرايش هاي احساسي و رفتاري خاص در بينندگان به وجود 
مي آيد. به ويژه اگر تبليغات مداوم بوده و درتهيه آن نظرات كارشناسان 
ارتباطات ، جامعه شناسي و روانشناسي لحاظ شده باشد. در پايان بايد 
مثبت عمل  فرهنگ سازي  راستاي  در  بايد  تبليغات  كه  كرد  يادآوري 
نمايد ، به عبارتي تبليغات بايد در خدمت فرهنگ و انسان باشد، بنابراين 
الگوهاي غلط به هيچ وجه  تبليغات در زمينه مصارف غير ضروري و 
جايز نيست و براي كمك به جريان مصرف بهينه منابع بايد از تبليغات 

به عنوان ابزاري در اين جهت استفاده نمود. 

راهكارها و پيشنهادات
مشكالت در ارتباط با بهينه سازي مصرف منابع راهكارهاي گوناگوني 
ارائه شده است كه در اغلب آنها به ارتقاي فن آوري و مديريت تقاضا در 
بخش هاي مختلفي چون حمل و نقل و بخش هاي منابع در مصارف 
خانگي و ساختمان ها توجه شده است . من باب مثال در بخش حمل 
و نقل روش هايي مانند جايگزين كردن وسايل نقليه فرسوده و افزايش 
ماليات بر سوخت وسايل نقليه پرمصرف و ... تجويز مي گردد، در كنار 
اتخاذ  منابع،  مصرف  سازي  بهينه  براي  مهندسي  و  فني  رويكردهاي 
رويكردهاي اجتماعي از قبيل آموزش، اطالع رساني و تعـديل رفتـارها 
و هنجـارهاي مربـوط به مصـرف منابع نيز ضـروري است تـا از ايـن 
صحيح  هاي  روش  توسط  منابع  كنندگان  مصرف  نـگرش  طـريق 

علمي مبتني بر اصول روان شناختي و جامعه شناختي به سمت منطقي 
كردن الگوي مصرف منابع هـدايت شود . در اين رويكـرد كه مبتـني بر 
آموزش و آگاه سـازي است بر تغيـير نگرش، افزايش انگيزش، حـساس 
سازي و ايجـاد نگرش رفتـاري در خصوص بهينه سازي مصرف منابع 
تأكيد مي شود . لذا تمركز اصلي بر روي فاكتورهاي انساني است كه 
در نقش هاي اجتماعي و سيستم هاي سازماني مختلف بر روي نحوه 
مصرف منابع مي توانند مؤثر واقع شوند . از طرف ديگر با عنايت به شعار 
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“ جامعه دانايي محور ” جامعه اي مي تواند به سوي دانايي حركت كند 
كه افراد آن جامعه بتوانند تغييرات پيرامون خود را مديريت و به نحو 

احسن از آن استفاده نمايند .

ساير راهكار ها و پيشنهادات به شرح ذيل مي باشد:

جهت  جمعي  ي  ها  رسانه  طريق  از  عمومي   رساني  اطالع  1 .
بهينه سازي الگوي مصرف

بهينه سازي  براي  مردم  بين  در  ديني  اصول  و  مفاهيم  ترويج  2 .
الگوي مصرف

راستاي  در  آموزشي  و  علمي   هاي  سمينار  و  ها  دوره  برگزاري  3 .
ترويج الگوي مصرف بهينه

هدفمند نمودن يارانه ها 4 .
ترويج الگوي مصرف بهينه با نگرش به چشم انداز بيست ساله كشور 5 .

تقويت آموزش هاي همگاني  6 .
در  دولتي  هاي  سازمان  و  ها  وزارتخانه  هماهنگي  و  ملي  عزم  7 .

راستاي بهينه سازي مصرف منابع كشور
اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي در مصرف منابع 8 .

ترويج و تقويت IT. 9 درراستاي بهينه سازي الگوي مصرف

نتيجه گيري 
از  يكي  عنوان  به  منابع  بحث مصرف  به  پرداختن  كه  آنجايي  از 
ضرورت هاي زندگي از اهميت خاصي برخوردار است و با توجه به 
رسالت شهرداري ها و دهيارى ها كه ساماندهي شهرها و روستا ها 
دارد  عهده  بر  آينده  در  بهتر  زندگي  براي  را  شهروندان  آموزش  و 
لذا شهرداري ها و دهيارى ها به عنوان يك نهاد رسمي، پرداختن 
هاي  اولويت  در  بايستي  را  منابع  مصرف  سازي  بهينه  موضوع  به 
زمينه  اين  در  را  خود  اهتمام  پيش  از  بيش  و  داده  قرار  خود  كاري 

به كار بندد . 
ــي و آگاه سازي  ــتين اقدام ،اقدامات آموزش ــتا نخس دراين راس
ــكيل  ــد. تش ــرف بهينه منابع مي باش ــه مص ــبت ب عموم مردم نس
ــالت ،  ــب و مج ــار كت ــا، انتش ــمينا ره ــي و س ــاي آموزش دوره ه
ــهرداري ها  ــردم و كاركنان ش ــي براي م ــه فيلم هاي اموزش تهي
ــاي كنترل و  ــايل و روش ه ــت ازوس ــا ، راه هاي درس و دهيارى ه
ــازي مصرف منابع را به آنها مي آموزد.  نظارت و امكانات بهينه س
ــان داده است كه برنامه هاي  ــور هاي مختلف نش تجربه هاي كش
ــرف منابع و  ــش مص ــري در كاه ــش موث ــد نق ــي مي توان آموزش

ــد. ــته  باش ــازي آن  داش بهينه س

منابع و مآخذ
1- سيف على اكبر ، تغيير رفتار و 
رفتار درمانى نظريه ها و روشــها، 

نشر دانا ( 1373) 
2- صفاري نيا  ، مجيد ،  روانشناسي 
تغييــر نگــرش و رفتــار مصرف 
كنندگان انرژي   ،انتشــارات سابا ، 

چاپ اول 1384 
3- طــرح بهينــه ســازي مصرف 
انرژي ، موسسه مطالعات بين المللي 

انرژي 1378 
4- فرهنگنامــه انرژي ، ســازمان 

برق ايران ، چاپ اول 1372 
5-  فاز مقدماتي طــرح بهر گيري 
و كاربــرد و بهينــه انــرژي ج 3 ( 
آگاهيهــاي عمومــي و مصــرف ) 

ص 11 
6-   كمپ ، ص 5-304. روانشناسى 
اجتماعــى كاربردى ، ترجمه فرهاد 
، معاونت فرهنگى آســتان  ماهــر 

قدس رضوى ( 1369) 
تغييــر   . مســعود   ، 7- كوثــرى 
نگرش هــا و راديــو – تلويزيون . 
فصلنامه فرهنــگ عمومى ، پاييز و 
زمستان ، شــماره هاى 17 و 16 ( 

 (1377
8-  كريمى ، يوسف . روان شناس 
اجتماعــى آموزش و پروش . چاپ 
اول ، تهران موسسه نشر ويرايش 
با همكارى انتشارات فهيم ( 1373) 
9- معتمدي ، اســنفديار ، انرژي و 
منابع بهينه سازي مصرف سوخت 
، 1381آن ، انتشارات مدرسه ، چاپ 

دوم ، 1383 
دوميــن  مقــاالت  مجموعــه   -10
همايش ملي ايران ، انتشارات فراز 

انرژي پايدار ، 1378 
11-  مجموعــه مقــاالت  دوميــن 
بهينــه ســازي مصرف  همايــش 

سوخت در ساختمان ، سازمان  
12- دهقــان ، حســين . بررســى 
عوامــل موثــر بر مصــرف بنزين 
بــدون ســرب در تهــران . پروژه 
پژوهشــى ، روابط عمومى شركت 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 

ايران ( 1377 ) 
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دستاورد سفرهاي استاني دولت

ــت.  ــا تمدنى قديمى قرار گرفته اس ــمال غربى ايران ب ــه ش ــتان آذربايجان غربى در گوش اس
ــده كه درياچه ى بزرگ  ــترده ش ــمالى جنوبى گس ــتان آذربايجان غربى در يك باريكه ى ش اس

ــود. ــامل مى ش ــاحت آن را ش ــى از مس اروميه بخش
ــهر،  ــنويه، خوى، پيرانش ــتان مى توان بوكان، اروميه، چالدران، اش ــهرهاى مهم اين اس از ش

ــاهين دژ، نقده و تكاب را نام برد. ــت، مياندوآب، ش ــلماس، ماكو، سردش مهاباد، س
ــاء الدين،  ــور، قره ضي ــه از جمله مرگ ــد ك ــيارى مى باش ــتاهاى بس ــتان داراى روس ــن اس اي

ــد. ايواوغلى، بيلوار مى باش
2 درصد مساحت كل  ــاب درياچه اروميه 43660 كيلومتر و 65/ ــتان با احتس ــاحت اين اس مس
ــومين  ــال 1388 مقصد پنجاه و س ــتان در روزهاى پايانى س ــكيل مى دهد. اين اس ــور را تش كش
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استان 
آذربايجان 

غربى

سـفر بـه
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ــتانى رئيس جمهور محترم بود. ــفر اس س
ــفرهاى استانى  در ذيل به گزارش مختصرى از دومين دور س

ــاره خواهيم كرد. ــتان آذربايجان غربى اش دولت به اس
(87 /12 دكتر محمود احمدي نژاد بعدازظهرروز (چهارشنبه14/
ــد و در بدو ورود  ــتان آذربايجان غربي ش ــه مركز اس وارد ارومي
ــده ولي  ــني نماين ــلمين حس ــالم و المس ــت االس ــوي حج از س
ــات محلي مورد  ــوولين و مقام ــتاندار و مس ــتان ، اس فقيه در اس
ــتان حاضروبه  ــپس درجمع مردم اين اس ــتقبال قرار گرفت س اس
ــهدا و  ــن درديدار باخانواده ش ــخنرانى پرداخت.همچني ــراد س اي
ــن عامل  ــار را مهمتري ــهادت و ايث ــظ فرهنگ ش ــران حف ايثارگ
ــك ملت و  ــا زماني كه ي ــت و گفت: ت ــران دانس ــزت ملت اي ع
ــت و گروه ،  ــظ كند آن مل ــه را در خود حف ــن روحي ــي اي گروه

ــت ناپذير خواهد بود. شكس
ــدگاري پيامبران  ــز مان ــان كرد :رم ــور خاطر نش ــس جمه ريي
ــد در  ــه را باي ــي هم ــته اله ــات برجس ــتي و صف ــي، خداپرس اله

ــرد.  ــتجو ك ــان آن جس ــري مبلغ ايثارگ
ــل تعيين  ــه اينكه ايثارگري عام ــاره ب دكتر احمدي نژاد با اش
ــر امروز از  ــت ، گفت: اگ ــك حركت اس ــذار در ي ــده و اثرگ كنن
ــتادن در راه آرمان هاي الهي در  ــجاعت، ايس عدالت، پاكي ، ش
ــون ايثارگري ايثارگران  ــود همه آنها مره ــا حرف زده مي ش دني
ــران در خط مقدم  ــه پيامب ــت و در اين راه هم ــزرگ تاريخ اس ب
6 نفر از  ــم به  ــته اند.همچنين در اين مراس ــري قرار داش ايثارگ
ــتان آذربايجان غربي كه دو شهيد در  ــهيد اس پدران و مادران ش
ــان ملي  ــالمي تقديم كرده اند؛ نش راه عزت و اعتالي ايران اس

ــرد. ــدا   ك ــار اه ايث
ــنبه) در ديدار علما و  ــود احمدي نژاد عصر (پنجش ــر محم دكت
ــه علما با اصل  ــي با بيان اينك ــتان آذربايجان غرب روحانيون اس
ــان را با  ــر و كار دارند و ابعاد وجودي انس ــان س موجوديت انس
ــدون ترديد كار  ــر قرار مي دهند ب ــاي خود تحت تاثي ــت ه فعالي
ــت  ــن ، موثرترين و ماندگارترين فعاليت هايي اس ــا از بهتري علم

ــد. ــام  ده ــد  انج ــي توان ــان  م ــك  انس ــه ي ك
12/ 1387) در  / 15 ــنبه  ــدي نژاد (پنج ش ــر محمود احم دكت
ــتان آذربايجان غربي با  ــتاني هيات دولت در اس ــه اس آغاز جلس
ــي داراي اعتقادات و فرهنگ  ــردم آذربايجان غرب ــان اينكه م بي
ــه و پر از  ــخ پر حادث ــت: تاري ــتند، اظهارداش ــق هس ــيار عمي بس
ــي ، جوانمردي و  ــه حكايت از مردانگ ــن منطق ــيب اي فراز و نش
ــتقالل  ــداكاري هاي مثال زدني مردم اين خطه در دفاع از اس ف

ــالم ناب دارد. و عظمت ايران و فرهنگ اس
ــه زمينه ها  ــان غربي را در هم ــتان آذربايج ــس جمهور اس ريي
ــه مردم اين  ــان كرد: هم ــت و خاطر نش ــرو دانس ــاز و پيش ممت
ــازنده و نافع به حال ملت ايران و جامعه بشري  ــتان مفيد ، س اس
ــي و صميميت را مي توان در اين جامعه  ــتند و الگوي همدل هس

ــت. به نمايش گذاش
 (1387  /12 / 15 ــنبه  ــج ش ــژاد (پن ــود احمدي ن ــر محم دكت

ــي و روز درختكاري پس از غرس  ــه منابع طبيع ــان با هفت همزم
ــان غربي با  ــتانداري آذربايج ــه اس ــيب در محوط ــك نهال س ي
ــع طبيعي گام  ــت: در حفاظت از مناب ــك اين روز اظهار داش تبري

ــان است .  ــناخت و نقش اين منابع در حيات بالندگي انس اول ش
ــت و اگر  ــته و مرتبط با محيط طبيعي اس ــان صددرصد وابس انس
ــود همه  ــيب ش ــتمر آن دچار آس ــد مس چرخه منابع طبيعي و رش

ــود. ــان دچار اختالل مي ش حيات انس
ــتغال  ــت، معدن و اش ــي صنع ــاي تخصص ــت كارگروهه نشس
1387  با   /12 / 14 ــامگاه چهارشنبه  ــتان آذربايجان غربي ش اس
ــماري از وزرا و معاونين رئيس جمهور،  ــور رئيس جمهور، ش حض
ــتاني و نمايندگان اين  ــد اس ــئوالن ارش مديران عامل بانكها، مس
ــتانداري آذربايجان  ــالمي، در اس ــوراي اس ــتان در مجلس ش اس

ــد. غربي برگزار ش
در اين جلسه راهكارهاي ضروري براي تقويت زيرساخت هاي 
ــتان مورد بحث و تبادل  ــطح اس ــتغال در س صنعتي و افزايش اش

ــت. ــرار  گرف ــر  ق  نظ
آذربايجان  ــرزمين  ــه س ب ــتاني هيات دولت  اس ــفر  دومين س
ــعه  ــيدن به روند توس ــتاب بخش 200 مصوبه براي ش ــي با  غرب
ــه  ــد در اين جلس ــتان همراه ش ــي بيش از پيش اين اس ن بادا و آ
ــا حضور اعضاء  ــود احمدي نژاد و ب ــت دكتر محم ــه به رياس ك
ــه مدت بيش  ــهر اروميه ب ــتانداري ش ــات دولت در محل اس هي
ــروژه هاي  ــرح ها و پ ــد، ط ــاعت برگزار ش ــم س ــش و ني از ش
باداني  ــت و آ ــعه، امني ــطح رفاه، توس ــراي افزايش س ــي ب مهم
ــرح  زاين مصوبه ها به ش ــه برخى ا ــيد ك ــتان به تصويب رس اس

ــد:  زير مي باش

مسـكن و عمران شـهري:
ــام فعاليتهاي  ــاص مبلغ 275 ميلياردريال جهت انج * اختص

ــه ــر مترقب ــوادث غي ــگيري از ح پيش
ه  ــتگا دس  200 و  ــوس  ب تو ا ه  ــتگا دس  170 ــاص  * اختص

ــوس  ميني ب
ــهيالت ارزان  ــال تس ــارد ري 100 ميلي ــغ  ــاص مبل * اختص

ــتان ــي از حوادث اس ــارت ناش قيمت جهت جبران خس
ــعه فعاليت  ــغ 180 ميليارد ريال جهت توس ــاص مبل * اختص

ــهرداريها و دهياريها ش
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ــتان پلدشت به عنوان مرز رسمي  * مرز صنم بالغي شهرس
ــردد ــن  مي گ تعيي

ــاركت با  ــا مش ــك ي ــت تمل ــار الزم جه ــاص اعتب * اختص
ــدان امام  ــرح مي ــراي ط ــات و اج ــه و اعيان ــن عرص مالكي

ــه  ــي(ره)  ارومي خمين
ــك به مطالعه  45 ميليارد ريال براي كم ــاص مبلغ  * اختص

ــهري ــوده ش ــئله دار و فرس ــازي بافتهاي مس بهس
ــك به مطالعه  15 ميليارد ريال براي كم ــاص مبلغ  * اختص

ــمي ــكونتگاههاي غيررس ــاماندهي س س
ــاني به  ــراي آبرس ــال ب ــارد ري ــغ 40 ميلي ــاص مبل * اختص
ــوي وليعصر خوي- اختصاص  ــه قجلوي مياندوآب و ك منطق

ــارد  ــغ 23 ميلي مبل
ــع و كمك به  ــاي جام ــام مطالعات طرحه ــراي اتم ــال ب ري
ــه هاي  ــهاي هوايي و نقش ــاي تفصيلي و عكس ــه طرحه تهي

ــهري پايه ش
م  ــا نج ا ــراي  ب ــال  ي ر رد  ــا ميلي  30 ــغ  مبل ــاص  ختص ا  *
براي  ــدي  بن پهنه  ــز  ي ر ــاي  ه ــه  نقش ــه  تهي و  ــات  لع مطا

ــتان س بعه ا ــهرها تا ش
ــي براي  ــد زمين دولت ــاز كه فاق ــورد ني ــن م ــك زمي * تمل

ــند ــكن مهر مي باش اجراي طرحهاي مس
ــهرهاي اروميه،  ــك از ش ــراي هر ي ــن ب ــاص زمي * اختص
ــهرهاي مذكور براي اجراي  ــهرداري ش خوي و مهاباد به ش

ــوده طرحهاي بافت فرس
ــرادي كه  ــط اف ــده توس ــازه فروش اراضي تصرف ش * اج
ــاختمان بر آن احداث شده و دادگاه راي قلع و قمع داده  س

ــي روز ــت به قيمت كارشناس اس

 راه و حمـل ونقـل:
ــه  ــرقي ارومي ــذر ش ــداث كنارگ ــه و اح * مطالع

ــي محمديار- نقده-  ــام مطالعات و اجراي محور اصل * اتم
ــهر- تمرچين پيرانش

ــلماس- خوي- ايواوغلي  * پيش بيني اعتبار احداث باند دوم س
ــي  ــازرگان- ايواوغل ــد دوم ب ــداث بان ــه و اح * مطالع

ــار ــوكند بيج ــكاب- ياس ــداث راه ت ــه و اح * مطالع
ــوي- فيرورق-  ــازي راههاي خ ــي اعتبار بهس ــش بين * پي

ــت چالدران و مهاباد- سردش
ــز از طريق  ــه- تبري ــن ارومي ــداث راه آه ــه و اح * مطالع

ــه  ــه ارومي ــذر درياچ ميانگ
ــل راه  ــراي تكمي ــال ب ــارد ري ــغ 60 ميلي ــاص مبل * اختص

ــور- رازي ــوي- قط خ
ــالن ترمينال  ــتقبلين حجاج و توسعه س ــالن مس * احداث س

ــه ــرودگاه ارومي ــي ف داخل
 (PCN ــل باند ( ــل و افزايش قدرت تحم ــه تطوي * مطالع

ــوي ــرودگاه خ ــد ف ــنايي بان ــرودگاه اروميه و تأمين روش ف
ــار و ايواوغلي و  ــاي محمدي ــه راهي ه * احداث روگذر س

ــه) ــوذر (ورودي ارومي ــذر اب ــذر ميانگ روگ
ــن ــرزي تمرچي ــاي م ــه ه ــداث پايان ــريع در اح * تس

ــهر * احداث جاده معادن پيرانش

صنعت، معدن و اشـتغال:
10 سال براي واحدهاي جديد االحداث  * معافيت مالياتي تا
ــعاع 30 كيلومتري مركز  ــهرك هاي صنعتي خارج از ش در ش

ــتاني و يارانه پلكاني ــاس جدول شهرس ــتان براس اس
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ــين  ــنده و ماش * معافيت گمركي براي ورود كاميونهاي كش
ــه تاييديه عدم  ــتان ك ــوي اس ــي از س ــي اعالم آالت صنعت

ــد ــادن دارن ــع و مع ــي از وزارت صناي ــاخت داخل س
ــعه و تجهيز  ــل، توس ــت تكمي ــي جه ــك مال ــاي كم * اعط
ــرمايه گذاري  ــا 10% س ــتان ت ــي اس ــن الملل ــگاه بي نمايش

ــي ــي و تعاون ــش خصوص ــط بخ توس
ــز پايانه  ــعه و تجهي ــي جهت توس ــاي مال ــاي كمكه * اعط
ــرمايه  ــتان تا 10% س ــاورزي اس ــي محصوالت كش صادرات

ــي ــي و تعاون ــش خصوص ــط بخ ــذاري توس گ
ــگاه چندمنظوره  ــاد نمايش ــك به ايج ــدور مجوز و كم * ص

ــتان خوي ــط بخش خصوصي در شهرس توس
ــازي  ــازي و بهس ــهيالت الزم جهت نوس ــاص تس * اختص

ــتان نانواييهاي اس
ــت ايجاد خانه  ــك مالي جه ــوز و اعطاي كم ــدور مج * ص

ــط بخش خصوصي ــتان تكاب توس فرش در شهرس
ــه هاي صادراتي (سيب و كنستانتره)  * كمك به ايجاد خوش

ــط بخش خصوصي و تعاوني ــتان توس در اس
ــي- اقتصادي معدن تيتان قره آغاج و  ــام مطالعات فن * انج

ــع ارزي ــن مناب ــا تامي ــي ب ــش غيردولت ــط بخ ــرا توس اج
ــتانهاي  ــي كاربردي درشهرس ــام مطالعات زمين شناس * انج

ــاس 125000 ــاد در مقي ــوي و مهاب ــه، خ ارومي
ــيميايي 125000 در شهرستانهاي  ــه هاي ژئوش * تهيه نقش

ــنويه  مهاباد، نقده و اش
ــگاه  ــغ 5 ميليارد ريال جهت ايجاد آزمايش ــاص مبل * اختص

ــتان ــاختماني در مركز اس مرجع مصالح س
ــتان ــهرك فناوري اس * تكميل ش

ــهركهاي  ــه هاي ش ــه خان ــل تصفي ــار تكمي ــن اعتب * تأمي
ــا  ــه 1 و 3 ت ارومي

ــلماس،  ــه خانه هاي س ــاد تصفي ــه و ايج ــي، مطالع * طراح
ــو  ــاد و ماك مهاب

ــرمايه گذاري  ــي و معدني با س ــرح صنعت 33 ط ــراي  * اج
ــت و معدن ــال از محل طرح آمايش صنع ــارد ري 5400 ميلي

ــاخت هاي آب و برق  ــن منابع مالي جهت ايجاد زيرس * تامي
ــي  ــاي صنعت ــي و قطبه ــهركهاي صنعت ــا ورودي ش ت

ــاختهاي  * اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي ايجاد زيرس
ــتان (راه، آب و برق) معادن اس

ــدي از درآمد معادن دولتي  ــي نحوه اختصاص درص * بررس

ــه ــران منطق ــه) جهت هزينه عم ــكاب) و تيتان(ارومي طال(ت
ــرمايه گذاري فعاليت هاي  ــيس شعبه صندوق بيمه س * تاس

ــتان معدني در اس
ــتان ــادي در اس ــژه اقتص ــه وي ــاد منطق ــه ايج * مطالع

انـرژي:
ــتان  ــره مندي مردم اس ــوه ارتقاء به ــه نح ــام مطالع * انج

ــتايي) از گاز طبيعي طي 4 ماه ــهري و روس (ش
ــاني به شهركهاي صنعتي شماره 3 اروميه، چالدران  * گازرس

ــار ــاد و محمدي ــم آب ــن، كري ــره ضياالدي و نواحي صنعتي ق
ــعه نيروگاه جديد 1500 مگا واتي سيكل تركيبي اروميه  * توس
ــه واحد بخار (يك بلوك) و احداث  ــه واحد گاز و س با ايجاد س

ــوي ــي خ ــيكل تركيب ــي س ــگا وات ــروگاه 500 م ني

توسـعه اشـتغال و سـرمايه گذاري:
ــنه  ــارد ريال وام قرض الحس ــغ 150 ميلي ــاص مبل * اختص

ــرايط ــد ش ــان واج ــه متقاضي ــت ب ــت پرداخ جه
* اختصاص حداقل540 ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه 
ــتغالي(5400 طرح) كميته امداد براي اجراي طرحهاي خوداش

ــردش و تكميل  ــرمايه در گ ــهيالت س ــن و ابالغ تس * تعيي
ــتان ــام اس ــه تم ــاي نيم طرحه

ــي  بده ــت  پرداخ ــراي  ب ــال  ري ــارد  ميلي  8 ــاص  اختص  *
ــاورزان مجري طرحهاي آبياري  ــود و كارمزد) كش بانكي(س
ــت فسنروز به بانك  ــار و بزي پروري بخصوص دش تحت فش
ــهيالت پرداختي توسط بانك  ــاورزي(جريمه ديركرد تس كش

ــوده مي ردد) ــاورزي بخش كش
ــركتهاي  ــي براي ش ــت ماليات ــد معافي ــال 100 درص * اعم
ــتناد ماده 133 قانون ماليات هاي  ــينان به اس تعاوني مرزنش

ــتقيم مس
ــهيالت به شركتهاي  * اختصاص مبلغ 110 ميليارد ريال تس
ــرمايه در  ــي فارغ التحصيالن، ايثارگران و بانوان و س تعاون

ــتان ــاي اس ــه تعاونيه ــادي ب ــردش و ايج گ
ــت تأمين يارانه  ــارد ريال جه ــغ 270 ميلي ــاص مبل * اختص
ــهيالت بانكي بنگاههاي زودبازده، كارورزي فارغ  ــود تس س
150 ميليارد  ــتغال و  اختصاص  ــند اش التحصيالن و تهيه س
ــتغالزا از  ــنه براي اجراي طرحهاي اش ريال وام قرض الحس

ــال ــا(ع) در س ــام رض ــر ام ــدوق مه ــارات صن ــل اعتب مح
ــتان ــمال غرب اس * مطالع ايجاد گمرك در منطقه ش

فرهنگـي:
ــه  ــزي ارومي ــه مرك ــز كتابخان ــل و تجهي * تكمي

ــر ــاي معاص ــاي هنره ــوزه ه ــداث م ــه و اح * مطالع
ــوكان، چايپاره  ــز فرهنگي و هنري ب 3 باب مرك ــز  * تجهي

ــتان اروميه  و هنرس
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آمـوزش و آمـوزش عالـي:
ــاورزي  كش و  ــي  فن ــكده  آموزش ــداث  اح و  ــه  مطالع  *

ــت ــتانهاي ماكو، مياندوآب و پلدش شهرس
ــتان شبانه  ــبانه روزي و 12 هنرس ــه ش * احداث 13 مدرس
ــون فرهنگي و  ــم و كان ــه معل ــاب خان ــادي، 9 ب روزي و ع

ــتان تربيتي در اس
ــه اروميه ــيه درياچ * احداث اردوگاه دانش آموزي در حاش
ــتان * اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال جهت تجهيز مدارس اس

ــاي  ــكده ه ــاختمان دانش ــز س ــداث و تجهي ــه، اح * مطالع
ــي، اقتصاد و مديريت و  ــاني، منابع طبيع ادبيات و علوم انس

ــگاه اروميه هنر دانش
ــرويس و  ــلف س ــجويي دخترانه، س * احداث خوابگاه دانش

ــگاه اروميه ــيده دانش ــتخر سرپوش اس
ــكده دامپروري * احداث دانش

ــاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي تجهيز و راه اندازي  * اختص
ــدوآب ــري ميان ــهيد باك ــي ش ــوزش عال ــز آم مرك

ــداث و تجهيز  ــارد ريال براي اح ــغ 5 ميلي ــاص مبل * اختص
ــي خوي ــكده فني و مهندس دانش

ــاي IT، كامپيوتر و صنايع و خوابگاه  ــكده ه * احداث دانش
ــگاه صنعتي اروميه ــايت دانش ــران در س پس

ــگاه صنعتي اروميه و سالن  ــرويس دانش ــلف س * احداث س
ــي  ورزش

ــت تكميل و تجهيز  ــغ 40 ميليارد ريال جه ــاص مبل * اختص
ــتان ــگاه پيام نور اس پروژه هاي دانش

ــد  ــاص 10 ميليارد ريال براي راه اندازي مركز رش * اختص
ــاورزي در پارك فناوري كش

ــراي تكميل و تجهيز  ــغ 10 ميليارد ريال ب ــاص مبل * اختص
ــگاه صنعتي اروميه ــيمي دانش ــكده پتروش دانش

رفاهـي:
ــعه  110 ميليارد ريال جهت كمك به توس * اختصاص مبلغ 

ــن  ــت محرومي فعالي
ــوكان،  ــي در ب ــن اجتماع ــاختمان اداري تأمي ــداث س * اح
ــعبه 1 و 2 اروميه و دي  ــدران، مياندوآب، ش ــت، چال سردش

ــلماس كلينيك س
ــداث مركز  ــال براي اح ــارد ري ــغ 40 ميلي ــاص مبل * اختص

ــتان ــي اس جامع توانبخش

گردشـگري:
ــه  ن نمو ــق  ط منا ن  ــوا عن ــه  ب ــه  منطق  42 ــن  تعيي  *

ــتان ــگري اس گردش
ــهرداري  ــاختمان ش * تأمين اعتبار تملك عرصه و اعيان س

ــهر اروميه واقع در ميدان ش
ــزرگ منطقه آذربايجان  ــعه موزه ب ــش بيني اعتبار توس * پي

ــع ــزار مترمرب ــه 20 ه ــع ب ــي از 12000 مترمرب غرب
ــه اي در  ــوزه منطق 7 م ــدازي  ــز و راه ان ــت، تجهي * مرم

ــتان ــاختمانها و بناهاي تاريخي اس س
ــي  ئم ا د ه  ــگا يش نما و  ــه  چ ر ا ز با د  ــا يج ا و  ــه  لع مطا  *

ــتي ــع دس صناي
ــهرهاي  * مطالعه و احداث 3 مجموعه اردوگاه اقامتي در ش

ــهر ــت و پيرانش اروميه، سردش
ــت مرمت و احياء  ــغ 100 ميليارد ريال جه ــاص مبل * اختص
ــاخص ثبت شده در  ــاير بناهاي ش ــجد جامع اروميه و س مس

ــت آثار ملي و جهاني فهرس

ورزشـي:
ــراي مطالعه و احداث  10 ميليارد ريال ب ــاص مبلغ  * اختص
ــه و پيش  ــده المپيك) ارومي ــي (دهك ــع بزرگ ورزش مجتم

ــه ــح بودج ــار در لواي ــي اعتب بين
ــه و  لع ــراي مطا ــال ب ــارد ري 10 ميلي ــغ  ــاص مبل * اختص
ــوي، بوكان،  ــه، خ رومي ــهرهاي ا ــه در ش ن ــداث زورخا ح ا

ــلماس ــهر و س نش پيرا
ــه  ــك ب ــراي كم ــال ب ــارد ري ــغ 10 ميلي ــاص مبل * اختص
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ــتايي ــي روس پروژه هاي ورزش
ــراي احداث 15  ــال ب ــارد ري ــغ 225 ميلي ــاص مبل * اختص

ــتان ــطح اس ــي تمريني در س ــالن ورزش س
ــداث زمين  ــارد ريال براي اح 50 ميلي ــغ  ــاص مبل * اختص

ــهر چمن در 20 ش
ــالن  ــغ 10 ميليارد ريال براي احداث 5 س ــاص مبل * اختص

ــدازي تيران
ــداث خوابگاه  ــارد ريال براي اح ــغ 4 ميلي ــاص مبل * اختص

ــكاران 150 نفري در اروميه  ورزش
ــتخر  ــارد ريال براي تكميل اس ــغ 10 ميلي ــاص مبل * اختص

ــاهين دژ ــيده ش سرپوش
ــداث مجتمع  ــال براي اح 3 ميليارد ري ــغ  ــاص مبل * اختص

ــي ــي و قايقران ــاي آب ورزش ه
ــالن چند  ــاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي احداث س * اختص

ــوط و چايپاره ــت، ش ــهرهاي پلدش منظوره در ش
ــالن  ــال براي احداث س ــارد ري 3 ميلي ــغ  ــاص مبل * اختص

ــكواش در اروميه ــكيت و اس اس
ــراي مطالعه و احداث  3 ميليارد ريال ب ــغ  ــاص مبل * اختص

ــده ــو و نق ــهرهاي ماك ــدي در ش ــي- كب خانه ورزش رزم

سـاير موارد:
ــتان ــمال غرب اس * مطالعه ايجاد گمرك در منطقه ش

ــت (در صورت وجود  ــماره تلفن ثاب ــزار ش ــري 20 ه * داي
ــي ) متقاض

ــر ــول 352 كيلومت ــه ط ــي فيبرنوري ب ــراي كابل كش * اج
ــتايي * برقراري 60 ارتباط روس

ــي ــن همگان ــتگاه تلف ــدازي 500 دس ــب و راه ان * نص
ــتان ــطح اس ــايت BTS در س * نصب و راه اندازي 35 س

ــتايي ــب و راه اندازي تجهيزات 45 دفتر ICT روس * نص
ــهر  ش دو  در  ــا  ديت ــزات  تجهي ــدازي  ن ا ه  را و  ــب  نص  *

ــتان ــده اس باقيمان
ــغ 100 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان  ــاص مبل * اختص

ــتان نيازمند اس
ــرات حكومتي  ــراي ادارات تعزي ــاختمان ب ــه س * تأمين س

ــتان ــطح اس در س
ــازي  ــاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي تجهيز و نوس * اختص

ــتان ــه اي اس ــي و حرف ــاي فن ــزات كارگاهه تجهي
ــهركهاي  ش در  ــتقر  مس ــي  آموزش كارگاه   3 ــز  تجهي  *

ــتان صنعتي اس
ــت تجهيز موزه تاريخ  ــاص مبلغ 5 ميليارد ريال جه * اختص

ــان) ــه  (آذربايج ــي ارومي طبيع
ــراي طرح  ــراي اج ــال ب ــارد ري ــغ 3 ميلي ــاص مبل * اختص

ــه ــه ارومي ــي پارك ملي درياچ ــت از تاالب بين الملل حفاظ
ــت  ــراي احياء زيس ــال ب ــارد ري ــغ 2 ميلي ــاص مبل * اختص

ــارت ديده بومهاي خس
ــدازي و تجهيز  ــال جهت راه ان ــارد ري ــاص 2 ميلي * اختص

ــوا ــاك و ه ــي آب، خ ــگاههاي آلودگ آزمايش
ــدگان پارك ملي  ــدازي مركز بازديد كنن ــز و راه ان * تجهي

ــه ــه  ارومي درياچ
ــتگاه  ــك ميليارد ريال براي تجهيز ايس ــاص مبلغ ي * اختص

ــه ــه ارومي ــي درياچ ــارك مل ــات پ مطالع
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ــى هاى علمى نشان مى دهد كه ساختمان هاى  مطالعات و بررس
ــى از اصلى ترين كانون هاى اتالف انرژى  ــكونى، يك ادارى و مس
ــان مى دهد كه در هر ساختمان ادارى  ــتند. برخى آمارها نش هس
ــرق از طريق  ــرژى ب ــاعت در هفته ان ــط 98 س ــور متوس ــه ط ب
ــالف انرژى معادل  ــود. اين ات ــنايى اتالف مى ش المپ هاى روش
ــاختمان هاى ادارى  ــت، كه در س ــالف 4 روز برق در هفته اس ات
ــالف انرژى  ــن ميزان ات ــى ترديد اي ــى رود. ب ــور به هدر م كش
ــه عنوان  ــت. ب ــيار كالنى اس ــى معادل مبالغ بس ــاظ رقم ــه لح ب
ــاختمان ادارى كه  ــى در س ــبات در يك مدل آزمايش مثال، مناس
ــان داد  ــد نش ــتفاده مى ش ــنت در آن اس ــا 80 المپ فلوروس تنه
ــت انرژى معادل  ــرژى، ميزان هدررف ــا قيمت هاى فعلى ان ــه ب ك
ــاختمان  هاى در  ــالوه بر س ــت. ع ــال اس ــون ريال در س 54 ميلي
ــاختمان و  ــداث، بخش عمده  مصرف انرژى در بخش س حال اح
ــه بطور عموم  ــت ك ــاختمان هاى قديمى اس ــكن مربوط به س مس

ــد.  ــرژى  دارن ــالف  ان ــد ات ــا 60 درص ــن 40 ت بي

جلوگيرى فنى از هدر رفت انرژى در ساختمان ها
ــدم بكارگيرى  ــور و ع ــاختمان  ها در كش ــتاندارد نبودن س اس
ــر در كاهش  ــق  دار و موث ــاختمانى عاي ــزات س ــح و تجهي مصال
ــاختمان  ها موجب شده اكثر ساخت و سازها فاقد  اتالف انرژى س

ــند در صورتى  ــى براى جلوگيرى از اتالف انرژى باش ضوابط فن
 19 ــاختمان بخصوص رعايت مبحث  ــت مقررات ملى س كه رعاي

ــد. ــكالت موثر باش اين قانون مى  تواند در كاهش مش
ــور جلوگيرى از  ــه منظ ــتم هاى نوينى ب ــر سيس ــال حاض در ح
ــتم ها در تمام ابعاد يك  ــده كه اين سيس هدررفت انرژى توليد ش
ــرى تجهيزات  ــاخت گرفته تا به كارگي ــاختمان از طراحى و س س
ــانى جلوگيرى از اتالف انرژى را  ــوه قرارگيرى نيروى انس و نح

ــوط به فعاليت هاى داخل  ــر قرار مى دهند تا هزينه هاى مرب مدنظ
ــد. ــش ده ــل ممكن كاه ــاختمان و نگهدارى آنها را به حداق س

ديدگاه

سـازى  بهينـه 
مصرف انرژى در 
ســاختمان ها
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ــرارت در  ــالف ح ــاى ات ــن راهكاره ــر از مهمتري ــى ديگ يك
ــرون به داخل  ــوذ هواى بي ــد، نف ــى و جدي ــاختمان  هاى قديم س
ــاختمان  هاى جديد از طريق درزهاى ساختمان است كه باعث  س
ــود . ضمن آن كه وجود  ــالف و مصرف انرژى مى  ش ــش ات افزاي
ــومينه ها به  ــودن دودكش ش ــقف هاى بلند و باز ب ــا، س نورگيره
ــوخت در  ــديد مصرف س ــاد از ديگر عوامل تش ــرعت ب همراه س

ــود.  ــوب  مى ش ــاختمان  ها محس س
ــب  ــرى تجهيزاتى با ظرفيت مناس ــرايطى بكارگي ــن ش در چني
ــاختمان  ــبب كاهش ميزان بار حرارتى در س ــره  ورى باال س و به
ــى در طراحى و  ــق  كارى حرارت ــى رعايت عاي ــود. از طرف مى  ش
ــب كه  ــتفاده از مصالح مصرفى مناس ــاختمان  ها و اس ــراى س اج
ــرمايش را كاهش مى دهند  ــاز به گرمايش و س ــه اول ني در مرحل
ــرى به عمل  ــده جلوگي ــرماى توليد ش ــدر رفتن گرما و س و از ه
ــت و باعث صرفه  جويى  ــى  آورد؛ از اهميت زيادى برخوردار اس م

ــود . ــرژى  مى  ش ــرف ان ــى در مص ــل توجه قاب

از  در سـاختمان ها  انـرژى  هدررفـت  از  جلوگيـرى 
منظـر   قانـون

ــررات ملى مقررات ملى  19 مق ــر اجراى مبحث  در حال حاض
ــت و  ــاختمان  هاى دولتى اجبارى اس ــه س ــراى هم ــاختمان ب س
ــش خصوصى واقع در  ــاختمان  هاى بخ ــراى آن براى همه س اج
ــهرهاى تابع نيز از سال 84 اجبارى شده است. براى  تهران و ش
ــتان ها مطابق برنامه  ــهرها و اس ــاختمان  هاى واقع در ساير ش س

ــت . زمان  بندى الزامى اس
ــط  1370 توس ــال  ــاختمان در س 19 مقررات ملي س ــث  مبح
ــدن اين  ــل اجباري نش ــا به دلي ــد ام ــأت وزيران تصويب ش هي
ــرل و نظارت قانوني  ــتم كنت ــث در ارگان هاي قانوني، سيس مبح
ــهرداريها،  ــال در ش براي اجراي اين مبحث در طول اين چند س
ــط ديگر وجود  ــر نهاد مرتب ــازي و يا ه ــكن و شهرس وزارت مس
ــازان و تقريبا تمامي دست اندركاران  ــتفاده انبوه س نداشته و اس
ــررات در  ــن مق اي از  ــي  ــاختمانهاي دولت ــي س ــاختمان و حت س
ــت  ــيار محدود و انگش ــليقه اي و بس ــه صورت س ــاختمان ها ب س
ــث 19 براي  ــت رعايت مبح ــايان ذكر اس ــت. ش ــمار بوده اس ش

ــت. ــال 1384 اجباري شده اس ــاختمان هاي دولتي جديد از س س
ــور  ــاختمان هاى كش ــزان مصرف انرژى در س ــم اكنون مي ه

ــه با اعمال  ــت ك ــاعت بر متر مربع اس ــاالنه 580 كيلووات س س
ــد. ــاختمان اين عدد به نصف مى رس 19 مقررات ملى س مبحث 

ــوخت كشور،  ــازى مصرف س ــازمان بهينه  س ــاس اعالم س اس
ــك مى كند  ــاد خانواده كم ــا به اقتص ــث 19 نه تنه ــراى مبح اج
ــرف صحيح  ــبى در نتيجه مص ــاه نس ــش رف ــب افزاي ــه موج بلك
ــى از  ــى،  كاهش آلودگى  هاى ناش ــه افتصاد مل ــرژى، كمك ب ان
ــتم سرمايش و گرمايش  ــوخت، كاهش استهالك سيس مصرف س
ــاى متفاوت در  ــرارت و امكان برقراى دماه ــع متعادل ح و توزي

ــود. اتاق مى  ش

ــامل عايق كارى  ــاختمان ش 19 مقررات ملى س اجراى مبحث 
ــات و لوله ها، عايق كارى جداره خارجى ساختمان  ــتم تاسيس سيس
ــاختمان كمتر از  ــتاندارد در س ــاى دوجداره اس ــب پنجره ه و نص
ــاختمان در اين قسمت مى شود  ــبب افزايش هزينه هاى س 5% س
ــرمايش مورد  ــتم گرمايش و س ــرف ديگر ظرفيت سيس ولى ازط
ــبت به حالتيكه اين مبحث  ــاختمان را مى توان تا 40% نس نياز س
ــاب كرد، كه بنوبه خود كاهش زياد  ــود، كوچكتر انتخ اجرا نمى ش

ــود. ــامل مى ش ــمت ش هزينه ها را در اين قس
ــرى از مبحث نوزده عبارتند از: ــن مزاياى بهره گي از مهم تري

ــواده  ــاد  خان ــه  اقتص ــك  ب كم
ــرژى  ــح ان ــبى در نتيجة مصرف صحي ــش رفاه نس افزاي
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ــى  ــاد  مل ــه   اقتص ــك  ب كم
ــه كاهش آلودگيهاى  ــوخت و در نتيج كاهش مصرف س

ــى از آن  ناش
ــت  ــاى ثاب ــرارى  دم ــكان  برق ام

ــرايط  ــواه در اتاق به منظور تأمين ش ــم دماى دلخ تنظي
ــا يش  آس

ــرمايش تا  ــتم گرمايش و س ــش ظرفيت اوليه سيس كاه
 %40

ــرمايش  ــتم گرمايش و س ــتهالك سيس كاهش اس
ــرارى دما هاى  ــكان برق ــرارت و ام ــادل ح ــع متع توزي

ــاق  ــر ات ــاوت در ه متف
ى  ينه ها هز و  ــوخت  س كاهش مصرف   %50 ــل  ق ا حد

ــه  مربوط
بر اساس مبحث 19، رعايت موارد زير در ساختمان الزامى است:

ــاختمان (عايق كارى  ــاى خارجى س ــق كارى ديواره عاي
ــا محيط بيرون و يا فضاهايى كه ازنظر  ديوارهايى كه ب

ــت.) ــوند، مانند پيلوت، الزامى اس دمايى كنترل نمى ش
ــب پنجره هاى دوجداره با قابهاى فلزى ترمال بريك،  نص

ــتاندارد  چوبى و يا PVC اس
ــات و سيستم  عايق كارى كانالهاى هوا، لوله هاى تاسيس

ــرم ــد  آب  گ تولي
ــيرهاى  ــتمهاى كنترل كننده موضعى نظير ش نصب سيس

ــا ــر روى رادياتوره ــتاتيك ب ترموس
ــمند و مجهز به  ــتمهاى كنترل مركزى هوش نصب سيس

ــط ــواى  محي ــاى  ه ــرى دم ــور  اندازه گي سنس

ــر عهده دارند.  ــى ب ــى اساس ــهردارى ها، نقش در اين ميانه ش
ــا رعايت دقيق ضوابط و مقررات و نظارت دقيق  ــا مى توانند ب آنه
ــهرى، تأثيرى انكارناپذير بر جلوگيرى  ــازهاى ش ــاخت و س بر س
ــهردارى ها به  ــاختمان ها بگذارند. ش ــرژى در س ان ــت  از هدررف
ــل مراجعه  ــاختمانى كه مح ــدور پروانه هاى س ــوان مراجع ص عن
ــرل و نظارت  ــاختمان بوده و كنت ــان احداث س ــتقيم متقاضي مس
ــاز از طريق اين مراجع انجام مى شود، نقش موثرى  ــاخت و س س
ــوارد مربوط به  ــه ويژه م ــاختمان ب ــررات ملى س ــراى مق در اج

ــاختمان خواهند  ــى س ــرژى و عايقكارى حرارت ــى ان ــه جوي صرف
ــاركت جدى و  ــدون مش ــث نوزده ب ــراى مبح ــت. حتى اج داش
ــراى اجراى موارد  ــت. ب ــهردارى ها امكان پذير نيس ــذار ش اثرگ
ــاختمان هاى درحال احداث در بخش  ــه جويى انرژى در س صرف
ــده و در  ــهردارى ها وارد عمل ش ــتى ش غير دولتى، ناگزير بايس
ــاختمان،  ــاختمانى و پايان كار س ــه س ــدور پروان ــردش كار ص گ
ــاختمان،  ــارت صحيح بر مبحث 19 مقررات ملى س ــرل و نظ كنت

ــرد. ــام پذي ــاختمان انج ــراى س ــى و اج در طراح
ــركت هاى تابعه  ــركت بهينه سازى مصرف سوخت كه از ش ش
ــازى مصرف  ــوده و مديريت بهينه س ــى نفت ايران ب ــركت مل ش
ــكن يكى از اهداف اصلى اين  ــوخت در بخش ساختمان و مس س
ــاعه فرهنگ بهينه سازى  ــود، طرح اش ــوب مى ش ــركت محس ش
ــهردارى هاى  ــه ش ــال 1383 ب ــهردارى ها را از س ــرژى در ش ان
ــا بيش از 20  ــرده و تاكنون ب ــه ك ــور ارائ ــف كش ــق مختل مناط

ــت. ــروع به همكارى نموده اس ــهردارى كوچك و بزرگ ش ش
ــهردارى ها در  با همكارى ش عمده ترين موارد فعاليت هاى كه 
ــاختمان برنامهئ  19 مقررات ملى س ــدن مبحث  جهت اجرايى ش

ــد: ــرح ذيل مى باش ــت به ش ريزى گرديده اس
ــاختمان نمونه براى بازديد  ــاخت يك س ــاركت در س - مش

ــى ــوزش عموم و  آم
ــج از آن ــاى منت ــراى راهكاره ــرژى و اج ــزى ان -  ممي

ــگاههاى مصالح مرتبط با بهينه سازى انرژى - ايجاد نمايش
ــهرداريها ــازى انرژى در ش - ايجاد دفتر بهينه س

ــررات ملى  ــث نوزدهم مق ــدن مبح ــى ش ــد اجراي ــى تردي ب
ــهرداريها در كنترل و  ــردن ش ــه فعال ك ــاختمان منوط ب س

ــد. نظارت بر اين مقررات مى باش
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ــهرهاى  ــتر ش ــت كه بيش ــتركى اس گر چه درد مش فيك ا ترا
فيك  ما ترا ــد، ا ز معضال ت آن رنج مى برن ــان ا ــت جه پرجمعي
ــى،  ــى، فرهنگ اجتماع ــات  ــه مختص ب ــا  بن ــف  ــهرهاى مختل ش
ــت  ــل و وضعي ــا دال ي نه ــازى آ ــى و شهرس ي فيا ــى، جغرا صنعت
ــه تعريف  ــا ب ــك بن في ــع ترا ق رد. در وا ــى دا ــاوت و مختلف متف
ــكيل  نقليه تش ــيله  ه و وس ــان، را نس ا ــه عامل   ز س ا وماهيتش 
له  ــا ــد اصوال مس ين عوامل نباش ز ا گر يكى ا ــود چنانكه ا مى ش
ين  ز ا ــر يك ا ــت و ه فيك وجود نخواهد داش ــام ترا ــه ن اى ب
ــهرهاى  ــاى متفاوتى در ش ــل، مختصات و ويژگى ه ــه عام س
ــكل گيرى  ــل ش ــوع دال ي تن ــث  باع ــه  رد ك ــا دا ــف دني مختل

ــود.  ــهرها مى ش فيك در ش ترا
ــى ها و  ــه ويژگ ــيد ك ــوان پرس ــى ت ــى، م ــن فرض ــا چني ب
ــهر  ــران باال خص ش ي ــهرهاى ا ــك كال ن ش في ــات ترا مختص
ــتر  ــل مزبور بيش ــه عام ز س ــدام يك ا ز ك ــت و ا ــران چيس ته
رد  ــوال به موا ين س ــخگويى به ا ــرد؟ براى پاس ــات مى گي نش

ــد:  ــه  كني ــر توج زي
ــفر  ــاخص زمان س ز ش فيك معموال ا ــنجش ترا 1 - براى س

ــبت به زمان  ــاخص، متوسط نس ين ش ــود كه ا ــتفاده مى ش س ا
فيك به  ــاعات اوج ترا ــهرى در س ــفر درون ش ــك س ــام ي نج ا
ين شاخص  ــت. ا يط عادى اس ــرا ــير در ش زمان طى همان مس
ــه تقريبا  88 بوده در حالى ك 1383 حدود  ــال  در تهران در س
براى  ــاخص  ين ش ا ميانگين   (2003 ــال  (س ــان  زم ــان  در هم
، حدود  ــر در آمريكا نف 3 ميليون  ــاالى  ب ــت  با جمعي ــهر  13 ش
 2 ز  تومبيل در آمريكا بيش ا نه ا ــرا ــت. س ــده اس 48 گزارش ش

ــت.  يران اس تومبيل در ا نه ا ــرا بر س برا
لمان كه  ــزرگ آ ــهرهاى ب ــاخص براى ش ــن ش ي ــن ا همچني
ــل در تهران  تومبي ا نه  ــرا بر س برا  2 ــا  نه آ ــل در  تومبي ا نه  ــرا س
ــده  ز ميزان آن در تهران گزارش ش ــر ا ــيار كمت ــت نيز بس اس

ــت .  اس
رد،  ه دا ــر بزرگرا 273 كيلومت ر ،  ــا م ــاس آ ــران بر اس 2- ته
راى  ــدن و مادريد به ترتيب دا ــهرهايى چون لن در حالى كه ش
فيكى  ــر ترا ز نظ ــا ا م ــتند ا ه هس ــرا ــر بزرگ 247 كيلومت 100 و 

ــد.  ــران دارن ــر از ته ــوب ت ــب مطل ــه مرات ــى ب وضع
25 درصد   ، 1384 ــده در سال  مار اعال م ش ــاس آ 3- براس

حل ترافيك شهرها 
با آموزش الگوى مصرف

محمد حسين روانبخش  �
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نند تصادف بوده  ــى ما يع ز وقا ــى ا ــنگين پايتخت ناش فيك س ترا
45 درصد رشد پيدا كرده  85 به  ــال  ين رقم در س ــت كه ا اس

ــت  .  اس
ــى معتبر  ت ــز تحقيقا ك ــط مرا ــده توس نجام ش ا ــات  لع 4- مطا
د و  زاى تعدا ــرگ و مير در ا ــى دهد كه ميزان م ــان م دنيا نش
ــورمان جزو  ــعه (كه كش ــورهاى در حال توس خودروها در كش
ــورهاى صنعتى  زكش ــتر ا ر بيش 20 با ز  ــت) اغلب بيش ا نها اس آ
د  ز لحاظ تعدا ــد ا ــى كه به نظر مى رس ل ــن در حا ــت همچني اس
ــيارى  ــاى تصادف، اوضاع در بس ــده و نرخ ه ــته ش د كش فرا ا
ــورهاى در  ــت. اغلب كش ــورهاى صنعتى روبه بهبود اس ز كش ا
ــه وخامت در  ــر با اوضاع روب خي ــال هاى ا ــعه در س حال توس

ــد.  ــوده ان ــه  ب ــوص  مواج ــن خص اي
ــى دهد كه  ــان م ــت نش ين دس ز ا ــارى ا م ــات و آ ــال ع اط

فزايش  ــر را در ا ثي ــترين تا ــانى، بيش نس ــل ا ــورمان عام در كش
نه كمتر  ــرا ــى رغم س ــت. زيرا عل ــته اس ــك داش في ــران ترا بح
ــبت  فيك نامطلوب ترى نس ــتر، ترا ه هاى بيش ــودرو و بزرگرا خ
ــرف ديگر ميزان  ز ط رد. ا روپايى دا ــورهاى صنعتى و ا ــه كش ب
ــر مجموعه  ز جمله زي فيك هم ا ــت آن درترا ل ــات و دخا تصادف
ــن مبنا  ــت. بر همي فيك اس يجاد ترا ــانى در ا نس ــل ا ــاى عام ه
ــهرى و رفع  فيك ش ــرد كه براى مديريت ترا دعا ك ــى توان ا م
يه گذارى در  ــرما ــترين برنامه ريزى و س ــد بيش ي ــال ت با معض
ــى كه به نظر  ل ــانى ترافيك صورت گيرد، در حا نس ــع علل ا رف
ــر كمتر مد  خي ــى در طول دهه هاى ا ــد چنين ديدگاه ــى رس م
يه گذارى ها در  ــرما ــته و برنامه ريزى ها و س ر داش ــر قرا نظ
ــاد محدوديت هاى رفت و آمد خودروهاى  يج ، ا ه ها ــعه را توس

ــت.  . بوده اس . ــخصى و . ش
ــك را مى توان  في ترا ــانى  نس ا ــل  م ــت عوا ــى وكيفي چگونگ
ــت كه  يد توجه داش ينكه با ــد ضمن ا ــك» نامي في ــگ ترا «فرهن
ــهروندى  ــهروندان و اخالق ش ــن عامل با عموم ش ي ــر چه ا گ ا
ــه اهمال مردم  ــه نتيج نك ز آ ــتر ا ــا بيش م رد ا ر دا ــيا ــاط بس رتب ا
فيكى ( و  ــت ترا ــاال خص مديري ــهرى و ب ــد به مديريت ش باش
ــود. صاحب نظران در  ختيارات آن) مربوط مى ش ــات و ا ن مكا ا
ــى  ــه بخش عمده «مهندس فيك، آن را به س تبيين مديريت ترا
ند  ــيم بندى كرده ا ــررات و آموزش» تقس ــك، اجراى مق في ترا
ــهروندان  فيكى ش ر ترا رد در رفتا ــوا ين م ــه ا كه اگر چه هر س

ــد گفت كه در  ي ما با ــى دهند ا ــكل م ــتند و آن را ش موثر هس
ــن و حياتى ترين  ــى تري ــك تهران، اصل في ــى ترا ــت فعل وضعي
ــراى درك بهتر  ــت. ب ز براى حل معضال ت «آموزش» اس ــا ني
ــه توجه كرد  ين نكت ــه ا فيك، مى توان ب ــوزش ترا ــت آم اهمي
ــمارى ديد كه  د بى ش فرا ــدگان، ا نن ا ــوان در ميان ر ــه مى ت ك
ــه حفظ و رعايت  ــردى، مقيد ب ــط روزمره و اخال ق ف ب در روا
ــك ، فقط  في د در ترا ــرا ف ا ــا همين  م ــتند ا ــوق ديگران هس حق
ــو تعدى به  ــر قيمتى ول ند و به ه ز مهلكه ا ــز ا ــال گري ــه دنب ب

ــد.  نن ــك برها في ز ترا ــود را ا ــد خ ــى خواهن ــوق ديگران، م حق
ــب در زمان بروز  ــى، رفتار مناس ــح و اصول ــى صحي نندگ ا ر
ــاى راهنمايى ،  ــى چراغ ه ب ــون تصادف يا خرا ــكال تى چ مش
ولويت دادن به  ــت آن، ا ي ــى و رعا ي ــم راهنما ــه به عال ئ توج
ــفرهاى غير ضرورى  ز س ــايل حمل و نقل شهرى، كاهش ا وس
ز مواردى  . ا . ــات تكنولوژيك و . ن مكا ز ا ــتفاده ا س ــا ا ــهرى ب ش
ين  قناعى در ا ــاى ا ــوزش ه ــهروندان نيازمند آم ــه ش ــت ك اس

ــتند .  ــه هس زمين
ــر، توجه  خي ــال هاى ا ــان كرد كه در س ذع يد ا ــه با ــر چ گ ا
ــوز در زمينه فرهنگ  ما هن ــده ا مر مبذول ش ين ا ــژه اى به ا وي
ــدگان در فقر  نن ا ــهروندان و باال خص ر ــل ، ش تومبي ــرف ا مص
مر  ــى در ا ــر و اصول ــذارى موث يه گ ــرما ــى برند. س ــر م به س
فيك  ترا ــوى  لگ ا ــگ مصرف و اصالح  تقويت فرهن ــوزش و  آم
ز  ــهرى و خال صى ا ــى در مديريت ش ــه عطف ــد نقط ن ــى توا م
ا براى  ــاى بهترى ر ــد و روزه فيك باش فزون ترا ــران روز ا بح

ــان  آورد. ــه  ارمغ ــران ب ــك ته ــار ترافي ــهر گرفت ش
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دانش شهرسازى امروزه اذعان دارد كه شهر مقوله پيچيده يى است و ابعاد 
شناختى آن نيز خواه ناخواه با دانش هاى مختلف ارتباط دارد. از اين رو، حل 
مشكالت آن نيز نيازمند هميارى و هماهنگى تمامى رشته ها و تخصص هاى 
مربوط به آن است در اين زمينه، توجه صرف به امور فنى يا مسائل زيباشناختى، 
نه تنها نمى تواند راهگشاى مشكالت و تنگناهاى موجود باشد، حتى مى تواند 
موجب بروز مشكالت و تنگناهاى جديد مصرف نيز باشد. در چارچوب تهيه 
طرح هاى توسعه شهرى نيز عدم توجه به تمامى جوانب و ابعاد يك شهر، 
عدم شناسايى آنها و عدم هماهنگى بين پيشنهادهاى بخشى و تخصص هاى 
مختلف، نه تنها جامعيت طرح را زير سوال مى برد، بلكه مى تواند الگوى 

مصرف را به طور جد مورد تهديد قرار دهد. 

شهر و اجزاى آن، با مبادالتى (جرم و انرژى و اطالعات) كه انجام 
مى دهند، دچار تحول و تغيير مى شوند. تحول و تغيير با خود، كمبودها، 
رفع  دارد.  همراه  به  را  نيازهايى  و  ها  محدوديت  مشكالت،  و  مسائل 
كمبودها و نيازها و حل كردن مسائل و مشكالت. با پرداختن به كمبودها 
به  توجه  با  كه  است  شهرسازى  دانش  هدف  محدوديت ها،  و  نيازها  و 
مسائل و مشكالت، هدف اساسى(بنيانى) امكان تعيين و تبيين يافته، شهر 

را در مسيرحركت مشخص قرار خواهد داد. از اين رو، تعيين هدف طراحى 
شهرى  در فرآيند برنامه ريزى شهر ضرورت يافته، لزوم تعين جايگاه آن 
در فرآيند يادشده، بيش از پيش احساس مى گردد. بررسى و مطالعه شهر 
را در سطوح و رده هاى گوناگون مطرح  با نگرش سيستماتيك، شهر 
و محدوديت هاى همان  و مشكالت  مسائل  نيازها،  و  كمبودها  كرده، 
سطح و رده از شهر رابه عنوان خروجى (تبعيت از اصل سلسله مراتبى) 
ارائه مى دهد. الگوى مصرف طى فرآيندى به طور سلسله مراتبى تعيين 
و تبيين مى شود. ورودى اين فرآيند، خروجى (محصول و الگو) دو مرحله 

نقش و جايگاه الگوى مصرف
در طراحى شهرى

�
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از فرآيند طراحى شهرى است ، يعنى اهداف فرا دست و مرحله شناسايى و 
شناخت سيستم شهر مى باشد. 

در اين زمينه، يكى از مهم ترين نكاتى كه به عنوان پرسش در بررسى هاى 
تحقيقى مطرح است، اين است كه اصوًال مباحث كيفى دانش «طراحى 

شهرى»، چگونه خود را از طريق الگوى مصرف متبلور ساخته اند؟
البته بايد توجه داشت كه طرح هاى توسعه شهرى در كشورهاى اروپايى و 
امريكايى تا دهه 60 ميالدى با ديدگاهى عملكرد گرايانه و راسيوناليستى تهيه 
مى شدند. نتايج بررسى اين طرح ها نشان مى دهد هر چند توجه به عملكردها 
و تاكيد بر آنها امرى الزامى است، اما صرف توجه به عملكردها، بدون در نظر 
گرفتن تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم تصميمات بر شهروندان ناكافى است. 
تفكر حاكم بر كارشناسان و برنامه ريزان تهيه كننده طرح هاى توسعه شهرى 
در اروپا و امريكا نيز تا سال هاى دهه 60 ديدگاهى عملكرد گرايانه، مدرنيستى 
و پوزيتيويستى بود. از اين رو، چنين تفكرى عمًال نمى توانست مسائل كيفى 

شهرى را راساً مورد بررسى قرار دهد. در اين زمينه، نارضايتى عمومى و انتقاد 
پيگير افرادى مانند «جاكوبس» در اياالت متحده امريكا و «ميچر ليچ» در 
آلمان بازتابى از اين مقوله است. آنها به صراحت اعالم مى كردند اين طرح ها 
بايد مباحث كيفى محيط را پيگيرى كنند تا بتوانند متولى حل معضالت كيفى 
شهر باشند. يعنى به بيان ديگر، بر كاربرد دانش «طراحى شهرى» در تهيه 
طرح هاى توسعه شهرى تاكيد داشتند. به همين دليل نيز طى دهه هاى 
70 و 80 ميالدى با آن گروه از طرح هاى توسعه شهرى رو به رو هستيم 
كه به مباحث «طراحى شهرى» به عنوان طرح هاى جبرانى در كنار ساير 
طرح ها پرداخته اند و در ملزومات خود، بر ضرورت مطالعات كيفى محيط 

تاكيد ورزيده اند. 
بحث «طراحى شهرى» در طرح هاى اين دوره، يا به صورت مستقل در 
كنار ساير بخش هاى طرح هاى توسعه شهرى با عنوان «بخش طراحى 
راهبردى -  يا  مواردى كه طرح جامع  در  يا  است  شهرى» مطرح شده 
ساختارى آنها به تازگى تهيه و تصويب شده بود، به عنوان طرح جبرانى 
مورد مطالعه قرار گرفته و مكمل طرح هاى مصوب شناخته شده است. 
طرح هاى جامع شهرهاى سانفرانسيسكو، لندن و... را مى توان، از زمره 

اين طرح ها نام برد. 
همزمان با تهيه اين طرح ها، طرح هايى نيز به صورت مستقل مطالعه و 
تهيه شدند كه به منظور ارتقاى كيفى فضاهاى شهرى و ساماندهى بافت ها 
تعريف و تهيه شدند. تعدادى از اين طرح ها به «پروژه هاى طراحى شهرى» 
يا «طراحى فضاهاى شهرى» معروف اند كه تهيه اين طرح ها به منظور 

جبران كيفيت هاى از دست رفته بوده است. 

دانش طراحى شهرى يا حذف جايگاه آن در بين طرح هاى توسعه شهرى 
نيست، بلكه بالعكس بر اين نكته تاكيد دارد كه مباحث كيفى و موضوعاتى 
كه از طريق طراحى شهرى مطرح مى شود، چنان خود را گسترش داده و 
موجب تغيير ذهنيت كارشناسان فنى و برنامه ريزان اروپايى و امريكايى شده 
است كه توجه تمامى كارشناسان دانش شهرسازى در جهان امروز را به خود 
جلب كرده است. به نحوى كه امروزه نه تنها طراحان و برنامه ريزان، بلكه 
كارشناسان اقتصادى و اجتماعى، حقوقدانان، مديران شهرى و مهندسان 
ساير رشته هاى فنى به تاثير نقش تصميمات خود بر كيفيت محيط شهرى 

شان پى برده اند. 
به طور كلى، در برخورد با پروژه هاى «طراحى شهرى» گروهى كه 
معتقدند اين طرح ها فعاليتى فرارشته يى هستند و صرفاً نقش پردازش 
مسائل كيفى شهرى را به عهده ندارند، بر اين نكته نيز تاكيد دارند كه 
در تهيه اين قبيل طرح ها بايد عمدتاً به نقش و ارزش فرارشته يى آنها 
توجه نشان داده شود. به هر حال با توجه به تجارب جهانى مى توان گفت 
«طراحى شهرى» نمى تواند دانش مستقلى از ساير مباحث و رشته هاى 
شهرسازى تلقى شود. در اين زمينه از آنجا كه چند سالى است تهيه اين 
قبيل طرح ها در ايران نيز رواج يافته است خواه ناخواه تعابير و تعاريف 
مختلف آن نيز در بين كارشناسان شهرسازى و به ويژه متخصصان طراحى 
شهرى جا باز كرده است. در ايران نيز گروهى «طراحى شهرى» را فعاليتى 
فرارشته يى عنوان مى كنند و بر پيوستگى و وابستگى آن به ساير طرح هاى 
توسعه شهرى تاكيد دارند. گروهى نيز بر استقالل آن از ساير طرح هاى 
توسعه شهرى اصرار مى ورزند. به هر حال از آنجا كه در بهره گيرى از اين 
دانش جهانى كارشناسان و متخصصان كشورمان وارد عرصه چالش شده اند 
الزم است به تجارب جهانى در اين زمينه و ناكامى ها و موفقيت هاى آن 
نيز توجه شود تا به صرف برداشت ها و دريافت هاى محدود زمينه ساز 
مشكالت جديد مصرفى در عرصه فعاليت هاى توسعه شهرى شهرهاى 

كشورمان نشويم.
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همراه  مختلفي  معضالت  و  مشكالت  با  همواره  شهرنشيني  پديده 
معضل ها  اين  فصل  و  حل  شهري  مديران  و  مسئولين  و  است  بوده 
كه  شهري  مشكالت  اين  از  يكي  داده اند.  قرار  خود  امور  راس  در  را 
پاييز و زمستان گريبان گير كالنشهرها مي شود،  معموال در فصل هاي 
جمله  از  آب گرفتگي  است.  معابر  و  خيابان ها  آب گرفتگي  مسئله 
مشكالت اساسي است كه شهروندان عموما درگير آن مي شوند. معضل 
آب گرفتگي عالوه بر ايجاد اختالل در عبور و مرور، موجب بروز ترافيك 
شهرداري هاي  اخير  ساليان  در  مي شود.  شهرها  معابر  آلودگي  حتي  و 
اين  مهار  جهت  در  را  توجهي  جالب  گام هاي  دنيا  مدرن  كشورهاي 
معضل شهري برداشته اند و در اين مسير عملكرد خوبي را از خود به 

نمايش گذاشته اند.

همچون  نيز  تهران  شهرداري  كه  شنيديم  اخبار  در  پيش  چندي 
ديگر مراكز شهرداري شهرهاي مدرن دنيا طرح هاي ويژه اي را جهت 
كانال هاى  ايجاد  با  و  است  گذاشته  اجرا  به  گرفتگي  آب  با  مقابله 
در  اينكه  جالب  دارد.  را  معابر  در  روان  آب هاى  مهار  زيرزمينى قصد 
تابستان گذشته مسئولين شهردارى قول دادند كه در پاييز و زمستان 
آينده شهروندان به ندرت با آب گرفتگى در معابر روبرو خواهند شد 
و طرح هاي ضربتي شهرداري اين معضل را برطرف خواهد كرد. اين 
وعده ها تا پايان پاييز نيز ادامه داشت. البته به اقبال خوش شهرداري 
پايتخت  از سر  پرآبي  نه چندان  زمستان  و  پاييز  تهران، سال گذشته 
گذاشت و به نوعي بارندگي ها نتوانستند محك خوبي براي طرح هاي 

شهرداري باشد.

گزارش خبري

قطره هاى آواره در خيابان هاى پايتخت
گزارشى از يك روز برفى و بارانى در تعطيالت نوروزى
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جهان  آب  كم  و  باران  كم  مناطق  جزو  ما  كشور  كه  آنجايي  از 
مي رود.  شمار  به  ما  براي  الهي  موهبتي  بارندگي  مي شود،  محسوب 
بخصوص در شهر تهران كه هر بارش كوتاهى، خوشحالي و طراوت 
جو  مى كند.  هديه  خاكستري اش  و  گرفته  دود  آسمان  به  را  بسيارى 
زيادى  بسيار  حد  تا  را  بارندگي  امكان  تهران  هواي  آلوده  و  سنگين 
كاهش داده است و بارندگي هاي اندك، روزهايي با آسمان آبي را براي 
اما اين بارندگي ها به چه قيمتي  شهروندان تهران به ارمغان مي آورد. 
براي تهراني ها تمام مي شود؟ به قيمت ترافيك و آب گرفتگي معابر و 

دشوارى عبور و مرور؟
اين  يازدهم  تاريخ  بهاري 88 خيلي زود و متفاوت در  بارش  اولين 
ساعته  چندين  بارش  از  پس  بود  غافلگيرانه  حال  عين  در  و  زيبا  ماه 
باران كه از شب گذشته آغاز شده بود ناگهان با تغيير و برودت هوا در 
در زمستان هم  بوديم كه  برفى  بارش  بهار شاهد  اول فصل  روزهاى 
كمتر اتفاق افتاد. اين بارندگي در روزهايي باريدن گرفت كه تهران رها 
از بار ترافيكي بوده و خيابان هاى خلوت پايتخت، فضايي آرامش بخش 
كم  بارش  همين  اما  بود.  آورده  فراهم  شهروندان  براي  را  دلنشين  و 
موجبات مشكالت فراوانى را در خيابان هاى شهر بوجود آورد و تردد را 
با سختى همراه نمود و با وجود خلوتي عجيب شهر، آب گرفتگي هاي 
جدي در معابر اصلي و حتي فرعي تهران به وجود آمد. مهم تر از اين آب 
گرفتگي ها، سرريز شدن مسيرهاي عبوري آب و بيرون ريختن زباله ها 
و آشغال هاي روان در اين جوي ها است. اين زباله ها چهره شهر را دچار 
زشتي زائدالوصفي كرده و در صورت تداوم بارندگي به جرات مي توان 

گفت كه عبور و مرور پياده ها را به كلى مختل مى كنند.
پياده روهاي آب گرفته تهران باعث شد كه شهروندان براي زودتر 
رسيدن به مقصد، به خيابان ها هجوم ببرند و در معرض خطرات ديگر 
ناشي از عبور و مرور خودروها قرار گيرند... البته در اينجا نبايد از زحمات 
گفت  بايد  ولي  كرد،  چشم پوشي  تهران  شهرداري  زحمتكش  پرسنل 

خاورميانه  شهرهاي  مهمترين  از  كه  تهران  همچون  كالنشهرى  كه 
محسوب مي شود، نبايد هيچگاه گرفتار چنين معضلي گردد و با تدابير 
تا آب هاى  برد  بين  از  را  اين معضل  بايد سريعا  ويژه مديريت شهرى 
آلوده و آواره، چهره تهران را در روزهاي زيباي باراني اين چنين زشت 

و مختوش نكند.
در هر حال بارندگي روح طراوت را براى شهرها به ارمغان مي آورد 
و مديران شهري ما بايد فكري به حال معابر غير استاندارد و آب گرفته 
در گوشه و كنار شهر بكنند تا شهروندان زيبايى و نشاط باران را بيشتر 

حس كنند.
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ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان با محوريت شهرداري اصفهان كار خود 
را در دو بخش آغاز نمود .

1- مسائل مربوط به آماده سازي شهر
2- مسائل مربوط به ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان

درخصوص آماده سازي شهر : همانگونه كه در خانه اهل خانواده در پايان 
سال نسبت به خانه تكاني اقدام مي كنند شهر نيز خانه بزرگ است و پرسنل 
شهرداري نيز نسبت به خانه تكاني شهر اقدام مي كنند و همكاران ما در 

مناطق  14 گانه نظافت عمومي شهر اعم از : 
1- جمع آوري پسماندهاي عادي به طور مرتب و مستمر انجام مي گردد 
در ايام نوروز قريب به 100% به پسماند هاي شهر اضافه گرديده كه روزانه 
بالغ بر 1900 تن، همكاران ما در شهرداري اقدام به جمع آوري آنها مي نمايند 

و بالغ بر40 ميليون مترمربع را در سطح شهر جاروب مي كنند .
2- جمع آوري نخاله ها و ضايعات به طور جدي انجام شده و از طريق 
رسانه ها به خصوص راديو پيام و از همه همشهريان عزيز مخصوصا“ كساني 
كه مشغول ساخت و ساز مي باشند درخواست شده است از ريختن نخاله در 

معابر عمومي جدا“ خودداري نمايند.
3- جمع آوري پسماندهاي ويژه پزشكي هر شب از ساعت 21 از 3000 

مطب با رنگ و آرم خاص پسماندهاي عفوني .
4- جداسازي بازيافت در مبدأ (  منازل )

5- تعمير و آماده سازي آبنما ها، بازسازي و آماده سازي سرويس هاي 
بهداشتي عمومي،  رنگ آميزي نرده ها – كيوسك ها – ايستگاهها و 
سرپناه هاي اتوبوس ها – تابلوهاي شهري اعم از راهنمايي و رانندگي – 
ساماندهي مبلمان شهري و  زيباسازي – وسايل اسباب بازي – برخورد با 

تخلفات ساختماني .
6- راه اندازي آب نماها مخصوصاً چهار آبنماي متحرك در سطح شهر .

7- ساماندهي و رنگ آميزي ديوارهاي شهر .
8- نصب تابلوهاي معابر 

9- ساماندهي مبلمان و المان هاي شهري
10- زيباسازي شهر – ساماندهي مبلمان شهري

11- رفع نواقص روشنايي
را  آن  هاي  حاشيه  و  رود  زاينده  رودخانه  پاكسازي  ساماندهي   -12

داشته ايم .
13- سرويس هاي بهداشتي به حد كافي احداث شده است.

14- گل گاري ها
15- حفاري در سطح شهر از 15 اسفند ماه ممنوع بوده و دستگاهها تمام 

حفاري ها را ترميم كرده اند
16- جمع آوري پسماندهاي حجيم تقريباً از يك ماه پيش شروع شده 

است و ادامه دارد.
17- از سال گذشته تاكنون در بخش هاي مختلف شهر 21 دستگاه 
سرويس بهداشتي در سطح شهر ساخته شده و تعدادي سرويس بهداشتي 
سيار خريداري شده است كه جمعاً تعداد 147 دستگاه سرويس بهداشتي به 

تعداد 1160 در سطح شهر موجود مي باشد.

«  1388 سال  در  اصفهان  شهر  سفر  تسهيالت  ستاد  عملكرد   » 
امسال        اصفهان،  شهرداري  محوريت  به  اصفهان  شهر  تسهيالت  ستاد 

تسهيالت سـفر شـهر اصفهان با محوريت 
شهرداري اصفهان 

گزارشي از ستاد استقبال و اسكان شهرداري اصفهان
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(سال 1388 ) نيز همانند سالهاي گذشته به حول و قوه الهي بنا به رسالتي 
كه دارد خدمات ويژه اي را در ايام نوروز به ميهمانان ارائه مي نمايد و در اين 
راستا از روز بيست و هشتم اسفند 87  تا سيزدهم فروردين 88 با احساس 
مسووليت بصورت شبانه روزي براي جلب رضايت ميهمانان نوروزي كمر 

همت را بسته است، اميدواريم اين خدمات صادقانه مورد قبول حق تعالي و 
ميهمانان و مسوولين محترم قرار گيرد.

ما بنا به رسالتي كه داريم با حمايت استاندار محترم، معاونين ايشان 
بخصوص معاون محترم عمراني، فرماندار محترم و مديران محترم استان، 
شوراي اسالمي شهر و شهردار محترم با تعداد 495 نفر پرسنل در ستاد رفاه 
و 5000 نفر پرسنل در سطح شهر براي نظافت و نگهداري شهر، متشكل از 
ده كميته به نامهاي اسكان، خدمات، فرهنگي، اطالع رساني و روابط عمومي، 
امنيتي انتظامي، بازرسي و رسيدگي به شكايات، اجرايي ، حوادث ايمني، پرسنلي 
و امور عمومي در نوروز امسال در محل باغ غدير، باغ فدك، پارك استقالل، 
 پارك قلمستان و پارك نماز پارك سپاهان شهر و محوطه ادارات نسبت به

تجهيز هرچه بيشتر اماكن قابل اسكان در شهرداري ها، سالن هاي ورزشي 
تربيت بدني، هالل احمر، محوطه هاي شركت آب و فاضالب، غله، راه و ترابري، 
جهاد كشاورزي ، امور عشاير، دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان ، دانشكده فني 
شهيد مهاجر و دانشكده علمي كاربردي اصفهان ، مدارس آموزش و پرورش، 
هنرستانها، مدارس غير انتفاعي، 20 درصد هتل ها و مهمانپذيرها، منازل 
استيجاري و ... براي اسكان مسافران سياستگذاري و تعيين خط مشي چگونگي 
اسكان مسافران، تعيين ظرفيت پذيرش محل هاي اسكان در سطح شهر و 
 برآورد امكانات مورد نياز جهت تجهيز و تأمين فضاهاي مورد نياز و كنترل دقيق

وضعيت اماكن قبل از تجهيز و بعد از آن و ايجاد اردوگاههاي مناسب مانند 
باغ ابريشم ( شهيد بهشتي ) براي اسكان مسافران در چهار محل پاركي 
و بسيج امكانات رفاهي  و خدماتي در زمينه ارائه خدمات به مسافران به 
ايجاد  و  موجود  هاي  نارسايي  رفع  و  اسكان  تسهيالت  زمينه  در  ويژه 
پاركينگ هاي ويژه در محل هاي مناسب براي استقرار تورهاي كمپر و ارائه 
تسهيالت در مراكز فوق از قبيل امكانات آب، برق، گاز، تلفن، ظرفشويي، 
 آبخوري، حمام و غيره اقدام و كار خود را به شرح ذيل آغاز كرده است .

پارك  و  استقالل  پارك  فدك،  باغ  غدير،  باغ  اجرايي:  كميته  ) محل  الف 

قلمستان، پارك نماز و پارك سپاهان شهر، با فضاي سبز بسيار مناسب 
از آن فضا استفاده نمايند  با زدن چادر و خيمه  براي استقرار و مسافران 
شود. اندازي  راه  كمپينگ  اصفهان  در  آينده  سال  در  اميدواريم   كه 

ب ) وجود سرويس هاي بهداشتي، وجود پاركينگ براي خودرو مسافرين، 49 
پاركينگ  براي ده هزار خودرو ، وجود مراكز فرهنگي و سرگرمي و فضاي 
زيباي باغها و پاركها و ديگر محلها محيط آرامي را براي  اسكان مسافران 
ايجاد نمود، شهرداري اصفهان بعنوان مسوول ستاد مسافران نوروزي شهر 

اصفهان براي پذيرايي ميهمانان نوروزي اقدام به آماده سازي شهر نمود.

كميته اسكان
1- هماهنگي براي اسكان در 20% اتاقهاي هتلها به  تعداد 287 اتاق 
و 20% اتاقهاي مهمانپذيرها و مسافرخانه ها به تعداد 118 اتاق و 15 واحد 
هتل آپارتمان . تعداد 15 واحد هتل مجوز داده شده امسال 3 واحد ساخته شده 
كه هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته و در اوايل سال 88 به بهره برداري 

مي رسد. ( 280 تخت )
2- تهيه اطالعيه با هماهنگي اتحاديه مشاوران امالك براي آگاهي 
شهروندان براي در اختيار قرار دادن منازل استيجاري شخصي براي مسافران 
نوروزي و از طريق راديو پيام بطور مرتب اطالعيه مزبور به سمع شهروندان 
رسانده شده كه شهرونداني كه مايلند منازل خود را در اختيار ميهمانان نوروزي 
قرار دهند با تكميل فرم مخصوص پس از تاييد اداره نظارت اماكن عمومي.

3- اسكان مسافران در مجتمع اردوگاهي شماره دو جمعيت هالل احمر 
با حدود 80 اتاق .

4- تهيه چادر و پتو اعم از فروش و كرايه و فروش ملحفه توسط پيمانكار 
در باغ غدير، باغ فدك، باغ طوبي ، پارك استقالل و پارك قلمستان پارك نماز 

و پارك سپاهان شهر و محلهاي اسكان مسافران براي مسافرين نوروزي . 
5- اسكان مسافران در اتاقهاي شهرداري مناطق چهاردهگانه و سازمانهاي 
وابسته محوطه مجموعه اداري سازمان تاكسيراني پل تمدن، محوطه شركت 

تعاوني تاكسيراني خيابان فرزانگان 
6- سالنهاي ورزشگاه هاي مربوط به شهرداري مانند گل نرگس، امين، 
بهمن،  كرد آباد  ، محوطه هاي ورزشگاههاي تربيت بدني مانند ( پيروزي، 
شهداي خيبر، ملت، تختي، سپاهان شهر، شهيد نصر و باشگاه سوار كاري 
خوراسگان ) و خانه جوان و فرهنگسراها مربوط به سازمان فرهنگي تفريحي 

شهرداري براي اسكان مسافران.
7- 2300 منزل مسكوني استيجاري تاكنون ثبت نام نموده اند  كه توسط 

160 واحد مشاوران امالك در اختيار مسافران قرار گرفته است. 

8- اسكان مسافران مجرد در اتاقهاي ايستگاههاي آتش نشاني و ترمينال 
كاوه و 2 واحد آموزشي براي خواهران مجرد .
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9- اسكان مسافران در محوطه باغ غدير، باغ فدك، پارك قلمستان، پارك 
استقالل، پارك نماز، پارك سپاهان شهر، محوطه هاي ادارات آب و فاضالب، 
راه و ترابري، جهاد كشاورزي، غله، مصلي بزرگ اصفهان، مجموعه اداري 

امير كبير جنب باغ غدير ، محوطه امور عشاير ، باغ طوبي.
10- آماده سازي محل هاي اسكان مسافران با هماهنگي مناطق مربوطه .
11- با هماهنگي سازمان آموزش و پرورش استان تعداد 7000 كالس به 
صورت تجهيز ويژه، تجهيز شده، نيمه تجهيز و بدون تجهيز كه از طريق ستاد 

اسكان فرهنگيان از محلهاي ذيل در اختيار مسافران قرار خواهد گرفت : 

خانه  تابلو  روبروي  خميني،  امام  خيابان   – يك  شماره  پايگاه 
اصفهان،دبيرستان علما زاده – تلفن 3325131

پايگاه شماره دو – خيابان كاوه، خيابان جابر انصاري، مدرسه 
راهنمايي مكتبي – تلفن 4398438

پايگاه شماره سه – خيابان كاوه، روبروي ترمينال كاوه ، دبيرستان 
امام خميني(ره)- تلفن 4519160

پايگاه شماره چهار – خيابان عالمه اميني، ستاد باغ غدير – تلفن 
2600187

هنرستان   ( آباد  سعادت   ) آزادگان  بلوار   – پنج  شماره  پايگاه 
عالقمندان – تلفن 6613714

پايگاه شماره شش – بلوار هشت بهشت دبيرستان شهداي ادب 
– تلفن 2226261

12- تهيه كيسه هاي مخصوص زباله همراه با بروشور راهنما در پاكتهاي 
مخصوص براي مسافران.

ثبت نام آموزش و پرورش به صورت اينترنتي : 
ESKAN.Isfcdu.org

كميته خدمات
1- خدمات خودرويي شامل : 3 اكيپ سيار تعميرات اتومبيل شركت 
خدماتي امداد خودرو ،  ايران خودرو و سايپا كه تمامي عيوب فني اورژانسي 
مسافرين را به طور رايگان رفع و راه اندازي مي نمايد. اين واحدها در تمامي 
ساعات شبانه روز فعال بوده و اگر خودرويي تعميرات اساسي پيدا كند به مراكز 

كشيك تعميراتي معرفي و راهنمايي مي شود. 
2- هماهنگي با مجامع امور صنفي : شامل صنوف توليدي، خدمات 
فني، توزيعي در كليه زمينه هاي مربوط به مسافران نوروزي با همكاري 

اتحاديه هاي فني وسايل نقليه سبك و سنگين.

3- هماهنگي با دانشگاه علوم پزشكي و معاونت بهداشت استان: براي 
ايجاد زمينه استفاده مسافران از خدمات درماني وبهداشتي و پزشك عمومي و 

اورژانس در محلهاي اسكان مسافران. 
4- هماهنگي با شركت پخش فرآورده هاي نفتي : هماهنگي الزم با 
شركت مزبور با سازمان آتش نشاني بمنظور شارژ سيلندرهاي گاز پيك نيكي در 
جايگاههاي مخصوص در باغ  غدير ، باغ فدك، پارك استقالل و پارك قلمستان . 
5- هماهنگي با اداره تعزيرات آرد و نان شهرستان و اداره غله استان : 
توزيع نان در محل هاي چهارگانه اسكان مسافران بصورت شبانه روزي .
6- هماهنگي با شركت اتوبوسراني: براي تقويت اتوبوس براي مسير 
مسافران نوروزي از فرودگاه ترمينال هاي مسافري به مقصد ستاد نوروزي و 

مراكز توريستي و بالعكس .
7- هماهنگي با مديريت تاكسيراني : براي تقويت تاكسي و خط ويژه 

براي مسير مسافران نوروزي در محل چهارگانه اسكان .
8- نصب دستگاه خودپرداز بانك صادرات در باغ غدير 

9- توزيع ميوه و مرغ منجمد در چهار محل اسكان مسافران .

كميته فرهنگي 
1- راه اندازي ايستگاههاي تفريحي، كودك و خانواده ( ايستگاه هاي 
شادماني )در محل اسكان مسافران ( باغ غدير، باغ فدك، پارك استقالل و 

پارك قلمستان ) 
2- راه اندازي نمايشگاه و كارگاه معرفي صنايع دستي، فروش سوغات در 

فضاي  اسكان مسافران نوروزي .
3- برنامه هاي اجراي تأتر خياباني شهروندي با گويش اصفهاني در 

محلهاي اسكان مسافران .
4- نمايش فيلم معرفي اصفهان بصورت شبانه در باغ غدير، باغ فدك، 

پارك قلمستان،  از ساعت 20 شبهاي نوروز .
5- ايجاد فضاي فرهنگي، تبليغي در محيط اسكان مسافران نوروزي ( 

مانند : پارچه نويسي، بنر، داربست با شعارهاي فرهنگي )
6- رصد هاي نجومي با همكاري مركز نجوم اديب در باغ غدير، باغ 

فدك، پارك قلمستان، بوستان نماز و مصلي .
7- پاتوق هاي فرهنگي مسافر ( محفل شبانه ) در باغ غدير( اجراي 

مسابقات مهيج خانوادگي و اجراي موسيقي )
8- انجام سفره هفت سين در ورودي باغ غدير، پارك قلمستان و باغ فدك .

9- ايستگاه ورزشي در محلهاي اسكان مسافران .
10- برگزاري مسابقه برترين سبزه نوروزي و نمايشگاه در باغ غدير در 

تاريخ دوازدهم فروردين .
11- برگزاري نماز جماعت در فضاي باغ غدير، باغ فدك، پارك استقالل 

و پارك قلمستان .
12- راه اندازي تور گردشگري ( بازديد از باغ گلها، باغ پرندگان، پارك ناژوان، 
نمايشگاه پروانه ها و باغ پروانه ها، مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فوالد ، آثار 
تاريخي و حمام عليقلي آقا) در دو نوبت در باغ غدير، باغ فدك، پارك قلمستان .
13- ويژه برنامه تحويل سال نو در محل باغ غدير و پارك قلمستان.

14- معرفي جاذبه هاي تاريخي  اصفهان در باغ غدير .
15- عرضه محصوالت فرهنگي . 
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16- غرفه بلوتوث معرفي اصفهان و محصوالت فرهنگي در باغ غدير ، 
پارك قلمستان، باغ فدك و پارك استقالل .

17- عكس خانه در باغ غدير و پارك قلمستان ( ايستگاهي براي گرفتن 
عكس يادگاري با لباس سنتي)

18- پرده خواني و نقالي با موضوع شاهنامه، اصفهان و ... در محلهاي 
اسكان مسافران .

19- اجراي جنگ هاي شاد در باغ فدك و پارك قلمستان، پارك استقالل 
و بوستان نماز .

كميته اطالع رساني و روابط عمومي 
 1- تهيه 300 هزار نسخه از نقشه شهر اصفهان همراه با جاذبه هاي گردشگري .

در  مسافرين  بين   CD توزيع  طريق  از  اصفهان  شهر  معرفي   -2
اتوبوس هاي مسافربري بين شهري در ايام نوروز .

3- تهيه و نصب پيامهاي تبريك ايام نوروز در نقاط مهم شهر .
4- تهيه و نصب پيامهاي خير مقدم و دعاي تحويل سال وحفظ شئوون 
اسالمي در پايانه هاي مسافربري، فرودگاهها، ايستگاه راه آهن و نقاط مهم 

شهر به تعداد 80 عدد بنر و بيلبرد .
5- تهيه و نصب 300 عدد سيلك به مناسبت ايام نوروز در سطح شهر .

6- تهيه و توزيع نقشه راهنماي شهري ساده براي هدايت مسافران به 
طرف محلهاي پيش بيني شده اسكان در شهر به تعداد 50 هزار نسخه .

7- تهيه و نصب پارچه، تابلو و سيلك در شهر براي هدايت مسافران به 
سمت محلهاي اسكان مسافران به تعداد 200 عدد از 9 مسير 

8- استقرار 11 كيوسك اطالع رساني در سطح شهر براي راهنمايي 
مسافرين به نقاط مختلف شهر و ورودي محل هاي اسكان مسافران .

9- تهيه فيلم مستند و تهيه عكس از فعاليتهاي قسمتهاي مختلف كميته 
اجرايي مسافران نوروزي .

10- اطالع رساني در خصوص همايش سبزه ها در روز 12 فروردين در 
باغ غدير و روز انس با طبيعت  به تعداد 150 عدد سيلك .

و  راديو  مصاحبه هاي  طريق  از  رساني  اطالع  براي  هماهنگي    -11
تلويزيوني، مطبوعاتي براي آگاهي شهروندان و ميهمانان نوروزي و پخش 

پيام از راديو پيام براي راهنمايي آنان .
12- تهيه 10000 كيسه زباله براي توزيع در روز 13 فروردين بين شهروندان .

13- نصب و راه اندازي يك دستگاه كيوسك اطالع رساني رايانه اي در 
شهرداري مركزي .

14- استقرار كيوسكهاي اطالع رساني سيستم مكان ياب هوشمند در 
ميدان امام حسين (ع) و نمايشگاه نصف جهان.

15- نصب بنر از تصاوير شهدا دفاع مقدس در سطح شهر .
16-  اطالع رساني به شهرونداني كه قصد دارند منازل خود را در اختيار 

مسافران نوروزي قرار دهند.
17- تهيه و نصب 700 عدد سيلك  « خواب پارك ممنوع » در سطح 

پاركها و خيابانهاي منتهي به پاركها .
18- پاسخگويي واحد 137 اطالع رساني به ميهمانان و شهروندان.

19- ارسال پيامهاي شهروندي اعم از ايمني حفاظتي و پخش موسيقي مناسب 
از طريق سيستم صوتي در باغ غدير، باغ فدك، پارك استقالل و پارك قلمستان .

شهر  نوروزي  مسافران  رفاه  ستاد  كميته  عملكرد  گزارش  تهيه   -20
اصفهان و نظر سنجي از مسافران .

21- راه اندازي سايت ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان به آدرس : 
isfahan.ir.http//norouz88

كميته انتظامي 
1- اين كميته از بعد از ظهر روز 87/12/28 تا آخر روز 88/1/12 در 
محل باغ غدير تشكيل و نسبت به هماهنگي براي برقراري امنيت و حفظ 
نظم در محلهاي اسكان مسافران با نيروي انتظامي، اماكن عمومي نيروي 
انتظامي، نيروي مقاومت بسيج، ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر 

اقدام مي نمايد .
ضمناً نسبت به جلوگيري از نصب چادر و پارك خواب در پاركهاي سطح 

شهر اقدام مي نمايد .

كميته بازرسي 
ستاد تسهيالت سفر 

شهر اصفهان در سال 88 
1- از تاريخ 87/12/28 لغايت 88/1/12 با پرسنل بازرسي در سه شيفت 

بصورت شبانه روزي و فعال، انجام وظيفه مي نمايند. 
2- ايجاد هماهنگي هاي الزم بين واحدهاي سرويس دهنده در محلهاي 
اسكان مسافران از قبيل پيمانكاران چادر ، پاركينگ، پتو ، نظافت باغ و ... 
3- همكاري و هماهنگي كامل و دلسوزانه با پرسنل ساير واحدها و دقت 
و اهتمام تمام نسبت به بازديد و سركشي از سطح شهر، پاركها، باغ پرندگان، 
باغ گلها، اماكن تاريخي،  تله كابين، ميدان امام و كيوسكها و ... و دهها بازرسي 
موردي كه نهايتاً با تذكرات الزم، اطالع رساني به موقع به مسوولين كميته ها 
رفع نارسايي هاي و كاستي هاي احتمالي عمًال زمينه سرويس دهي بهتر به 

ميهمانان نوروزي .

4- به موازات بازديدها و بازرسي هاي انجام شده، پيشنهادات اصالحي و 
تكميلي و راهكارهاي متعدد و متناسب به مسوولين اجرايي و پيمانكاران در 

جهت بهبود روند امور .
5- انجام امورات محوله از سوي رئيس ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان .

6- جمع بندي پيشنهادها و نظرات ميهمانان نوروزي  و عوامل كميته 
اجرايي و طرح آن در جلسات ستادي براي رفع كمبودها و مشكالت .
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گزارش اصلي

سعيد حسين پور در مشهد اظهار داشت: 60 درصد نياز 
واگن خط يك قطار شهرى مشهد خريدارى شده و در 
نيز در حال  تامين 40 درصد ديگر  حال ساخت است و 

مطالعه است. 
ــهد و انتخاب  وى از انجام مطالعات اوليه منوريل مش
مشاور خبر داد و گفت: به دليل اينكه در نظر است مطالعه 
ــود،  ــهد به  صورت همزمان اجرا ش ــراى منوريل مش و اج
عمليات اجرايى اين طرح به دنبال سفر رياست جمهورى 
ــده و مطالعات  ــال جارى آغاز ش ــهد در ابتداى س به مش

اجرايى نيز در حال انجام است. 
از  متشكل  كنسرسيومى  اينكه  بيان  با  حسين پور 
شركت هاى داخلى و خارجى، پروژه 48 كيلومترى منوريل 
بر  پروژه منوريل مشهد  افزود:  دنبال مى كنند،  را  مشهد 
اساس حجم ترافيك در سه فاز اجرايى اولويت بندى شده 

است كه در برگيرنده چهار خط قطار شهرى است. 
وى با اشاره به اعتبار 10 ميليارد ريالى مطالعات منوريل 
گفت: فاز يك منوريل مشهد به طول 14 كيلومتر از دپوى 
شهيد فهميده ايجاد مى شود. غربى خط يك قطار شهرى در وكيل آباد به سمت ميدان 

بيش از 200 تن زباله در سه روز نخست سال جديد از 
هسته مركزى شهر و مسجد مقدس جمكران جمع آورى 

شده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى قم با اعالم اين خبر 
گفت : همزمان با آغاز سال جديد و ورود خيل عظيمى از 
مسافران نوروزى به شهر قم ، شهردارى قم با تمهيدات 

ويژه اى خود را آماده استقبال از مسافرين نوروزى نموده 
بيشترى  آمادگى  از  قبل  سنوات  به  نسبت  امسال  كه 

برخوردار بوده ايم.
ــيماى  ــازى س ــى افزود: طرح زيباس ــواد جودك ج
ــال جديد توسط مناطق  شهرى از روزهاى قبل از س
ــه در اين طرح  ــاز گرديد ك ــهردارى آغ ــج گانه ش پن

ــازى وروديهاى شهر و نيز  ــيماى بصرى و زيبا س س
ــهر مورد تاكيد ويژه و خاص قرار  ــته مركزى ش هس

ــت . گرفته اس
نيروى   1500 اكنون  هم   : كرد  خاطرنشان  وى 
خدماتى به همراه دستگاههاى سبك و نيمه سنگين در 

3 شيفت كارى مشغول نظافت و فعاليت مى باشند.

شهرداري منطقه ثامن اين با برگزاري اولين جلسه 
ــاه به منظور برنامه ريزي جهت ارايه خدمات  در دي م
ــكالت منطقه در قالب  ــن ورفع مش ــته به زائري شايس
ــهري – كيمته  ــوان كيمته خدمات ش ــه با عن 6 كميت
ــي و عمران  ــه فن ــازي – كيمت ــبز وزيباس ــاي س فض
ــاني وكميته -  وترافيك – كيمته تبليغات واطالع رس
ــد معبر – وكيمته ساماندهي وتسهيالت  كميته رفع س

ــد . ــاد  گردي ــن   ايج زائري
مسئول روابط عمومي شهرداري ثامن گفت با توجه 
ومسافر  زائر  ميليونها  نوروز  ايام  در  ساله  اينكه همه  به 

مشرف  (ع)  رضا  حضرت  زيارت  وبه  مقدس  مشهد  به 
ارائه خدمات  برنامه ريزي در جهت  مي شوند ضرورت 
به زائرين ومجاورين در اين ايام با تشكيل كيمته الزم 

است 
ميرشفيعي گفت با توجه به اينكه 100 درصد زائرين 
جهت تشرف به حرم مطهر از منطقه ثامن تردد مي كنند 
نگاه خدمت رساني در اين ايام بصورت فوق العاده ويژه 

مي باشد كه در همين راستا بيش از 
500 نيرو پرسنل اين منطقه بصورت ستادي وخدماتي 

حضور دارند 

ــهد در ابتداي  ــهر مقدس مش وي با بيان اينكه ش
ــال با حضور مقام معظم رهبري مزين مي شود  هر س
ــه نصيب زائرين  ــت ك ــت از جمله افتخاراتي اس گف
ومجاورين مي شود كه در اين امر شهرداري منطقه 
ــتقبال از ميهمانان بهار  ــن با اقدامات ويژه به اس ثام

ــي رود.  م
ميرشفيعي افزود در طي اين ايام برنامه هاي فرهنگي 
در 60 عنوان در قالبهايي چون نمايشگاهي – مسابقات 
هاي  ومراسم  همايش  نقاشي   – ورزشي   – عكاسي 

وبرنامه هاي گردشگري برگزار مي شود

اخبار كوتاه

واگن هاى قطار شهرى وارد مشهد مى شوند.

جمع آورى بيش از 200 تن زباله در سه روز نخست سال جديد از هسته مركزى شهر

ستاد استقبال از بهار منطقه ثامن
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EFQM بررسى طرح عارضه يابى شهردارى شيراز با رويكرد
ــا رويكرد  ــيراز ب ــهردارى ش ــرح عارضه يابى ش ط
ــهاى  ــوزش و بهبود روش ــط حوزه آم EFQM توس
ــى طرح  ــى قرار گرفت. بررس ــهردارى مورد بررس ش
 EFQM ــيراز با رويكرد ــهردارى ش عارضه يابى ش
توسط حوزه آموزش و بهبود روشهاى شهردارى مورد 
ــى قرار گرفت. مدير آموزش ، تشكيالت و بهبود  بررس
ــر گفت : طرح  ــهردارى با اعالم اين خب ــهاى ش روش
ــى از مهمترين  ــهردارى به عنوان يك ــه يابى ش عارض
ــت  ــى اين مجموعه در پنجمين نشس اقدامات پژوهش
كميسيون تحول ادارى شهردارى كه با حضور شهردار 
ــيراز ، معاونين ، مديران و نماينده استاندارى برگزار  ش
ــه هدف از  ــى قرار گرفت ك ــورد بحث و بررس ــد م ش

ــكالت موجود در مجموعه  ــناخت مسايل و مش آن ش
ــع آنها و بهبود  ــهردارى و يافتن راه حلى جهت رف ش
ــگر  ــد. مهندس داريوش ستايش ــت امور مى باش كيفي
ــت كه  ــازمانى اس افزود : EFQMيك مدل تعالى س
ــتري و كاركنان مى باشد . وى  اساس آن رضايت مش
ــه افراد در  ــان مي دهد ك ــه كرد : اين مدل نش اضاف
ــطوح مختلف با وظايف متفاوت به صورت يك تيم  س
ــته  ــا يكديگر كار مي كنند. مدل EFQM در گذش ب
ــازمانها در ارتباط  ــوان ابزاري براي ارزيابي س به عن
ــه كار مي رفت  ــت كيفيت جامع ب ــتقرار مديري با اس
ــازماني  ــراً با تغييراتي به عنوان مدل تعالي س اما اخي
ــهردارى شيراز  ــت كه ش مورد تصويب قرار گرفته اس

ــتر ارباب رجوع و بهبود  ــه منظور تكريم هرچه بيش ب
ــود به كار  ــتم ادارى خ ــور آن را در سيس ــت ام كيفي
ــوزه هاى  ــاس آن تمام ح ــت كه بر اس ــد گرف خواه
ــازمانى شهردارى مورد عارضه يابى قرار مى گيرند.  س
مدير آموزش ، تشكيالت و بهبود روشهاى شهردارى 
ــى  ــت ، همچنين بررس ــت : در اين نشس اظهار داش
ــنهادى كاركنان در  ــى نظام پيش ــنهادهاى اجراي پيش
ــتاى  ــه هم اينك در راس ــرار گرفت ك ــتور كار ق دس
ــيده  ــنهادات رس ــود وضعيت امور از مجموع پيش بهب
ــى، بيش از 20  ــه اختصاص ــا در كميت ــى آنه و بررس
ــه واحدهاى  ــرا ب ــده جهت اج ــوب ش ــنهاد مص پيش

ــت. ــده  اس مربوطه  اجرا  ش

اقدامات شهرداري مولود راهنمايي و حمايت هاي مردم اصفهان است

 1388 نوروز  مناسبت  به  پيامي  در  اصفهان  شهردار 
 87 سال  در  اصفهان  شهرداري  اقدامات  كرد:  تاكيد 
محصول و مولود تالش، اراده راسخ و حمايتهاي قاطبه 

مردم فهيم و شريف ساكن در اين شهر بوده است.  

فرهنگي  خدماتي،  عمراني،  اقدامات  نگاه  يك  در 
ابعاد  اصفهان  شهر  سطح  در  شده  انجام  وشهري 
فراواني  و  گوناگوني  كه  نحوي  به  داشت   وسيعي 
نسبي  اصالح  و  مثبت  تحوالت  موجب  اقدامات  اين 
ساختار شهري گرديد. افزايش سرانه خدمات و فضاي 

احداث  با  شهري  نقل  و  حمل  شبكه  گسترش  سبز، 
ترافيك  دوم  حلقه  روي  بر  غيرهمسطح  تقاطع هاي 
تجليات و مصاديق  از  پروژه خرد و كالن  شهر دهها 
بارز خدماتي است كه طي سال گذشته به مردم ديار 
اين  كه  نيست  ترديدي  اما  شد،  تقديم  جهان  نصف 
مولود تالش،  و  ثمربخش محصول  و  ارزنده  اقدامات 
شريف  و  فهيم  مردم  قاطبه  حمايتهاي  و  راسخ  اراده 

ساكن در اين شهر بوده است .
ابزار  مؤثرترين  نقد  كه  بوده  ايم  باور  اين  بر  هماره 
كارهاست  ارزيابي  و  سنجش  براي  معيار  دقيق ترين  و 

مصالح  و  منافع  بردارنده  در  كه  فعاليت هايي  باب  در  و 
همه آحاد جامعه شهري است، نظرسنجي و استفاده از 
فانوسي  روشنگر چونان  و  بخردانه  انديشه هاي  و  آراء 
راه، رهپويان طريق خدمتگزاري  تاريكي  است كه در 
را سريع تر و مطمئن تر به مقصد هدايت مي كند. بنابراين 
و  مطمئن  اي  پشتوانه  نقدپذيري،  داريم  راسخ  اعتقاد 
و  عملكردهاست  تصحيح  و  بهبود  براي  اعتماد  قابل 
اميد آن داريم  اين نقد و راهنمايي از سوي مردم آگاه 
شهرداري  در  مردم  خادمان  به  هنر  و  فرهنگ  شهر 

نشود. دريغ 

وقوع 53 مورد حادثه و حريق در روز هاى نخست ايام نوروز
مدير عامل سازمان آتش نشانى شهردارى قم گفت: 
مورد   53 نوروزى  تعطيالت  نخست  روز   5 طى 
حادثه و حريق در قم رخ داده است. سيد سيف الدين 
داده  رخ  حوادث  و  حريق  داشت:بيشتر  اظهار  موسوى 
 ، مسكونى  منازل  در  حريق  به  مربوط  نوروز  ايام  در 
، كارگاهها،  ، ضايعات  مغازه   ، انبار   ، باغات  در  حريق 
حيوانات  صيد  و  گودال  در  خودرو  سقوط   ، آژير  قطع 

وحشى بوده است.

وى ياد آور شد: نيروهاى امدادى آتش نشانى تا 16 
فروردين ماه سال جارى در آماده باش كامل بودند.

ــريع در خدمت رسانى  ــوى افزود: جهت تس موس
ــبك  و آمادگى در حوادث و حريق ، خودرو هاى س
ــاى قم ـ تهران  ــازمان در عوارضى ه ــنگين س و س
ــتر رودخانه و  ــع مهتاب، بس ــان، مجتم و قم ـ كاش
ــبانه روزى  ــر قم به صورت ش ــگ عمار ياس پاركين

ــتقر بودند. مس
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اخبار سازمان

هيئت وزيران در نخستين جلسه خود در سال 88 محور 
اصلي بحث ها را بررسي دقيق پيام نوروزي رهبر معظم 
انقالب درباره اصالح الگوي مصرف قرار داد و به تبيين، 

تشريح راه هاي مختلف اصالح الگوي مصرف پرداخت. 
اصالح  به  ويژه  توجه  اين جلسه  در  رئيس جمهوري 
الگوي مصرف عمومي در سه حوزه مورد تأكيد رهبر معظم 
انقالب يعني نان، آب و انرژي را خواستار شد و افزود: اين 

سه حوزه را مي توان به سرعت ساماندهي كرد . 
در آغاز اين جلسه، رئيس جمهور با اشاره به سخنان 
مهم رهبر معظم انقالب در اين زمينه به وظايف سنگين 
دولت و همه دستگاه ها اشاره و تصريح كرد: بايد به سمتي 
برويم كه دقيق و به درستي همه الگوها اصالح شود حتي 
درباره مديريت وقت و زمان مردم نيز بايد حركت جديد و 

اصالحي داشته باشيم. 
در  نيز  را  قضائيه  و  مقننه  قواي  نقش  نژاد  احمدي 
بايد در همين  افزود:  و  تأثيرگذار خواند  بسيار  زمينه  اين 
جلسه اول چارچوب كار را مشخص كنيم و هر دستگاه 
پيشنهادهاي خود را در اين زمينه دقيق مطرح و هر جا نياز 

به اصالح آيين نامه بود در اين زمينه برنامه ارائه كند. 
رئيس جمهور بر لزوم اصالح چرخه هاي اداري كشور 
نيز تأكيد كرد و گفت: در اين زمينه بايد به اليحه هدفمند 
كردن يارانه ها كه گامي بزرگ و پايه اي است نيز توجه 
و براي به نتيجه نشستن آن تالش ويژه كنيم چرا كه اين 
اليحه حاصل تالش همه متخصصان و دلسوزان كشور 
است كه مدت ها براي به ثمر رساندن آن تالش كرده 

اند. 
پس از صحبت هاي رئيس جمهور، اعضاي كابينه بنا بر 
مسئوليت و حوزه كاريشان به بيان ديدگاه ها و پيشنهادهاي 

خود در زمينه اصالح الگوي مصرف پرداختند. 
پس از پيشنهادهاي مختلف وزيران، آقاي احمدي نژاد 
عمومي،  مصارف  محور   4 در  را  پيشنهادها  و  ها  بحث 
و  ها  يارانه  كردن  هدفمند  طرح  اجراي  دولت،  مصارف 

فرهنگ سازي جمع بندي كرد. 
رئيس جمهوري توجه ويژه به اصالح الگوي مصرف 

عمومي در سه حوزه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب يعني 
نان، آب و انرژي را خواستار شد و افزود: اين سه حوزه را مي 
توان به سرعت ساماندهي كرد و همانطور كه سهميه بندي 
بنزين با كاري ضربتي و دقيق و همراهي مردم صورت 

گرفت، اين كار نيز با همراهي مردم انجام مي شود. 
وي افزود: ظرفيت هاي مردم ما بسيار باالست و مردم 
نشان داده اند كه اهل كارهاي بزرگ و تحولي هستند و 
هرجا كه به نفع منافع ملي است محكم پاي آن مي ايستند 

و حركت خود را به درستي مديريت مي كنند. 
رئيس جمهور خطاب به هيئت وزيران تأكيد كرد: بايد 
براي اين كار برنامه هاي دقيق و در عين حال ضربتي و 
انقالبي بياوريد تا هرچه زودتر عملي شود، مطمئناً ما در اين 

خصوص با برنامه هاي معمولي به جايي نمي رسيم. 
رئيس جمهور بر صرفه جويي در مصارف دولتي تأكيد 
و تصريح كرد: همه دستگاه ها مسئولند و هر كس بايد 
بنشيند و براي دستگاه خود برنامه ريزي كند تا هزينه هاي 
اضافي را از راه هاي مختلف همچون كاهش مسافرت ها 
و همايش ها و هزينه هاي اضافي كاهش دهد و حتي اگر 
بتوانيم يك درصد از بودجه مان را صرفه جويي كنيم اين 
مقدار حدود 500 ميليارد تومان مي شود كه مبلغ كمي 

نيست. 
وي افزود: شركت هاي دولتي هم با يك درصد صرفه 
جويي در بودجه شان، هزار ميليارد تومان به دست مي آورند 
كه اين هم مبلغ كمي نيست و براي پيشبرد امور بسيار 

مؤثر خواهد بود. 

هدفمند  طرح  گيري  پي  اينكه  بيان  با  نژاد  احمدي 
از  نخبگان كشور  كار  حاصل  عنوان  به  ها  يارانه  كردن 
ديگر وظايف دستگاه هاي دولتي است گفت: بخش آخر 
مدت  اين  در  سيما  و  كه صدا  است  فرهنگ سازي  نيز 
نشان داده است كه كارهاي خوب و ارزشمندي مي شود 
در اين زمينه انجام داد و كارهاي خوبي نيز تا كنون انجام 

شده است. 
احمدي نژاد با تأكيد بر حركت دولت با شتاب بيشتر در 
مسير خدمتگزاري به ملت گفت: در اين مدت كه نزديك 
ايام انتخابات نيز هست بايد با جديت و كمترين توجه به 
به  فقط  و  دهيم  ادامه  خود  حركت  به  انتخاباتي  فضاي 

مصالح كشور فكر و بر اساس آن عمل كنيم. 
وي افزود: بايد در مسير حركت ملي فقط به منافع ملت 
و مصالح ملي فكر كرد و بايد در اين زمينه محكم بايستيم 
و با كسي رو دربايستي نكنيم چرا كه مهم نيست كه يك 

دولت ده بار باشد يا يك ماه. 
وي افزود: هيچ كس نگفته است كه اگر دولتي ده بار 
باشد به بهشت مي رود، دولت شهيد رجايي كمتر از يك 
ماه در عرصه وجود داشت اما آنچنان صادق و خالصانه كار 

كرد كه در نهايت به سوي خداوند متعال پرواز كرد. 
معظم  رهبر  مهم  سخنان  به  اشاره  با  جمهور  رئيس 
انقالب درباره انتخابات رياست جمهوري دوره دهم تصريح 
كرد: انتخابات مظهر تجميع اراده ها، نيت ها و انديشه هاي 
اصيل  انتخابات  ما  انقالب  در  خوشبختانه  و  است  مردم 

برقرار شد. 
رئيس جمهور همچنين مواضع قاطع مقام معظم رهبري 
درباره سخنان اخير رئيس جمهور آمريكا را ارزنده خواند و 
آن را روشن كننده مسير حركت كشور و همه مسئوالن 

ارزيابي كرد. 
همه  از  دولت  هيئت  جلسه  پايان  در  جمهور  رئيس 
دستگاه ها و كاركنان نهادها، دستگاه ها و وزارتخانه هايي 
خوبي  به  مردم  تا  كردند  تالش  تعطيالت  طول  در  كه 
تعطيالت خود را پشت سر بگذارند و زمينه را براي آرامش 

مردم فراهم كردند، تشكر و قدرداني كرد. 

اصالح الگوى مصرف محور اصلى بحث هيئت وزيران در نخستين جلسه خود 
در سال 1388

�
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تقدير شهرداران كشور از رئيس جمهور
�

دومين كنفرانس بين المللى شهردارى الكترونيكى
�

اجراى كامل طرح «آمادگى و مقابله با حوادث نوروزى»
�

شهرداران كالنشهرها و مراكز استانها طى نامه اى 
اقدامات  از  جمهورى  رئيس  نژاد  احمدى  دكتر  به 
شهرداريها  ساختار  اصالح  زمينه  در  گرفته  صورت 
آزمون  برگزارى  براى  الزم  زمينه  شدن  آماده  و 
سوى  از   88 سال  ابتداى  در  شهرداريها  استخدامى 

سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور تقدير و تشكر 
كردند.

ــهرها و مراكز استانها  ــهرداران كالنش در نامه ش
ــهرداريها در  ــت : «ش ــور آمده اس ــس جمه ــه رئي ب
ــاختار تشكيالتى  ــال 84 و قبل از آن به لحاظ س س
ــامان يافته اى  ــوب و س ــدان مطل ــه چن ــت ن وضعي
ــا كمبود نيروهاى  ــاختار ب ــته و به دليل نوع س نداش
ــالها انتظار  ــس از س ــه بودند كه پ ــص مواج متخص
ــاختار آنها در زمان  ــت نهم اصالح س در دوران دول
ــازمان  ــمى در س مديريت جناب آقاى مهندس هاش
ــروع و با همت  ــور ش ــهرداريها و دهياريهاى كش ش
ــكيل  ــزاد با تش ــدس نيك ــاى مهن ــاب آق و تدبيرجن

ــهرداريها و همچنين  ستاد  ــوراى سياستگذارى ش ش
ــهرداريها به نحو شايسته اى آخرين  ــتخدامى ش اس
ــهرداريها را  ــانى ش ــاماندهى منابع انس ــه از س مرحل

ــد  . ــى نماي ــرا  م اج
در ادامه اين نامه آمده است : «جناب آقاى رئيس 
جمهور ، به همت و تالش بى شائبه اين عزيزان يكى 
مديريت  در  حضرتعالى  دولت  سياستهاى  مهمترين  از 
همه  توسعه  و  بوده  شكوفائى  حال  در  كشور  شهرى 
.اين مهم  داشت  دنبال خواهد  به  را  پايدارى  و  جانبه 
در  متخصص   ، متعهد  نيروى  نفر  هزار   30 جذب  با 
خواهد  تحقق   1388 ماه  خرداد  اول  تا  كشور  سراسر 

يافت.

الكترونيكى  شهردارى  المللى  بين  كنفرانس  دومين 
و  شهرداريها  سازمان  سوى  از   88 ماه  ارديبهشت 

دهياريهاى كشور در تهران برگزار مى شود.
دومين كنفرانس بين المللى شهردارى الكترونيكى 
15 و 16 ارديبهشت ماه 88 از سوى سازمان شهرداريها 
و دهياريهاى كشور در تاالر بزرگ كشور در تهران با 
حضور و حمايت وزارت خانه ها، سازمان ها، استانداريها 
و شهرداريها ، نهاد ها و موسسات خصوصي و دولتي 
علمي  هاي  انجمن  و  دانشگاه ها  از  كثيري  تعداد  و 
برگزار  خارجي  و  داخلي  انفورماتيك  هاي  شركت  و 

مى شود.
مديريت  تثبيت  و  استقرار  در  شكوفايي  و  نوآوري 
توسعه  و  اطالعات  فناوري  بر  تكيه  با  شهري  واحد 
اقدامات  و  تفكر  سايه  در  مدرن  جامعه  وداشتن  ملي 

الكترونيكي  اهداف برگزارى اين همايش است . 
ــس  ــن كنفران ــزارى اي ــاى برگ ــه محوره از جمل
ــرد ICT در ارائه خدمات  ــوان از ضرورت كارب مى ت
ــهرى ، بررسى نقش فنآورى اطالعات و ارتباطات  ش
ــه  ــى و ارائ ــهرى ، بررس ــات ش ــت و خدم در مديري
ــى در ايران و  ــهردارى الكترونيك ــاى موفق ش مدله

ــهردارى  ــت الكترونيكى، ش ــورها، مديري ــاير كش س
ــتانداردها  اس  ، الكترونيكى  ــهروند  ــى و ش الكترونيك
ــورد نياز در  ــى و مخابراتى م ــاختهاى ارتباط و زيرس

ــهردارى الكترونيكى  نام برد.  ش
ضرورت ايجاد شهردارى الكترونيكى براى شهرهاى 
در  الكترونيكى  شهردارى  اجرايى  مشكالت  و  كوچك 
شهرهاى بزرگ ،نقش فناورى اطالعات در تعامل بهينه 
بانكها ، بنگاههاى اقتصادى ، تامين اجتماعى ، بيمه ها، 
هوشمند  هاى  سيستم   ، شهرداريها  و  خدماتى  مراكز 
مديريت  در  آن  كاربردهاى  و   (ITS) نقل  و  حمل 

ــهرداريها و دهياريهاى كشور  و ستاد  ــازمان ش س
ــانى كشور بر اجراى  هماهنگى امور ايمنى و آتش نش
ــى و مقابله با حوادث نوروزى»  ــل طرح « آمادگ كام
ــط سازمان مديريت  ــتقبال ايمن از بهار) كه توس (اس

ــور و با همكارى اين  سازمان تهيه شده،  بحران كش
ــرد .                                                             ــد  ك تاكي

ــى  هماهنگ ــر  دفت ــت  سرپرس ــدى  احم ــعود  مس
ــهرداريها و دهياريهاى  ــازمان ش ــهرى س خدمات ش
ــور ايمنى و آتش  ــتاد هماهنگى ام ــر س ــور ودبي كش
ــهرى  ــه دفاتر امور ش ــور در نامه اى ب ــانى كش نش
ــيدن سال جديد و  ــتانداريها ضمن تبريك فرارس اس
ــور در خصوص  ــه نامه وزير محترم كش ــا عنايت ب ب
ــى و مقابله با حوادث نوروزى»  ــالغ طرح «آمادگ اب

ــتقبال ايمن از بهار) كه توسط سازمان مديريت  (اس
ــور و با همكارى اين سازمان تهيه شده،  بحران كش
ــد برنامه ريزى  ــتور فرمائي ــت : «لطفًا دس آورده اس
ــطح شهرداريها  الزم جهت اجراى كامل طرح در س
ــات ايمنى آن  ــانى و خدم ــش نش ــازمانهاى آت و س
ــزارش اقدامات بصورت  ــورت گرفته و گ ــتان ص اس
ــتانى تهيه و جهت جمع بندى و ارايه به سازمان  اس
ــال  ــا پايان فروردين س ــور ت ــران كش ــت بح مديري

ــال گردد.» 1388 به اين دفتر ارس
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تهران،  شهرهاى  هواى  آلودگى  كاهش  منظور  به 
اصفهان  و  كرج  شيراز،  مشهد،  تبريز،  اراك،  اهواز، 
كارگروهى تشكيل خواهد شد تا ضمن تدوين طرحها و 
روشهاى كوتاه مدت و ميان مدت، راهكارهاى مناسب 
و اجرايى در جهت كاهش موثر و سريع آلودگى هواى 
شهرهاى يادشده را از طريق دستگاههاي مربوط به اجرا 

در آوردند. 
دولت در راستاى كاهش آلودگى هواى كالنشهرها و 
رسيدن به استانداردهاى جهانى در اين زمينه، تصميمات 
تشكيل  بر  عالوه  آن  اساس  بر  كه  كرد  اتخاذ  جديدى 
محيط  حفاظت  سازمان   ، هوا  آلودگى  كاهش  كارگروه 
زيست موظف شده است نسبت به تهيه و برنامه ريزي به 

منظور تحقق استانداردهاى هواى پاك اقدام كند. 
وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط 
حفاظت  سازمان  مشترك  پيشنهاد  به  بنا  دولت  زيست 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى  محيط زيست و معاونت 
رياست جمهورى و وزارتخانه هاى نفت، صنايع و معادن، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابرى و كشور، 
برنامه چهارم  قانون  ماده (62)  الف  بند  اجراى  آيين نامه 

توسعه را تصويب كردند. 
برنامه چهارم توسعه دولت  قانون  بر اساس ماده 62 
مكلف است در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي 
شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و 
اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت 
چهارم،  برنامه  طول  در  و  دهد  كاهش  زيست  محيط 

تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلتهاي 
فرسوده كشور از رده خارج شوند. 

بر اساس اين مصوبه، سازمان حفاظت محيط زيست 
موظف شده است تا پايان برنامه چهارم توسعه با همكارى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نسبت به تهيه 
استانداردهاى هواى پاك اقدام و به تصويب شوراى عالى 

حفاظت محيط زيست برساند. 
هواى  آلودگى  كاهش  منظور  به  اساس،   اين  بر 
شهرهاى تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج 
عضويت  با  و  استاندار  رياست  به  كارگروهى  اصفهان  و 
مديران كل استانى وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري، ارتباطات 
و فناورى اطالعات و روساى معادن، بهداشت، درمان و 
فناورى  و  ارتباطات  ترابري،  و  راه  پزشكي،  آموزش 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان هاى  روساى  و  اطالعات 
ناحيه  رانندگى  و  پليس راهنمايى  معاون  سيما،  و  و صدا 
نيروى انتظامي، رييس دانشگاه علوم پزشكى مركز استان 
و شهردار هر يك از شهرهاى يادشده تشكيل خواهد شد 
ميان  و  كوتاه مدت  روشهاى  و  تدوين طرحها  تا ضمن 
كاهش  جهت  در  اجرايى  و  مناسب  راهكارهاى  مدت، 
موثر و سريع آلودگى هواى شهرهاى يادشده را از طريق 

دستگاههاي مربوط به اجرا درآورند. 
اين كارگروه موظف است نسبت به تهيه و يا بازنگرى 
برنامه جامع كاهش آلودگى هوا اقدام و آن را به تصويب 

شوراى برنامه ريزى و توسعه استان برساند. 
برنامه ريزى  معاونت  اين مصوبه،  اساس  بر  همچنين 
است  موظف شده  رياست جمهورى  راهبردى  نظارت  و 
اعتبار خاصى را براى اجراى طرحها و برنامه هاى مصوب 
مربوط  دستگاههاى  ساالنه  بودجه  در  مذكور  كارگروه 

پيش بينى كند. 
نيروى  رانندگي  و  راهنمايى  معاونت  اساس،  اين  بر 
گزارش  است  موظف  ايران  اسالمى  جمهورى  انتظامى 
قانونى  برخورد  درخصوص  شده  انجام  اقدامات  عملكرد 
مرجع  به  بار  يك  ماه  شش  هر  را  دودزا  خودروهاى  با 

ذىصالح ارائه كند. 

است  شده  موظف  نيز  كشورى  هواپيمايى  سازمان 
نسبت به نظارت و رعايت استانداردهاى اجبارى در ناوگان 
و  استانداردها  چهارچوب  در  كشور،  هوايى  نقل  و  حمل 
ضوابط بين المللى در بخش  آالينده هاى صوتى و هوايي، 

اقدامات الزم را پيگيري كند. 
 

انتقال واحدهاى  بر اساس اين مصوبه، براى تشويق 
شهرهاى  محدوده  در  مستقر  آالينده  صنعتى  و  توليدى 
يادشده، تمهيداتى از قبيل تغيير كاربرى عرصه و اعيان 
كارخانه هاى انتقالي، طبق ضوابط مصوب طرحهاى توسعه 
و عمران و خريد حق امتياز، حق اشتراك و ساير امتيازات 
مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلى واحد 
مربوط به قيمت عادالنه روز و يا انتقال امتيازات يادشده به 
متقاضيانى كه صاحب امتياز معرفى مى كند در اسرع وقت 
و بدون مطالبه وجه از سوى وزارتخانه هاى نفت، نيرو و 

ارتباطات وفناورى اطالعات در نظر گرفته شده است. 
با  است  مكلف  نفت  وزارت  مصوبه،  اين  اساس  بر 
هماهنگى دستگاه هاى مربوط و در چهار چوب برنامه هاى 
شهر   8 هواى  آلودگى  كاهش  دراجراى  خود،  اجرايى 
آلوده كشور، گاز طبيعى مورد نياز نيروگاهها و واحدهاى 
تجاري، خانگي، صنعتى وخودروهاى گازسوز (با اولويت 
حمل و نقل عمومي) را در حدامكان در تمام فصول سال 
بخصوص فصل هاى سرد كه افت فشار گاز رخ مي دهد، تا 

پايان برنامه  پنجم توسعه، تامين كند. 
بر اين اساس،  كليه واحدهاى توليدى و صنعتى موظفند 
نسبت به انجام پايش در واحدهاى صنعتى اقدام كنند و 
نيز موظفند به طور مشترك  نيرو  نفت و  وزارتخانه هاى 
سرمايه گذارى  انجام  و  الزم  اقتصادى  و  فنى  بررسى  تا 
آلوده و شهركهاى  اولويت شهرهاى  با  در كليه شهرها، 
با  حرارتى  مصارف  از  بخشى  تامين  به  نسبت  صنعتي، 
نيروگاههاى حرارتى  بازيافت شده در  از حرارت  استفاده 

اقدام كنند. 
اين تصويب نامه پس از تاييد رئيس جمهور، از سوى 
اجرا  براى  رئيس جمهور  اول  معاون  داودى،  پرويز  دكتر 

ابالغ شده است.

در   (  E-Service) الكترونيكى  ،سرويسهاى  شهرى 
ارائه خدمات شهرى ونقش شهرداريهاى الكترونيكى در 
محورهاى  ديگر  از  الكترونيكى  دولت  تحقق  و  توسعه 

برگزارى اين كنفرانس است.

هم زمان با برپايي كنفرانس، نمايشگاه جانبي با حضور 
سازمان ها، شهرداري هاي برتر كشور، شركت هاي برتر 
انفورماتيك داخلي و خارجي، موسسات آموزشي برگزار 

خواهد شد.

شايان ذكر است اولين كنفرانس بين المللي شهرداري 
الكترونيكي طى روز هاي 24 و 25 مهر ماه سال 1386 
در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيما 

در تهران برگزار شد.

تصميمات مهم دولت براى كاهش آلودگى هواى هشت شهر بزرگ كشور
�
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پايان  در  شهرداريها  عمومى  روابط  مديران 
ستاد  تشكيل  اعالم  ضمن  خود  گردهمائى  نخستين 
ارائه  هماهنگى روابط عمومى شهرداريهاى كشور بر 
تشكيالت  ارتقاى  و  كاربردى  هاى  آموزش  مستمر 

كردند. تاكيد  شهرداريها  عمومى  روابط 
ــى مديران روابط  ــتين گردهمائ ــن بيانيه نخس مت
ــهرداريهاى كالنشهرها،مراكز  ــهرداريها ش عمومى ش
ــتانها وباالى يكصد هزار نفر به شرح ذيل  است: اس

ــوم ، فنونى و هنرهائى  ــط عمومى از جمله عل رواب
ــاز  ــا و قابليتهاى كارس ــه دليل ويژگى ه ــت كه ب اس
ــه روز اررش و  ــت ، روز ب ــده اش در مديري و ارزن
ــاهديم  ــترى يافته و مى يابد و همواره ش ــاى بيش به
ــكال مختلف اشاعه و بسط آن در  كه به روشها و اش
ــت. تاكنون از روابط  ابعاد مختلف ادامه پيدا كرده اس
ــده  ــف و مفاهيم گوناگونى بيان ش ــى ها تعاري عموم
ــت اندركاران  ــب نظران و دس ــت اما اغلب صاح اس
ــيله اى پرتوان و  ــى ازآن به عنوان وس ــط عموم رواب
ــازمان  ــبرد اهداف و برنامه هاى هر س ــوى در پيش ق
ــد و در موفقيتهاى  ــكيالت حقوقى ياد كرده ان يا تش

ــته اند. اجرائى هم براين امر صحه گذاش
با عنايت به مباحث ارائه شده در اين گردهمائى  
جارى،  سال  طى  شده  برگزار  اموزشى  هاى  دوره  و 
به  ويزه  توجه  و  نگاه  با  گردهمائى  اين  پايانى  بيانيه 
سطح  بيشتر  هرچه  ارتقاى  در  تواند  مى  كه  امورى 
اجرائى،  امور  در  روابط عمومى شهرداريها  فعاليتهاى 
مديريتى و برنامه ريزى موثرباشد و بستر الزم براى 
از  كه  انقالب،  چهارم  دهه  در  مطلوب  فعاليتهاى 
و  پيشرفت  دهه  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  سوى 
بر  پردازد و  ،مى  نمايد  فراهم  ،را  ناميده شده  عدالت 

ورد:  مى  تاكيد  آنها 
اسالم  مبين  دين  متعالى  مضامين  به  توجه   -1
روابط  خصوص  در  ايرانى  فرهنگ  هاى  آموزه  و 

موثر  ارتباط  برقرارى  منظور  به  مردمدارى  و  انسانى 
. عمومى  افكار  بر  مناسب  تاثير  و  با شهروندان 

عنوان  به  شهرداريها  عمومى  روابط  مديران   -2
خويش  مسلم  وظيفه  كشور  شهروندان  خدمتگذاران 
مى دانند تا تمام تالش خود را درجهت اطالع رسانى 
به  فعاليتهاى شهرداريها  از طرحها و  سريع و صحيح 
افكار عمومى به منظور آگاهى آنان از اين طرحها و 
برنامه هاى  در  مطلوب  مشاركت  زمينه  آمدن  فراهم 

دهند.  انجام  شهردارى 
3- ارائه آموزشهاى مستمر به مديران و كاركنان 
هاى  موضوع  زمينه  در  شهرداريها  عمومى  روابط 
جامع  نظام  با  مطابق  عمومى  روابط  حوزه  كاربردى 
حمايت  با  كشور  شهرداريهاى  كاركنان  آموزش 

كشور.  دهياريهاى  و  شهرداريها  سازمان 
روابط  دفاتر  تشكيالت  ارتقاى  و  اصالح   –  4
از  انتظارات  و  نيازها  با  متناسب  شهرداريها  عمومى 
اجتماعى و فرهنگى  با تحوالت  شهرداريها و همگام 
نيروهاى  جذب  زمينه  آمدن  فراهم  منظور  به  جامعه 

. متخصص

هاى  عمومى  روابط  هماهنگى  ستاد  تشكيل   –  5
شهرداريها در سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور 
ميان  بيشتر  پيوند  براى  اتصالى  حلقه  منظورايجاد  به 
روابط عمومى شهرداريها ، فراهم نمودن زمينه الزم 
اطالعاتى  بانكهاى  توليد   ، تجربيات  انتقال  براى 
خاص  مشكالت  و  مسائل  شناسائى   ، تخصصى 
فعاليتهاى  انعكاس  و  ها  عمومى  روابط  كارى  حوزه 
 ، ملى  سطح  در  شهرداريها  عمومى  روابط  شاخص 
مانند  متنوع  هاى  برنامه  اجراى  و  طراحى  طريق  از 
برپائى   ، تخصصى  نشستهاى  و  همايش  برگزارى 
برتر  عمومى  روابط  انتخاب  جشنواره  و  نمايشگاه 
هاى  سايت  ايجاد  و  نشريات  انتشار  و  شهرداريها 

. تخصصى

مديران  و  شهرداران  بيشتر  توجه  6-ضرورت 
عمومى  روابط  گوناگون  كاركردهاى  به  شهردارى 
مورد  تغييرات  ايجاد  و  رسانى  اطالع  هاى  زمينه  در 
نگاه  واصالح  عمومى  افكار  در سطح  شهردارى  نظر 
 . ها  روابط عمومى  و عملكرد  اهداف  به  آنها  سنتى 

لحاظ  از  شهرداريها  عمومى  روابط   7-تقويت 
مباحث مربوط به كاربرد فناورى هاى نوين ارتباطى 
و  افزارى  نرم   ، افزارى  لحاظ سخت  از  اطالعاتى  و 
روابط  تحقق  هدف  با  مربوطه  هاى  آموزش  ارائه 
شك  بدون  كه  شهرداريها  در  الكترونيكى  عمومى 
و  الكترونيكى  شهردارى  اندازى  راه  در  زيادى  تاثير 

داشت. خواهد  شهرالكترونيكى 
شغلى  رضايت  بين  ارتباط  وجود  به  نظر   -8
در  مطلوب  الگوى  اتخاذ  و  عمومى  روابط  كاركنان 
در  ملى  پژوهش  شود  مى  پيشنهاد   ، فعاليتها  انجام 
عمومى  روابط  مسائل  و  مشكالت  شناسائى  زمينه 
قوت  نقاط  شدن  مشخص  و  كشور  شهرداريهاى  در 
مطالعات شهرى  پژوهشكده  محوريت  با  آنها  وضعف 
كشور  دهياريهاى  و  شهرداريها  سازمان  روستائى  و 
پژوهشى  مراكز  يا  دانشگاهها  از  يكى  همكارى  با  و 
جمع  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  تا  شود  انجام  معتبر 
آورى شده از روابط عمومى هاى شهرداريها، الگوى 
آرمانى و سياستهاى كلى و راهبردها و چارچوب هاى 
اجرا  شهرداريها  در  تا  تدوين  و  تعيين  آن  عملى 

شود.»

تشكيل ستاد هماهنگى روابط عمومى هاى شهردارى هاى كشور
�
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ــي قير و  ــردي آموزش رب ــش كا ــتين هماي نخس
ــفند  اس  15 ــنبه  پنجش ريها  ــهردا ويژه ش ــفالت  آس
ران و  ــهردا ز ش ــرى ا ــع كثي ــور جم ــا حض ه ب ــا م
،مديران كل  ريها ــهردا ــان ش كارشناس و  ــران  مدي
ــگران  پژوهش ريها و استادان، ندا ــتا س ا ــر فنى  ت دفا
ــك  ني ــى مكا ــكده مهندس نش ــجويان در دا نش و دا
ــي كار  لدين طوس ــي خواجه نصيرا ــگاه صنعت نش دا

ــرد. ــاز ك ــود را آغ خ
ــفالت  آس ــت  ــتاي نهض راس ــش در  ــن هماي ي ا
ريها  سازمان شهردا ــترك  مش با همكارى  و  يران  ا
مور  ا هماهنگى  ــت  معاون  ، ــور  كش ــاى  دهياريه و 

ــگاه صنعتي خواجه  نش ــور و دا نى وزارت كش عمرا
ــود.  ر مى ش ــي برگزا لدين طوس نصيرا

دكتـر بطحائى  ــن همايش،  ي ا ــايش  ئين گش درآ
نصيرالديـن  خواجـه  صنعتـي  دانشـگاه  رئيـس 

رتباط  ا ــاى  ه ــودمندى  س بر  تاكيد  طوسـي ضمن 

در  ــى  ئ اجرا ــتگاههاى  دس و  ــگاهها  نش دا ــان  مي
ــه عموم مردم  ب ــانى  رتقاى خدمات رس ا خصوص 
ــف  مختل ــوف  صن و  نها  ــازما س و  ــتگاهها  دس و 
ــاده همه  م ــر آ ــه نصي ج ــگاه خوا نش دا ــد كرد: تاكي
ــازمان  س و  ــور  كش وزارت  ــا  ب ــكارى  هم ــه  گون
ــوص  خص در  ــور  كش ــاى  دهياريه و  ريها  ــهردا ش
ــف  ــل مختل ــى درمراح ن ــاى عمرا ــاى طرحه رتق ا

ــد. ــرا و نظارت مى باش ج ا ــه ريزى، برنام طراحى،
ــش، دكتر  ين هماي ــايش ا ــن گش ئي ــه آ م دا در ا
ــى  ط كشـور  وزارت  فنـى  دفتـر  مديـركل  يارمنـد 

ــال اخير  ــى يك س ــت : ط ــار داش ــخنانى اظه س
ــش قيمت  ي فزا ــل و ا ــال قب ــرماى س ــه دليل س ب
ــودن قير  ــوص فراهم نم ــورس در خص ــر در ب قي
ــا  ــهرى ب ــت ش ريها و مديري ــهردا ــاز ش ــورد ني م
ــه ويژه  ــا توج ــى ب ــم ول ــه بودي ج ــكالتى موا مش

ــن قير كه  ر ت 250 هزا ــورى محترم  ــس جمه رئي
ــال  ــت به قيمت س 25 ميليون مترمربع اس معادل 
ــا تمامى  ب ــد كه  ــع ش ريها توزي ــهردا ــن ش بي  86
نجام  ا ــه  ب بزرگى  ــك  ــود كم موج ــاى  محدوديته
ــهرى  ــوط به مديريت ش ــى مرب ن ــاى عمرا طرحه

ــور بود. كش
مه  دا ــور در ا ــى وزارت كش ــر فن ــركل دفت مدي
ز يك  ــد ا 90 درص ــه  ــك ب ــت: نزدي ــار داش اظه
ــده در  ــر توليد ش قي ــن  ر ت ــزا 200 ه ــون و  ميلي
بر درون شهرى  ه سازى و آسفالت معا ــور به را كش
ين  ز ا ر تن ا ــزا 500 ه ــدود  رد و ح ــاص دا اختص

ــود. ريها مصرف مى ش ــهردا ــوى  ش ز س ر ا مقدا
در  ريها  ــهردا ش ــفالت  آس ــه  :هزين ــزود  ف ا وى 

ــت . 180 ميليارد تومان اس ــال حدود  س
ــش توليد و  ــه در بخ ينك ــه ا ــاره ب ش ــا ا وى ب
ــانى متخصص با  نس ــروى ا ــفالت و ني ــراى آس ج ا
ــهرى مواجهيم،  ــوزه مديريت ش ــكالتى در ح مش
ــى مربوط به  ئ ــور اجرا م گذارى ا ــرورت وا ــر ض ب
به  ــش خصوصى  ــه بخ ب ــفالت  ــه هاى آس ن كارخا

ــرد. ــد ك ــكالت تاكي ــن مش ــش اي ــور كاه منظ
ــالش مى  ت  : ــت  ــن گف ــد همچني يادمن ــر  دكت
را  عتبارى  ا ينده  آ ــال  نى س بودجه عمرا در  ــم  كني

ــم . ــر بگيري ــر در نظ ــه قي ــراى ياران ب
مه  دا ــور در ا ــر فنى وزارت كش ــركل دفت  مدي
ــه قيمت  ــده قيمت قير ب ين ــال آ ينكه س ــا بيان ا ب
ــبه مى شود بر ضرورت به كارگيرى  بورس محاس
ئيك  موزا ــد  نن ما جديد  ــاى  ه فناورى  ز  ا ــب  مناس
و  برخى كوچه ها  ــفالت  آس به جاى  ــنگفرش  و س

ــرد. ــد ك ــردد تاكي ــت و كم ت ــاى بن بس نه با خيا
ــكالت  مش ز  ا ــى  يك : ــت  گف ــن  همچني وى 
ــده  ش ريخته  ــفالت  آس ــه  ك ــت  ينس ا ريها  ــهردا ش
ــراى ترميم خطوط  ــارى ب ــه دليل حف ــر ب ب در معا
ــوى  ز س ا ، برق ،آب،گاز مرتبا  برات  رتباطى مخا ا
و ضرورت  ــود  ش مى  كنده  مربوطه  ــتگاههاى  دس
ــاى  ــه ه فت ــگاهها يا نش ــى و دا رد مراكزپژوهش دا
ز»  ــتفاده ا س نند ا ــبى را ما علمى و كاربردى مناس

ــد. ــه نماين ــهرداريها ارائ ــه ش ــرى ورس» ب پ
ــدن  ن ــم خوا ــا مه ب ــه  تم ــد در خا يارمن ــر  دكت
ــهرهاى  ــفالت در  ش ــب نهضت آس ــراى مناس ج ا
ــد همزمان با  رن ــت دا ــت : مردم دوس ــور گف كش
بر  ــى در معا ن ــه تكا ن ــاهد خا ــال جديد ش ــاز س آغ

ــد با  نن ــى توا ريها م ــهردا ــند و ش ــا باش نه با و خيا
بتداى  ــال تا ا ــفند امس ز نيمه اس ــه به فصل ا توج
در  را  ــبى  مناس مات  قدا ا ينده  آ ــال  ــت س رديبهش ا
ــب به  ــانى مناس ــالع رس ــن اط ــه ضم ــن زمين ي ا

ــد.     ــام دهن ــهروندان انج ش
ز  ا تن  ــه  ــش س ــن هماي ي ا ــح  ــت صب نشس در 
ــرى  ــر فخ ــامل دكت ــگران ش ــتادان و پژوهش س ا
ــدس  مهن  ، ــفالت  آس و  ــر  قي ــات  كلي ــه  زمين در 
ــود و كيفيت  ــاى بهب ــه راهكاره ــادرى در زمين ن
ــهرى و مهندس  ــق ش ــفالت در مناط ــراى آس ج ا
ــه كارهاى موفق  ــى در زمينه تجرب ب لكتا ــمس ا ش
نى مى  ــخنرا يران س لتى در ا ــفا ــازى هاى آس روس

ــد. كن
كارگاههاى  ــه  ب ــش  هماي ــن  ي ا عصر  ــت  نشس
بازيافت  : ز ا ــد  رتن عبا رد كه  دا اختصاص  ــى  آموزش
ــدگى و قيرزدگى  ــرد و گرم آسفالت، عريان ش س
ز قيرهاى پليمرى  ــتفاده ا س ــهرى ، ا بر ش رويه معا
ــت تعمير و  ــهرى ، مديري ــر ش ب ــيون معا مولس و ا

يك  ــخصات  ،مش ــفالت  آس ــازى  روس ــدارى  نگه
ــه گيرى و درزگيرى  لتى و لك ــفا طرح مخلوط آس

ــفالت. ــازى آس در روس

همايش كاربردى قير و آسفالت برگزار شد
�
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ميليارد   400 اختصاص  از  ــور  مهندس محصولى وزير كش
ــهرداري تهران براي نوسازي  ــهيالت دولت به ش تومان تس

ــر داد.  ــت خب ــوده پايتخ ــت فرس باف
وزير كشور با بيان خبر فوق افزود : ارائه تسهيالت دولتي براي 

نوسازي بافت فرسوده در اين سطح در دولت ها قبل سابقه نداشت 
و در دولت نهم اين امر تحقق يافت. 

اين  پرداخت  نامه  گذشته  روز  داشت:  اظهار  ادامه  در   وي 
تسهيالت را امضا كردم. 

اختصاص 400 ميليارد تومان تسهيالت دولت به شهردارى تهران
�

ز  ا ــي  طوس لدين  نصيرا خواجه  ــگاه  نش دا رئيس 
ــي  پژوهش ــي،  آموزش توافق نامه همكاري  امضاي 
ه  ــگا نش ين دا ا ــور و  ــن وزارت كش بي ــاوري  فن و 
ــه  ــص در زمين ــروي متخص ــت ني ــدف تربي ــا ه ب

ــر داد. ــهري خب ــات ش ــي خدم ــت مهندس مديري
به  ــت:  ش ا د ر  ظها ا يي  بطحا ــي  تق محمد ــيد  س
علمي  ــالت  م تعا ــتر  بيش چه  هر  ــت  ي تقو ر  ــو منظ
رت  ا ز و ــن  بي ي  ــه ا م فق نا ا تو ــي،  ت تحقيقا  -
ون  ــا مع  ، د ا ــز نيك ــي  عل ــي  يندگ نما ــه  ب ر  ــو كش
و  ــه  ن تخا ر ا ز و ــن  ي ا ــي  ن ا عمر ر  ــو م ا ــي  هنگ هما
ــي  طوس لدين  ا نصير ــه  ج ا خو ــي  صنعت ه  ــگا نش ا د

ــيد.  ــا  رس ــه امض ب
ــن توافق نامه،  ي د ا ــاس مفا ــزود: بر اس ف وي ا
ــراي  ا ب ــش ر ــالش خوي ــالي ت ــد اع ــن ح طرفي
ــكالت و معضالت  ــش توان ملي در حل مش ي فزا ا

ــد.  ــه كار  مي بندن ــور  ب ــي كش ن ــور عمرا م ا
ــاس  اس بر  كرد: همچنين  ــان  خاطرنش بطحايي 
ــروي متخصص در  ني ــت  تربي ــه،  م نا فق  توا ــن  ي ا
ــط  ــهري توس ــي خدمات ش زمينه مديريت مهندس
ــي و  لدين طوس ــه نصير ا ج ــي خوا ــگاه صنعت نش دا

ــود.  نجام مي ش ــور ا با حمايت وزارت كش
ــت  جه ــه  ب و  ــتا  س ا ر ــن  همي ر  د ــت:  گف وي 
ــهري  ش خدمات  ــاي  ليت  ه فعا ــدن  ش ــد  م من نظا
ي  تقا ر ا و  عملي  و  ــي  علم هيم  مفا ــوب  چ ر چا ر  د
 ، ــد فمن هد ــتم  سيس ــك  ي ر  د ــي  يت ير مد و  ــي  فن
ري عرصه  ا ــذ گ ا ري و و ــه همكا ــبت ب ا نس ــد بت ا
ز به  د نيا ر ت مو ا ــز ت و تجهي ــا ن مكا ــي، ا ن عيا و ا
ــي  طوس لدين  ا نصير ــه  ج ا خو ــي  صنعت ه  ــگا نش ا د
مه  نا ــق  ف ا ــن تو ي ا ف  ا ــد ه ــق ا ر تحق ــو ــه منظ ب
ير  ــا س كردن  ــي  ي ا جر ا ــت  جه و  ه  د ــر ك م  ا ــد ق ا
ــب  ن جا ز  ا ــي  يندگ نما ــه  ب ني  ــيو كميس  ، د ر ا ــو م
ت  ــا تصميم و  ــكيل  تش ــه  ن تخا ر ا ز و و  ه  ــگا نش ا د
ــالت  م تعا ه  ــو نح ــا  ب ط  ــا تب ر ا ر  د ه  ــد ش ذ  ــا تخ ا
ا  جر ا ــن  في طر ــاي  مض ا ــا  ب ــيون  كميس ــن  ي ا ر  د

ــود.  مي ش

توافق نامه همكارى دانشگاه خواجه نصير با وزارت كشور
�

فناوري  و  آمار  هاي  سازمان  اساسنامه  اصالح  با 
اطالعات شهرداريهاي كشور و ابالغ آن به استانداريها ، 
زمينه الزم براى اصالح ساختار تشكيالتى اين سازمانها 

فراهم شد.
و  تشكيالت  دفتر  مديركل  تبار  كوشش  محسن 
با  كشور  دهياريها  و  شهرداريها  سازمان  انسانى  نيروى 
خبر افزود : در اجراي ماده 84 قانون شهرداري  بيان اين
و به استناد بند 17 ماده 13 اساسنامه سازمان هاي آمار و 
فناوري اطالعات شهرداريهاي كشور، اساسنامه اصالحي 
مذكور مورد موافقت قرار گرفت و توسط مهندس نيكزاد 

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور به تمامي 
استانداران ابالغ شد. 

انسانى  كوشش تبار افزود: دفتر تشكيالت و نيروى 
نياز  دليل  به  كشور  دهياريها  و  شهرداريها  سازمان 
به  شهرداريها  اطالعات  و  فنآوري  و  آمار  سازمانهاي 
الگوي  طراحي  به  موفق  حال  تابه  اساسنامه  اصالح 
ابتدا  تشكيالتي اين سازمانها نشده بود ، زيرا الزم بود 

اساسنامه آنها اصالح و به روز شود .
و  تشكيالت  دفتر  گيري  پي  با  مهم  افزود:اين  وى 
آمار و  انساني و هماهنگي و همكاري مديريت  نيروي 

دهياريهاى  و  شهرداريها  سازمان  اطالعات  آوري  فن 
انجام شد.

كليه  حاضر  :درحال  گفت  ادامه  در  تبار  كوشش 
اساسنامه  اين  اساس  بر  بايست  مي  مذكور  سازمانهاي 
اقدامات اصالحي را انجام و مراتب را جهت تاييد به اداره 

كل امور شهرداريهاي وزارت كشور ارسال نمايند .
اين  اصالح  دنبال   به   : كرد  تصريح  خاتمه  در  وى 
اساسنامه ، ابالغ تشكيالت سازمان هاي آمار و فناوري 
خواهد  پذير  امكان  نيز  كشور  شهرداريهاي  اطالعات 

شد.

ابالغ اساسنامه اصالحي سازمانهاي امار و فناوري اطالعات شهرداريها
�
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شهرداريها  توسط  آالت  ماشين  خريد  دستورالعمل   
سازمان  اجرائى  امور  و  پشتيبانى  معاونت  سوى  از  كه 
شهرداريها و دهياريهاى كشور تهيه شده به استانداريها 

ابالغ شد.
جمشيد اسماعيلى سرپرست معاونت پشتيبانى و امور 
اجرائى سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور با بيان اين 
خبر اظهار داشت : اين دستورالعمل با توجه به سياست 
جديد سازمان مبني بر تهيه و تامين برخي ماشين آالت 
و تجهيزات به صورت غيرمتمركز و توسط شهرداريها و 
لزوم يكپارچگي و رعايت صرفه و صالح شهرداريهاي 
كشور از جهت دسترسي به امكانات و سهولت در تهيه 
تجهيزات و رعايت آزادي انتخاب و همچنين استفاده از 
پتانسيل فني و اجرائي شهرداريها تهيه و به استانداريها 

ابالغ شد .
سازمان   ، دستورالعمل  اين  موجب  به   : افزود  وى 

شهرداريها و دهياريهاى كشور با شركتهاي معتبر داخلي كه 
با استانداردهاي جهاني و كيفيت مورد نياز سازماني ، كاال 
توليد مي نمايند اقدام به عقد تفاهم نامه توليد ماشين آالت و 
تجهيزات مورد نياز شهرداريها را با كاربري تخصصي نموده 
است . لذا شهرداريها موظف به تهيه كاال از شركتهاي تائيد 

شده مي باشند. 
اسماعيلى افزود :در صورتيكه شهرداريها تمايل به خريد 
ماشين آالت با مشخصات فني مورد نظر از شركتهاي غيره 
مي باشند مي توانند  با مجوز اداره كل تجهيزات و تداركات 
سازمان شهردايها و دهياريهاى كشور در اين خصوص اقدام 

نمايند.  
وى در ادامه گفت : به منظور رعايت استانداردهاي كيفي 
و عمومي و همچنين همسان سازي كاربري هاي مورد نياز 
شهرداريها، اداره كل تجهيزات و تداركات سازمان شهرداريها 
و دهياريهاى كشور اقدام به تهيه مشخصات فني و عمومي 

نموده است كه شركتهاي مورد نظر بايد موارد مشخص شده 
را رعايت نمايند . 

اسماعيلى در ادامه اظهار داشت : به منظور يكسان سازي 
نمونه يك قرارداد كامل كه حقوق شهرداريها و دهياريها در 
آن رعايت شده باشد تهيه شده است كه مبناي قرارداد با 

شركتهاي مورد نظر است . 
وى افزود : ليست ماشين آالت اصلي مورد نياز شهرداريها 
توسط معاونت پشتيباني و امور اجرائي تهيه شده است و با 
توجه به تنوع بيش از 50 نوع تجهيزات و ماشين آالت در 
ليست مورد نظر ، بودجه ابالغي فقط جهت خريد ماشين 

آالت ذكر شده در ليست پرداخت مي شود . 
و  فروش  حق  شهرداريها   : گفت  ادامه  در  اسماعيلى 
را  شده  تهيه  و  درخواست  مورد  آالت  ماشين  واگذاري 
براساس مدت اعالم شده در جداول پيوست را ندارند و اين 

موضوع  تخلف محسوب شده و موجب پيگيرد است . 

ابالغ دستورالعمل خريد ماشين آالت
�

حمايت از پايان نامه هاى دانشجوئى در پژوهشكده سازمان شهردارى ها و دهيارى ها
�

سازمان  روستايي  و  شهري  مطالعات  پژوهشكده 
منظور  حمايت  به  كشور  دهياريهاى  و  شهرداريها 
نامه  پايان  عنوان   10 دانشجويي  هاي  نامه  پايان  از 
تصويب  را  روستايي  و  شهري  موضوعات  با  رابطه  در 

نمود. 
پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي در راستاي 
منظور  به  و  پژوهشگران  از  خود  حمايتي  برنامه هاي 
گسترش مطالعات در زمينه مسايل شهرى و روستايى 
  ، مرتبط  دانشگاهي  پروژه هاي  نتايج  از  استفاده  و 
دانشگاه ها  بالقوه  ظرفيت هاي  و  توان  از  بهره گيري 

و  تحقيقات  انجام  منظور  به  دانشجويان  تشويق  و 
پروژه هاي كاربردي، اقدام به تصويب 10 عنوان پايان 
و  نمود  ذيل  جدول  در  شده  مشخص  عناوين  با  نامه 
براي  بررسي  حال  در  نيز  نامه  پايان  عنوان   25 تعداد 

تصويب نهايي مي باشد.
پايان  اين  از  ريالي حمايت  شايان ذكر است ميزان 
طي  كه  باشد  مي  ريال  ميليون   130 بر  بالغ  ها  نامه 

قرادادهاي منعقد شده بين دانشجويان و پژوهشكده در 
دو مرحله همگام با پيشرفت كار قابل پرداخت خواهد 

بود.
پايان  موضوعات  آينده  سال  از  ميتوانند  متقاضيان 
پژوهشكده  شده  مشخص  محورهاي  بين  از  را  نامه 
از  و  نموده  انتخاب  خود  نامه  پايان  موضوع  عنوان  به 

حمايت  پژوهشكده برخوردار شوند.

مقطع عنوان پايان نامه رديف 

كارشناسي ارشد تحليل عملكرد دهياريها در فرايند توسعه روستايي 1 

كارشناسي ارشد نقش آموزش دهياران در توسعه روستايي 2 

كارشناسي ارشد تحليل اثربخشي عملكردهاي شهرهاي كوچك بر توسعه روستايي پيراموني 3 

كارشناسي ارشد بررسي آسيب شناختي پيامدهاي دوري جاي كار از خانه بر فرد و خانواده در كالن شهر تهران 4 

كارشناسي ارشد توسعه انساني در روستاهاي در حال گذار 5 

كارشناسي ارشد شناخت پيادمدها و كاركردهاي نذر بعنوان راهبرد حمايتي اسالم در توسعه مناطق روستايي 6 

كارشناسي ارشد تحليل عملكرد شوراهاي اسالمي در توسعه روستايي (نمونه موردي دهستان حكيم آباد شهرستان دير) 7 

كارشناسي ارشد ارزيابي اثرات اجراي طرح صدور اسناد مالكيت اماكن روستايي در استان لرستان 8 

كارشناسي ارشد تحليل معيارهاي برنامه ريزي اكوتوريسم روستايي با تاكيد بر نواحي حاشيه رودخانه ها و سدها ماسوله 9 

كارشناسي ارشد با عنوان نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان رامسر) 10 
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سازمان  اجرائى  امور  و  پشتيبانى  معاونت  سرپرست 
شهرداريها و دهياريهاى كشور همچنين افزود : مسئوليت 

سياستگذاري و نظارت بر حسن انجام اين دستور العمل با 
معاونتهاى امور عمراني استانداريهاست  و مسئوليت اجرائي 

دستور العمل مذكور (در حوزه مربوطه هر دفتر ) با دفاتر امور 
شهري و روستايي مي باشد . 

اوراق  انتشار  اجازه  شهرداريها  به  مجلس  نمايندگان 
خريد  و  عمرانى  طرحهاى  اجراى  براى  مشاركت 

پادگان هاى نظامى را دادند.
روز  جلسه  اسالمى  در  شوراى  مجلس  نمايندگان 
دادند  اجازه  شهرداريها  به  خود  ماه  اسفند   19 دوشنبه 
منتشر  مشاركت  اوراق  عمرانى  طرح هاى  اجراء  براى 

كنند.
براساس اين مصوبه مجلس، به شهردارى هاى مراكز 
استان و كالنشهرها اجازه داده مى شود با موافقت وزارت 
مشاركت  اوراق  ميليارد ريال  هزار   20 سقف  تا  كشور 
بافت هاى  نوسازى  و  عمرانى  طرح هاى  اجراء  براى 

فرسوده شهرى با تضمين خود منتشر نمايند.

همچنين  در  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
پادگانها  خروج  بر  مبنى  چهارم  برنامه  اجراى  راستاى 
و  زمين  تا  داد  اجازه  ها  به شهردارى  داخل شهرها،  از 

تأسيسات پادگانها با كاربرى نظامى را خريدارى كند.
درادامه رسيدگى به بندهاى الحاقى به اليحه بودجه 
سال 1388 كل كشور، مجلس به شهردارى ها اجازه داد 
تادر صورت موافقت فرماندهى كل قوا و با رعايت مفاد 
قانون برنامه چهارم توسعه، زمين و تأسيسات پادگانها را 

به كاربرى نظامى به نرخ روز خريدارى كند. 
 همچنين مجلس به دولت اجازه داد كه درآمد حاصل 
از فروش زمين و تأسيسات پادگانها را به خزانه واريز نمايد. 
كاربرى  با  زمين  ارزش  نمايندگان،  تصويب  با 

ارزش  درصد   30 نشده،  تفكيك  صورت  به  نظامى 
قيمت گذارى  شده  تفكيك  مسكونى  كاربرى  با  زمين 

خواهد شد. 
 اين گزارش مى افزايد:دولت در برنامه چهارم توسعه 
مكلف شده بود زمين و تأسيسات پادگانهاى كه كاربرى 
نظامى دارند را به نرخ روز و به طريق مزايده به فروش 

برساند و اين مراكز را به خارج از شهرها منتقل كند.

شهرداريها  سازمان  انسانى  نيروى  و  تشكيالت  دفتر 
ابالغ  و  تهيه  مراحل  آخرين  در  كشور  دهياريهاى  و 
سازمان  ابالغ  و  تهيه  از  شهرداريها  تفصيلي  سازمان 
تفصيلى34 شهردارى در 15 استان كشور خبر داد . اين 
شهرداريها شامل 9 مركز استان اراك،ايالم،بيرجند، خرم 
همچنين  و  همدان  و  آباد،زاهدان،سمنان،سنندج،كرمان 
كاشان  و  سيرجان  سقز،  دزفول    ، آبادان  شهرداريهاى 

مى باشد.
محسن كوشش تبار مديركل دفتر تشكيالت و نيروى 
انسانى سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور در اين خصوص 
گفت : درحال حاضر شهرداريهاى 23 استان كشور به طور 
تمامي  در  استخدامي  آزمون  و  كامل اصالح ساختار شده 
شهرداريهاي آنها برگزار خواهد شد و تنها 14 شهرداري از 
هفت استان اصالح ساختار نشده اندكه يا هنوز درخواستي 

به سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور ارائه نكرده اند و يا 
تقاضاى آنها در مرحله اقدام مي باشد.                                                                                 
وى افزود:بدين ترتيب پس از دو سال تالش بي وقفه 
99 درصد شهرداريهاي كشور اصالح ساختار شده و به فرايند 
برگزاري آزمون استخدامي و جذب نيروي انساني پيوسته اند.                                         
وى گفت : همچنين درحال حاضر تشكيالت شهرداريهاي 

تازه تاسيس به روز و در كمترين زمان ابالغ  مى شود.

انتشار اوراق مشاركت توسط شهردارى ها
�

ابالغ سازمان تفصيلى 34 شهردارى
�

ضمن عرض تبريك مجدد فرارسيدن سال جديد و آرزوى توفيق و سربلندى براى همه خوانندگان محترم، در خصوص چاپ كتابچه هاى سفر 
ايرانى به اطالع مى رساند با توجه به كمبود زمان و لزوم آماده شدن مجموعه مذكور در راستاى فعاليتهاى ستاد نوروزى سازمان شهردارى ها, 
صرفًا تمامى موضوعات و حتى تقسيم بندى استانها به صورت سليقه اى و جهت تسهيل درمعرفى نقاط ديدنى شهرهاوروستاها شكل گرفته 
و هيچ دليل ومبناى ديگرى نداشته است.همچنين ضمن عذرخواهى از خوانندگان محترم كتابچه (سفربه مركز ايران) در صفحه 23 بجاى 
شهرستان آران بيدگل كلمه (روستا) چاپ شده بود، كه بدينوسيله تصحيح مى گردد و در كتابچه (سفر به سرزمين آفتاب)در صفحه 11مهرجرد 
به عنوان روستا معرفى شده كه در حال حاضر اين مكان جزءمحالت شهر ميبد ميباشد.در پايان آمادگى خود را جهت كسب نظرات پيشنهادات 

و انتقادات خوانندگان گرامى اعالم ميدارم.

اصالحيه
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خبر  ويژهگزارش اصلي

تاكيد وزير كشور بر طراحي الگوهاي كاربردي براي 
اصالح الگوي مصرف در شهرداري ها و دهياري ها  

و  سازمان شهرداري ها  مديران  در جمع  وزير كشور 
الگوهاي  طراحي  و  برنامه ريزي  بر  كشور  دهياري هاي 
كاربردي براي اصالح الگوي مصرف در شهرداري ها و 

دهياري ها تاكيد كرد . 
سازمان  مديران  جمع  در  محصولي  صادق  مهندس 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با اشاره به نامگذاري 
سال  نام  به  رهبري  معظم  مقام  سوي  از   1388 سال 
اساسي  به نقش  توجه  با  الگوي مصرف، گفت:  اصالح 
وزارت كشور در اداره ي كشور و اجراي برنامه هاي كالن 
و خرد دولت، اين وزارتخانه نقش اساسي در طراحي و 
اجراي برنامه هاي مرتبط با اصالح الگوي مصرف دارد . 
محصولي با تاكيد بر اين كه تمامي مديران مجموعه ي 
وزارت كشور در سراسر كشور بايد بحث اصالح الگوي 
مصرف را از اولويت هاي كاري خود در سال جاري قرار 
دهند، افزود: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
حمايت،  شامل  كه  خود  عمده ي  وظايف  به  توجه  با 
كشور  روستايي  و  شهري  مديريت  تقويت  و  پشتيباني 
خاصي  كاربردي  راهكارهاي  و  برنامه ها  بايد  مي شود، 
براي اصالح الگوي مصرف در داخل اين سازمان و در 
سطح شهرداري ها و دهياري هاي كشور طراحي نمايد تا 

مورد استفاده آنان قرار گيرد . 
وزير كشور تاكيد كرد: در سال اصالح الگوي مصرف 
انجام  و  شعار  حد  در  موضوع  اين  به  اكتفا  از  بايستي 
گرفتن اقدامات نمايشي در اين خصوص به طور جدي 

پرهيز شود . 
محصولي همچنين با توجه به ضرورت به كارگيري 

الگوهاي اسالمي و ايراني در معماري شهرها و روستاها 
و  سازمان شهرداري ها   : گفت  آنها،  به  هويت بخشي  و 
مختلف  نظرات  و  ديدگاه ها  بايد  كشور  دهياري هاي 
در  را  شهري  مديريت  و  شهرداري ها  سطح  در  موجود 
و  برنامه ريزي ها  در  تا  نمايد  جمع آوري  خصوص  اين 

سياست گذاري ها مورد توجه قرار گيرد . 
به  را  شهرداري ها  مسوولويت  همچنين  وي 
زندگي  به  مربوط  مختلف  امور  با  مستمر  ارتباط  دليل 
آسفالت  پسماندها،  مديريت  ترافيك،  نظير  شهروندان 
معابر، آتش نشاني و آرامستان ها و ساير امور، مسووليتي 
بسيار بزرگ و سنگين ذكر كرد و گفت: با توجه به تاثير 
دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  عملكرد  مستقيم 
روستايي،  و  شهري  مديريت  سطح  ارتقاي  در  كشور 
انتظار مي رود مديران اين سازمان امور محوله را به نحو 

مطلوبي انجام دهند . 
وي افزود: مديران و كاركنان سازمان شهرداري ها و 
ارايه ي خدمت بي منت، تكريم  بايد  دهياري هاي كشور 
ارباب رجوع، اخالق حسنه و خلق نيكو، رسيدگي سريع 
درخواست هاي  شامل  محوله  امور  به  كارشناسي  و 

استانداري ها، شهرداري ها، دهياري ها را در اولويت كاري 
خود قرار دهند . 

الگوي هاي  ارايه ي  و  تهيه  بر  همچنين  كشور  وزير 
علمي و كاربردي براي تحقق مديريت واحد شهري و 
دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  سوي  از  روستايي 

كشور تاكيد كرد . 
و  انقالب  ارزش هاي  داشتن  نگه  زنده  محصولي 
خدمت بي منت به مردم را از اولويت هاي اصلي دولت نهم 
برشمرد و ابراز اميدواري كرد: با ساده زيستي، پر كاري، 
توزيع ثروت در ميان محرومان و آحاد مختلف جامعه، 
شعار  بتوان  اخالق مداري  و  جامعه  در  عدالت  استقرار 
دهه ي چهارم انقالب يعني تجلي بيش از پيش پيشرفت 
و عدالت باشد را محقق كرد. در پايان مهندس نيكزاد 
معاون عمرانى وزير كشور ورييس سازمان شهرداري ها 
و دهياريهاي كشور اصالح الگوي مصرف در شهرداريها 
مصوبات  تعهدات  تمامي  تحقق  و  كشور  دهياريهاي  و 
اين  اولويت هاي كاري  از مهمترين  را  استاني  سفرهاي 
سازمان در سال 88 اعالم كرد.                                                                            
نيكزاد  با بيان اين مطلب در جلسه مديران سازمان 

بازديد وزير كشور از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
�
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اعالم  كشور  وزير  عمرانى  معاون  نيكزاد  مهندس 
كرد:كليات طرح جامع حمل ونقل و ترافيك شهر تهران 
با قيد 6 بند به تصويب شوراى عالى هماهنگى  ترافيك 
شهرهاى كشور رسيد و تا آخر اين هفته براى اجرا به 

شهردارى تهران ابالغ مى شود . 
مهندس نيكزاد كه پس از خاتمه جلسه شوراى عالى 
ترافيك در جمع خبرنگاران رسانه ها سخن مى گفت ، 
افزود: اين طرح با در نظر گرفتن طرح جامع شهرسازى 
و  ترافيك؛ تصويب  پيشين شوراى عالى  و مصوبه هاى 

الزم االجرا شد. 
نيكزاد تاكيد كرد: مصوبات اين دو شورا در مورد مترو 
در سال هاي گذشته انجام شده و دولت نهم نيز تا جايي 
كه امكان داشته، كمك كرده است. به همين شكل نيز 
بايد مصوبه اين دو شورا در مورد احداث دو كريدور در 

قالب چهار خط هوايي نيز اجرايي شود . 
جامع  طرح   1404 افق  به  اشاره  با  نيكزاد  مهندس 
وسايل  گفت: سهم  تهران  شهر  ترافيك  و  ونقل  حمل 
ريلى ، تاكسى، اتوبوس و مينى بوس به ترتيب 30، 20 

و 25 درصد در نظر گرفته شده است. 
وى افزود : دولت از ظرفيت هاى خود براى توسعه 
قطار شهرى و شبكه اتوبوس رانى و مينى بوس رانى و 

رسيدن به اهداف طرح استفاده مى كند. 
وي با اشاره به سه جلسه مشترك دولت و شهرداري، 
ترافيك  عالي  شوراي  در  ترافيك  مختص  جلسه  هفت 
كشور و 28 جلسه فشرده با نمايندگان شهرداري و شوراي 
شهر تهران، خاطر نشان كرد: در كليات طرح جامع حمل 
تا سال  و نقل و ترافيك شهر تهران تاكيد شده است كه
1404، 75 درصد حمل و نقل عمومي شامل 30 درصد 
حمل و نقل ريلي، 25 درصد اتوبوس و 20 درصد تاكسي 
نقل عمومي  و  توسعه حمل  قانون  در  اما  محقق شود. 
به  بود.  شده  تعيين   1391 طرح  افق  مجلس  مصوب 
همين دليل توافق شد كه افق طرح از 1391 به 1404 
تغيير كند، اما شهرداري تهران موظف شد در پايان سال 
1390 بازنگري را در مورد اقدامات انجام شده در قالب 
طرح جامع انجام داده و به شوراي عالي ترافيك بدهد . 
اين معني  به  يادآور شد:  معاون عمراني وزير كشور 

كه طرح جامع از فردا قابل اجراست و در حين اجرا نيز 
امكان تجديدنظر وجود دارد، اما بايد تا سال 90 ميزان 

تحقق آن را گزارش بدهيم . 
كنار  در  كه  شد  پيشنهاد  همچنين  كرد:  اضافه  وي 
نيز  مترو  سريع السير  خطوط  تهران،  متروي  خطوط 
و  اقتصادي  توجيه  نداشتن  دليل  به  كه  شود  احداث 
مشكالت پيش رو، احداث اين خط را صالح نديديم. در 
عين حال قرار شد گزارش زيست محيطي طرح جامع 

حمل و نقل و ترافيك هر چه زودتر ارائه شود. 

تشكيل   : افزود  كشور  دهياريهاى  و  ها  شهرداري 
و  شهرداريها  بانك  تأسيس  شهرداريها،  دانشگاه 
اهداف  ديگر  از  نشاني  آتش  هاي  ايستگاه  توسعه 
است.                                                                         88 سال  در  ها  شهرداري  سازمان 
 ، آسفالت  نهضت  توسعه  نيكزاد  مهندس 
در  جديد  نيروي  هزار   30 از  بيش  استخدام 
روستاها  عمراني  هاي  طرح  پيگيري   ، شهرداريها 
و توسعه حمل و نقل عمومي را از ديگر برنامه هاي 
سال  در  كشور  دهياريهاي  و  شهرداريها  سازمان 
كرد.                                                      عنوان   88

رييس سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور 
و  شهرداري   1063 حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با 
در   : گفت  دارد  وجود  كشور  در  دهياري  هزار   21
ميليارد   160 739 دهياري صادر و  87 مجوز  سال 
شد.                                                                          توزيع  دهياري ها  بين  نيز  تومان 
نيكزاد افزود : از ابتداي تشكيل سازمان دهياريها 5 
بين  خدماتي   خودروهاي  انواع  از  دستگاه  و783  هزار 
دهياريها توزيع شده است و با كمك 15 ميليارد توماني 
و  شهرداريها  سازمان  توماني  ميليارد   30 و  استانداريها 
دهياريها پروژه هايي در روستاها در دست اجراست.                               
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور افزود: 

كمك به احياى بافت هاى فرسوده ارزشى وتاريخي به 
مبلغ 6 ميليارد تومان و كمك به مناسب سازي سواحل 
شمالي و جنوبي كشور به مبلغ 24 ميليارد تومان از ديگر 
اقدامات اين سازمان در سال     87  بود.                                           
ــه يك هزار  ــه عكس هوايي و نقش ــك به تهي كم
ــزان 4 ميليارد تومان، خريد 150  ــهر به مي و 200 ش
ــارد تومان ،  ــاني به مبلغ 40 ميلي ــتگاه آتش نش دس
ــارد تومان و  ــا هزينه 18 ميلي ــبز ب ــعه فضاي س توس
ــهدا با هزينه 2 ميليارد تومان از  ــاماندهي گلزار ش س
ــده توسط سازمان شهرداريها  ديگر اقدامات انجام ش
ــه مهندس  ــال 87 بودك ــور در س ــاي كش و دهياريه

ــاره كرد.                     نيكزاد به آن اش

وي با اشاره به عملكرد سازمان شهرداريها در بخش 
حمل و نقل عمومي درونشهري گفت: در شهر تهران از 
7 هزار و 470 دستگاه اتوبوس 6 هزار و 350 دستگاه 
فعال بوده كه از اين تعداد 3 هزار و 700 دستگاه از سال 
84 تا پايان سال 87 با يارانه 82/5 درصد توسط دولت 

واگذار شده است .     
: در سال 87 مبلغ 161 ميليارد تومان  نيكزاد گفت 
به  بود.  يافته  اختصاص  عمومي  ناوگان  توسعه  جهت 
خريد  جهت  تومان  ميليارد   120 نيكزاد  مهندس  گفته 
 145 و  بليط  يارانه  تومان  ميليارد  يدكي،20  قطعات 
ميليارد تومان جهت بهبود عبور و مرور در سال 87 در 
اختيار شهرداريها قرار گرفته است .                                                                                                               
وي اضافه كرد : 300 هزار تن قير با يارانه 66 ميليارد 
تومان و 15 ميليارد تومان اعتبار بجاي خريد متمركز در 
سال 87 بين شهرداريها توزيع شده است.                                                      
در  كشور  دهياريهاي  و  شهرداريها  سازمان  رئيس 
 22 افزايش  سبب  به  كشور  وزير  از  سخنانش  پايان 
درصدي بودجه سازمان شهرداري ها در آخرين روزهاي 
سال 87 تشكر كرد و گفت : با تصميم وزير كشور رقم 
ميليارد   472 به  تومان  ميليارد   388 از  سازمان  بودجه 

تومان افزايش يافت.

تصويب كليات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
�
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اعالم  كشور  وزير  عمرانى  معاون  نيكزاد  مهندس 
كرد:كليات طرح جامع حمل ونقل و ترافيك شهر تهران 
با قيد 6 بند به تصويب شوراى عالى هماهنگى  ترافيك 
شهرهاى كشور رسيد و تا آخر اين هفته براى اجرا به 

شهردارى تهران ابالغ مى شود . 
مهندس نيكزاد كه پس از خاتمه جلسه شوراى عالى 
ترافيك در جمع خبرنگاران رسانه ها سخن مى گفت ، 
افزود: اين طرح با در نظر گرفتن طرح جامع شهرسازى 
و  ترافيك؛ تصويب  پيشين شوراى عالى  و مصوبه هاى 

الزم االجرا شد. 
نيكزاد تاكيد كرد: مصوبات اين دو شورا در مورد مترو 
در سال هاي گذشته انجام شده و دولت نهم نيز تا جايي 
كه امكان داشته، كمك كرده است. به همين شكل نيز 
بايد مصوبه اين دو شورا در مورد احداث دو كريدور در 

قالب چهار خط هوايي نيز اجرايي شود . 
جامع  طرح   1404 افق  به  اشاره  با  نيكزاد  مهندس 
وسايل  گفت: سهم  تهران  شهر  ترافيك  و  ونقل  حمل 
ريلى ، تاكسى، اتوبوس و مينى بوس به ترتيب 30، 20 

و 25 درصد در نظر گرفته شده است. 
وى افزود : دولت از ظرفيت هاى خود براى توسعه 
قطار شهرى و شبكه اتوبوس رانى و مينى بوس رانى و 

رسيدن به اهداف طرح استفاده مى كند. 
وي با اشاره به سه جلسه مشترك دولت و شهرداري، 
ترافيك  عالي  شوراي  در  ترافيك  مختص  جلسه  هفت 
كشور و 28 جلسه فشرده با نمايندگان شهرداري و شوراي 
شهر تهران، خاطر نشان كرد: در كليات طرح جامع حمل 
تا سال  و نقل و ترافيك شهر تهران تاكيد شده است كه
1404، 75 درصد حمل و نقل عمومي شامل 30 درصد 
حمل و نقل ريلي، 25 درصد اتوبوس و 20 درصد تاكسي 
نقل عمومي  و  توسعه حمل  قانون  در  اما  محقق شود. 
به  بود.  شده  تعيين   1391 طرح  افق  مجلس  مصوب 
همين دليل توافق شد كه افق طرح از 1391 به 1404 
تغيير كند، اما شهرداري تهران موظف شد در پايان سال 
1390 بازنگري را در مورد اقدامات انجام شده در قالب 
طرح جامع انجام داده و به شوراي عالي ترافيك بدهد . 
اين معني  به  يادآور شد:  معاون عمراني وزير كشور 

كه طرح جامع از فردا قابل اجراست و در حين اجرا نيز 
امكان تجديدنظر وجود دارد، اما بايد تا سال 90 ميزان 

تحقق آن را گزارش بدهيم . 
كنار  در  كه  شد  پيشنهاد  همچنين  كرد:  اضافه  وي 
نيز  مترو  سريع السير  خطوط  تهران،  متروي  خطوط 
و  اقتصادي  توجيه  نداشتن  دليل  به  كه  شود  احداث 
مشكالت پيش رو، احداث اين خط را صالح نديديم. در 
عين حال قرار شد گزارش زيست محيطي طرح جامع 

حمل و نقل و ترافيك هر چه زودتر ارائه شود. 

تشكيل   : افزود  كشور  دهياريهاى  و  ها  شهرداري 
و  شهرداريها  بانك  تأسيس  شهرداريها،  دانشگاه 
اهداف  ديگر  از  نشاني  آتش  هاي  ايستگاه  توسعه 
است.                                                                         88 سال  در  ها  شهرداري  سازمان 
 ، آسفالت  نهضت  توسعه  نيكزاد  مهندس 
در  جديد  نيروي  هزار   30 از  بيش  استخدام 
روستاها  عمراني  هاي  طرح  پيگيري   ، شهرداريها 
و توسعه حمل و نقل عمومي را از ديگر برنامه هاي 
سال  در  كشور  دهياريهاي  و  شهرداريها  سازمان 
كرد.                                                      عنوان   88

رييس سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور 
و  شهرداري   1063 حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با 
در   : گفت  دارد  وجود  كشور  در  دهياري  هزار   21
ميليارد   160 739 دهياري صادر و  87 مجوز  سال 
شد.                                                                          توزيع  دهياري ها  بين  نيز  تومان 
نيكزاد افزود : از ابتداي تشكيل سازمان دهياريها 5 
بين  خدماتي   خودروهاي  انواع  از  دستگاه  و783  هزار 
دهياريها توزيع شده است و با كمك 15 ميليارد توماني 
و  شهرداريها  سازمان  توماني  ميليارد   30 و  استانداريها 
دهياريها پروژه هايي در روستاها در دست اجراست.                               
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور افزود: 

كمك به احياى بافت هاى فرسوده ارزشى وتاريخي به 
مبلغ 6 ميليارد تومان و كمك به مناسب سازي سواحل 
شمالي و جنوبي كشور به مبلغ 24 ميليارد تومان از ديگر 
اقدامات اين سازمان در سال     87  بود.                                           
ــه يك هزار  ــه عكس هوايي و نقش ــك به تهي كم
ــزان 4 ميليارد تومان، خريد 150  ــهر به مي و 200 ش
ــارد تومان ،  ــاني به مبلغ 40 ميلي ــتگاه آتش نش دس
ــارد تومان و  ــا هزينه 18 ميلي ــبز ب ــعه فضاي س توس
ــهدا با هزينه 2 ميليارد تومان از  ــاماندهي گلزار ش س
ــده توسط سازمان شهرداريها  ديگر اقدامات انجام ش
ــه مهندس  ــال 87 بودك ــور در س ــاي كش و دهياريه

ــاره كرد.                     نيكزاد به آن اش

وي با اشاره به عملكرد سازمان شهرداريها در بخش 
حمل و نقل عمومي درونشهري گفت: در شهر تهران از 
7 هزار و 470 دستگاه اتوبوس 6 هزار و 350 دستگاه 
فعال بوده كه از اين تعداد 3 هزار و 700 دستگاه از سال 
84 تا پايان سال 87 با يارانه 82/5 درصد توسط دولت 

واگذار شده است .     
: در سال 87 مبلغ 161 ميليارد تومان  نيكزاد گفت 
به  بود.  يافته  اختصاص  عمومي  ناوگان  توسعه  جهت 
خريد  جهت  تومان  ميليارد   120 نيكزاد  مهندس  گفته 
 145 و  بليط  يارانه  تومان  ميليارد  يدكي،20  قطعات 
ميليارد تومان جهت بهبود عبور و مرور در سال 87 در 
اختيار شهرداريها قرار گرفته است .                                                                                                               
وي اضافه كرد : 300 هزار تن قير با يارانه 66 ميليارد 
تومان و 15 ميليارد تومان اعتبار بجاي خريد متمركز در 
سال 87 بين شهرداريها توزيع شده است.                                                      
در  كشور  دهياريهاي  و  شهرداريها  سازمان  رئيس 
 22 افزايش  سبب  به  كشور  وزير  از  سخنانش  پايان 
درصدي بودجه سازمان شهرداري ها در آخرين روزهاي 
سال 87 تشكر كرد و گفت : با تصميم وزير كشور رقم 
ميليارد   472 به  تومان  ميليارد   388 از  سازمان  بودجه 

تومان افزايش يافت.

تصويب كليات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
�
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مهندس نيكزاد در ادامه افزود : در جريان تصويب اين 
طرح، تاكيد شده است كه شهرداري تهران بايد از طريق 
شركت كنترل ترافيك كيفيت هوا، هر سال نحوه اجراي 
تعهدات طرح در راستاي بهبود آلودگي هوا را در قالب 

گزارشي ساالنه به شوراي عالي ترافيك ارائه دهد. 
وى گفت : دولت در بودجه سال 88 ، اليحه هزار و 
37 ميليارد تومانى براى توسعه قطارهاى شهرى پيشنهاد 
داده است كه در صورت تصويب درصد قابل توجهى از 

ان به قطار شهرى تهران اختصاص خواهد يافت. 
وي در ادامه بيان كرد: ظرفيت جابجايي مترو در حال 
در  با محاسبه كمك دولت  و  است  حاضر شش درصد 
پرداخت يارانه و پول واگن هاي متروي تهران ـ كرج تا 
پايان سال اين ظرفيت به 10 درصد مي رسد. به همين 
دليل توافق شد كه تا زمان رسيدن به سهم اصلي مترو، 
تاكسيراني  و  اتوبوسراني  نقل عمومي همچون  و  حمل 
تقويت شود و پس از آن كه قطارهاي زميني و هوايي 
به حد نصاب الزم رسيد، سهم اتوبوسراني و تاكسيراني 

خود به خود كم خواهد شد. 
به  نياز  تاكسيرانى  بخش   : افزود  نيكزاد  مهندس 
توسعه  شده  تعيين  سهم  از  بيش  كه  چرا  ندارد  توسعه 
يافته است از اين رو ورود تاكسى هاى جديد صرفا براى 

نوسازى ناوگان خواهد بود . 
در  جامع  طرح  از  مواردى   : افزود  نيكزاد  مهندس 
صورت لزوم هنگام اجرا بازنگرى و تجديد نظر مى شود. 
وى گفت : با توجه به اهداف زيست محيطى، شركت 
كنترل كيفيت هواى تهران موظف شده است هر ساله 
بر اساس ميزان دستيابى به اهداف طرح، آن را بررسى و 

به شوراى عالى ترافيك گزارش كند . 
شهرهاى  ترافيك  هماهنگى   عالى  شوراى  رئيس 
نهايت همكارى  به  توجه  با  اميدوارى كرد  ابراز  كشور  
دولت در تصويب اين طرح در كوتاه ترين مدت معضالت 

ترافيك كالن شهر تهران رفع شود. 
به  پاسخ  در  همچنين  كشور  وزير  عمراني   معاون 
يك هزار  ورود  بودن  كم  با  رابطه  در  خبرنگارى  سوال 
اين ميزان  اتوبوس در طول سال، عنوان كرد:  دستگاه 
اتوبوس طبق پيشنهاد شهرداري تهران پذيرفته شده و 
به نظر مي رسد كه كافي باشد. در عين حال تاكيد شده 
كه بايد به سمت استفاده از اتوبوس هاي گازسوز برويم و 

ديگر اتوبوس هاي ديزلي وارد ناوگان نشود. 
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه موارد مورد 
عالي  شوراي  و  شهرداري  بين  شده  اعالم  اختالف 
ترافيك چندان زياد نيست، پس چرا رسيدن به تفاهم در 

مورد اين طرح طوالني شد، توضيح داد: اگر صحبت ها و 
دستورات رييس جمهوري نبود، طرح تصويب نمي شد ! 
رييس جمهور  آيا  اين سوال كه  به  پاسخ  در  نيكزاد 
رييس  داد:  پاسخ  است؟  داشته  وساطت  ميان  اين  در 
جمهور وساطت نمي كند، بلكه دستور را از جايگاه اداري 

و توصيه را از جايگاه فني مي دهد . 
وي اضافه كرد: به عنوان مثال ما معتقد هستيم كه 
طرح بايد با 9 ميليون سفر بسته و در نهايت افق طرح 
به 18 ميليون سفر در روز برسد، اما شهرداري تهران در 
طرح خود با 10/5 ميليون سفر شروع و افق، طرح را با 21 
ميليون سفر در روز پيش بيني كرده است و در اين صورت 
شبكه اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و قطار هوايي و مترو، 
مي كند.  تغيير  آن ها  ميزان  كه  هستند  زيرساخت هايي 
معاون عمراني وزير كشور اظهار كرد: به عبارتي طرح 
جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران كه بررسي و 
جلسه   27 در  است،  كشيده  طول  سال  آن شش  تهيه 
و حاال  بررسي  بند  به  بند  ترافيك  عالي  توسط شوراي 
اگر  مي گفتند  كه  آن هايي  امروز  و  است  شده  تصويب 
طرح تصويب شود، مشكل ترافيك هم حل خواهد شد، 
شروع كنند. دولت هم از آنچه كه قانون از باب اعتبار، 

يارانه و ناوگان الزم است، در خدمت آن ها مي گذارد . 
در  نگراني ها  «همه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وي 
مورد اجرايي شدن اين طرح، تامين اعتبار و كمك دولت 
يا  رسيده ايد  مشتركي  نقطه  به  رابطه  اين  در  آيا  است، 
نه؟» گفت: گفته مي شود شهرداري تهران در سال جاري 
600 ميليارد تومان به مترو داده است و دولت نيز حدود 
200 ميليارد تومان تاكنون ارائه كرده و قاعدتا با محاسبه 
بايد  هزينه 40 ميليارد توماني ساخت هر كيلومتر مترو 
تا پايان سال 20 كيلومتر مترو تحويل مي دادند و ما هم 
بيش از اين انتظار نداريم. در عين حال شهر تهران 10 
اعتبارات  تخصيص  در  ديگر  شهرهاي  از  بيشتر  درصد 
تهران  شهر  از  غير  نيز  شهري  هيچ  و  داشته  سهم 

پيش بيني 30 درصد سهم حمل و نقل ريلي ندارد . 
جاري  سال  در  دولت  كرد:  اضافه  نيكزاد  مهندس 
يك هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار براي قطارهاي شهري 
اختصاص داد كه 290 ميليارد تومان آن براي شهر تهران 
بوده و تاكنون نيز 215 ميليارد تومان آن پرداخت شده 
است و در سال 88 نيز پيش بيني يك هزار و 37 ميليارد 
تومان اعتبار براي قطارهاي شهري شده است و دولت 
تا حد امكان سهم شهر تهران را خواهد داد، اما متاسفانه 
دوستان عادت دارند كه 70 درصد تخصيص داده شده 
را نمي بينند و دائم به نيمه خالي ليوان اشاره مي كنند . 

ساخته  مترو چطور  مي دانيم  ما  كه  اين  بيان  با  وي 
داريم،  اطالع  نيز  را  اعتبار  اختصاص  نحوه  و  مي شود 
نقدي  بتواند تخصيص  تا جايي كه  تصريح كرد: دولت 
را در دستور كار خود مي گذارد، اما بهتر است شهرداري 
تهران هم به جاي پول، تراكم و پروانه به مترو ندهد، 
. قطعا  نيست  مترو  به  پول  دادن  به معني  اين  چرا كه 
ارائه آن به مترو در شرايط  اين تراكم ها و  بين فروش 
فعلي بازار مسكن، فرق زيادي وجود دارد و دوستان دائم 

نگويند كه به مترو پول داده ايم . 
معاون عمراني وزير كشور در پاسخ به سوالي در رابطه 
با نامه اخير مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران 
ـ به وزير كشور براي اختصاص مابقي يارانه بليت مترو 
ورود  از  قبل  تا  كرد:  نشان  خاطر  جاري،  پايان سال  تا 
من در اين معاونت و آقاي محصولي در وزارت كشور، 
يك ريال هم از اين پول پرداخت نشده بود و در حال 
حاضر از 120 ميليارد تومان يارانه بليت براي كل كشور، 
39 ميليارد تومان سهم تهران براي يارانه بليت مترو و 

اتوبوس با 70 درصد تخصيص داده شده است . 
شهرهاى  ترافيك  هماهنگى   عالى  شوراى  رئيس 
كشور در خصوص احداث خطوط مونوريل نيز گفت: در 
تهران  شهر  داخل  نقل  و  حمل  و  ترافيك  جامع  طرح 
مصوبه هاى قبلى كه در ان 4 خط هوايى با 2 كريدور 

پيشنهاد شده بود به تصويب نهايى رسيد. 

وي در پاسخ به اين سوال كه برنامه پيش بيني شده 
براي ساخت قطار هوايي طبق مصوبه شوراي عالي ترافيك 
عالي  بايد مصوبه شوراي  داد:  پاسخ  است،  نحو  چه  به 
ترافيك كه به امضاي مدير عامل مترو هم رسيده است، 
عينا در مورد دو كريدور و چهار خط قطار هوايي اجرا شود 
و ما منتظر ارائه برنامه از سوي شهرداري تهران هستيم.
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آمار شهر

مصرف انرژى در ايران برابر با مصرف انرژى در كشورى با جمعيت 250 
ميليون نفر است كه از اين ميزان حدود 30 درصد انرژى مصرفى مربوط به 
بخش ساختمان هاى شهرى است. شدت انرژى در ايران 5 برابر متوسط 
درآمد  دالر  ميليون  توليد يك  براى  ايران  انرژى  و مصرف  است  جهانى 
ناخالص، معادل 900 تن نفت خام است كه تا افق 1403 با 30 درصد كاهش 
با 10 درصد كاهش به 810 خواهد رسيد. اين  به 630 و تا سال 1393 
در حاليست كه در كشورهاى OECD، 1/122، در كشور كره 176/6، در 
تركيه 254/9، چين 386/2، عربستان سعودى 225/1 و در آمريكاى شمالى 
137/8 تن معادل نفت خام انرژى مصرف مى شود تا يك ميليون دالر درآمد 

ناخالص ايجاد  شود.
مصرف نهايى انرژى در بخش خانگى و تجارى كشور در سال 1385 را 
411 ميليون و 850 هزار بشكه معادل نفت خام اعالم كرد و گفت: اين ميزان 
مصرف در قياس با سال پيش از آن (1384)،15/33 درصد رشد داشته است.

مصرف نهايى انرژى در بخش كشاورزى كشور در سال 1385، 36 ميليون 
و 320 هزار بشكه معادل نفت خام بوده است كه اين ميزان مصرف در قياس 

با سال پيش از آن، 9/3 درصد رشد داشته  است.
مصرف نهايى انرژى در بخش حمل و نقل كشور در سال 1385 هم 266 

ميليون و 440 هزار بشكه معادل نفت خام بوده است كه اين ميزان مصرف 
نيز در قياس با سال پيش از آن، 6/69 درصد رشد داشته  است.

مصرف نهايى انرژى در بخش صنايع كشور هم در سال 1385 معادل 302 
ميليون و 450 هزار بشكه نفت خام بود كه اين ميزان مصرف در قياس با سال 

پيش از آن، 2/72 درصد رشد   داشت .
شدت انرژى در ايران 3/5 برابر تركيه، 2/3 برابر چين، 14/5 برابر ژاپن، و 5 
برابر متوسط جهانى است كه اين ميزان تا افق 1403 با 30 درصد كاهش به 

رقم 630 و تا سال 1393 با 10 درصد كاهش به رقم 810 خواهد  رسيد.
شدت مصرف انرژى در ايران بيش از 7 برابر كشورهاى توسعه يافته و 
صنعتى جهان (OECD) است، در واقع مجموع اين كشورها براى توليد 
يك ميليون دالر درآمد ناخالص (GDP) كمتر از يك هفتم برابر ايران انرژى 
مصرف مى كنند، تنها مصرف انرژى ايران در بخش خانگى بيش از 3 برابر 

مصرف انرژى كشورهاى ياد شده است.
كل مصرف انرژي ايرانيان در سال 85 معادل 931/6 ميليون بشكه نفت 

خام بود كه نسبت به سال پيش از آن 8/9 درصد رشد  داشت.
براساس برآورد وزارت نيرو، ارزش اين ميزان مصرف بيش از 38 هزار 

ميليارد تومان يارانه  است.

رحمت اهللا نورمحمدي �

وقتي آمارها سخن مي گويند

لزوم اصالح الگوي 
مصرف انرژي در 

ايران
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اين ميزان مصرف با احتساب 9درصد رشد ساالنه در سال 86، به  حدود 
يك ميليارد بشكه نفت و در سال 87 به بيش از1100 ميليون بشكه مي رسد.

بخش هاي  در  كشور  در  انرژي  مصرف  موجود،  آمارهاي  براساس 
غيرتوليدي بيشترين سهم را دارند و مصرف در بخش هاي خانگي، عمومي و 
تجاري، كشاورزي و صنعت در سال85 نسبت به سال گذشته(84) به ترتيب 

10/9، 10/3، 9/7 و 4/7 درصد رشد داشته است.
اين آمار به خوبي نشان مي  دهد كه ميزان مصرف انرژي كه با يارانه عرضه 
مي شود به شدت در بخش هاي غير مولد درحال رشد است ولي دربخش هاي 

توليدي از روند رشد مطلوبي برخوردار نيست.
يكي از مشكالت اساسي در بخش اقتصاد انرژي در ايران اختصاص 
بيشترين يارانه انرژي به بخش حمل ونقل است كه با 42/7 درصد، بيشترين 

سهم را از يارانه هاي پرداختي در كشور برخوردار است.
انرژي در كشور و حاكم نبودن منطق  به دليل فقدان برنامه راهبردي 
اقتصادي در اين بخش در طول سال 85، عالوه بر  كاهش بهره وري انرژي 
از ميزان 491.9 به 479.7، ارزش واقعي همه حامل هاي انرژي در كشور 

برخالف روند بين المللي كاهش يافته است.
بهره وري انرژي براساس محاسبه هزار ريال توليد ناخالص داخلي به ازاي 

هربشكه معادل نفت خام انرژي نهايي مصرف محاسبه مي شود.
اين در حاليست كه يارانه انرژي هر فرد ايراني در سال 85 معادل 543 هزار 
تومان بوده است كه با احتساب رشد ساالنه اين سرانه در سال86 به حدود 

700 هزار تومان افزايش يافته است  .
براساس اين گزارش، مقدار كل يارانه انرژي هزينه شده در اقتصاد ايران در 
سال 85 معادل 931/6  ميليون بشكه نفت خام بوده است كه نسبت به سال84 

حدود 8/9 درصد رشد داشته   است.
درصورت رشد 8درصدي مصرف انرژي در سال86 و احتساب متوسط 

نفت خام ايران به قيمت 70 دالر در همين سال متوسط يارانه انرژي هر فرد 
ايراني در سال گذشته حدود 700هزار تومان بوده است.

اين رقم براي سال جاري با احتساب رشد 8 درصدي مصرف انرژي شامل 
برق، گاز و فراورده هاي نفتي مثل بنزين، گازوئيل و نفت سفيد و همچنين 

افزايش شديد قيمت نفت به مرز يك ميليون تومان افزايش خواهد  يافت. 
در گزارش دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي وزارت نيرو، ارزش كل 

يارانه انرژي در سال 85 معادل 38 هزارو316 ميليارد تومان بوده است.
براساس اين گزارش، در اين سال به ترتيب 2/7 و 4/3 درصد كل هزينه هر 

خانوار شهري و روستايي به هزينه انرژي اختصاص يافته است. 
بيشترين يارانه به گازوئيل با 28/2 درصد و كمترين يارانه با 2/9 درصد به 
گازمايع اختصاص داده شده  است. بخش حمل ونقل در اين سال با 42/7 درصد 
بيشترين يارانه را به خود اختصاص داده است و كمترين سهم نيز بخش تجاري 

با 3 درصد بوده  است.
در سال 1385شاخص بهره وري انرژي در كشور مانند سال هاي قبل 
كاهش داشته و از 491/9 هزار ريال توليد ناخالص داخلي به ازاي هربشكه نفت 

خام انرژي نهايي در سال 84 به 479/7هزار ريال رسيده است. 
شدت مصرف انرژي نيز در كشور در سال 85 افزايش يافته و از 2/30 

درصد در سال 84 به 2/80درصد افزايش يافته  است .
عالوه براين با وجود خشكسالي در كشور و افزايش ارزش انواع انرژي در 
جهان به دليل رشد بي سابقه قيمت نفت در ايران  و فقدان يك برنامه ريزي 

جامع، موجب اتالف انرژي در شبكه توليد و توزيع كشور مي شود.
درحال حاضر براساس آمارهاي منتشره از سوي وزارت نيرو ميزان اتالف 
برق در شبكه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع كشور  19.5 درصد است كه بيش 

از معيارهاي جهاني است.
بخش حمل و نقل با توجه به آمار و اطالعات موجود يكي از بزرگترين 
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كننده  ترين مصرف  نيز عمده  و  بوده  انرژي  كننده  بخش هاي مصرف 
فرآورده هاي نفتي به شمار مي رود كه داراي رشد مصرف فزاينده اي نيزنسبت 
به سالهاي قبل مي باشد ، به طوري كه رشد مصرف ساليانه انرژي در اين 
بخش از 12/5 ميليون بشكه در سال 1346 ، به 233/4 ميليون بشكه در سال 
83 (18/5 برابر) رسيده است . آمار موجود و رشد نسبي 7درصدي ساالنه 
مصرف انرژي در اين بخش اهميت و توجه ويژه به مديريت مصرف انرژي در 

اين بخش را آشكار مي سازد. 
مديريت بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان در ابتداي سال 
1380، با توجه به سهم باالي اين بخش در مصرف انرژي كشور، در شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت تشكيل گرديد. بررسي هاي صورت گرفته در سال 
1379 بيانگر اين واقعيت بود كه بخش خانگى با مصرف بيش از %40 
از كل انرژى مصرفى كشور، باالترين سهم را در ميان ساير بخش هاى 
اقتصادى به خود اختصاص داده، كه از اين ميان بيشترين ميزان مصرف 
مربوط به گاز طبيعى و بيشترين ارزش انرژى مصرفى مربوط به نفت سفيد 
بوده است. مقايسه مصرف انرژي بين ساختمان هاي كشور با مقدار متناظر 
آن در كشورهاي توسعه يافته، گوياي فاصله زياد اين دو مقدار بود كه اين 
تفاوت تجديد نظر اصولي در سياست هاي مصرف انرژي در بخش ساختمان 
را ضروري مي ساخت. هر چند به دليل پايين بودن بهاي انرژي در كشور، 
مصرف كنندگان هزينه گزافي را نمي پردازند، اما با در نظر گرفتن اين نكته 
كه يارانه انرژي از سوي دولت پرداخت مي شود به راحتي مي توان دريافت 
كه صرفه جويي در مصرف انرژي از ديد كالن و ملي چه فوايدي به همراه 

خواهد داشت.
39 درصد انرژي در ايران در ساختمان هاي مسكوني و تجاري صرف 
مي شود و 70 درصد اين ميزان مصرف كه صرف روشنايي اين اماكن مي شود، 

به گفته مشاورشهردارتهران معادل 200 ميليون بشكه نفت در سال است.
ميزان مصرف گاز در سال گذشته به طورى در كشورمان افزايش يافته كه 
به اندازه مصرف يك كشور 250 ميليون نفرى رسيده است. نزديك به 500 
ميليون متر مكعب گاز در كشور طى سال گذشته مصرف شد كه با ادامه اين 
روند مصرف سوخت و شتابى كه در اين زمينه ادامه دارد، نه تنها در آينده توليد 
و فروش گاز، درآمدى براى كشور نخواهد داشت بلكه به كشور وارد كننده 

عمده سوخت تبديل خواهيم شد.

اين در حاليست كه استحصال و انتقال گاز هزينه ها و دشواري هاي بسياري 
دارد، به گونه اي كه بخشى از گاز توليدى با مشكالت زياد از دريا به خشكى 
منتقل مى شود به طور مثال هزينه ايجاد هر هزار كيلومتر خط انتقال گاز، 

نزديك به 2 هزار ميليارد تومان است. 

در نيروگاه هاى توليد برق نيز عمال مصرف گاز هدر مي رود. با وجود آنكه 
قرار بود در سال 1387 روزانه 200 ميليون مترمكعب گاز تحويل نيروگاه ها 
شود، اما بازده پائين نيروگاه هاى كشور سبب شده است تا براى توليد برق 
بيش از استاندارهاى جهانى گاز مصرف شود. اين در حالى است كه متوسط 
بازده نيروگاه ها در جهان 50 درصد ارزيابى شده اما متوسط بازده نيروگاه هاى 
گازى كشور 35 درصد است. در دنيا به طور متوسط با صرف يك مترمكعب 
گاز،  پنج كيلو وات برق توليد مى كنند اما در ايران با همين مقدار گاز فقط 3/5 

كيلووات ساعت برق توليد مى شود. 

با اين حال نبايد از اين مساله غافل شد كه با مصرف نزديك به 33 درصدى 
گاز در بخش خانگى، بخشى از آن به دليل هدر رفت انرژى و استفاده از وسايل 
پرمصرف است. بنابراين توجه بيشتر به اصول مندرج درمبحث 19 ساختمان 
و جلوگيرى از هدر رفت انرژى در ساختمان هاى قديمى نيز مى تواند صرفه 

جويى قابل توجهى در ميزان مصرف انرژى كشور در پى داشته باشد.
در حال حاضر در حال حاضر ميزان مصرف انواع حامل هاى انرژى در 
كشور باال است به طورى كه هيچ گونه همخوانى با معيارهاى جهانى ندارد، از 

اين رو اصالح الگوى مصرف در جامعه  امرى ضرورى  به  نظر مى رسد .
با اين حال نبايد گمان كرد كه ايرانيان بيشترين مصرف كنندگان انرژي 
در جهان هستند. مردم قطر، امارات و سنگاپور از نظر سرانه مصرف انرژي، 
به مصرف  دنيا محسوب مي شوند. مطالعات مربوط  پرمصرف ترين مردم 
انرژي هاي اوليه در ميان كشورهاي مختلف نشان مي دهد در رتبه بندي سرانه 
مصرف انرژي، ايران در رتبه چهلم دنيا قرار دارد. منظور از مصرف انرژي 
اوليه مجموع مصرف نفت خام، گاز طبيعي ، ذغال سنگ، انرژي هسته اي 
و انرژي برق آبي است كه بر اساس شاخص معادل ميليون تن نفت خام 

محاسبه مي شود. 
آمارهاي سال 2006 سرانه مصرف انرژي هاي اوليه نشان مي دهد مردم 
آمريكا، كانادا و تقريبا اغلب كشورهاي اتحاديه اروپا همچنين كره جنوبي، 
ژاپن و برخي توليدكنندگان انرژي از جمله عربستان، ونزوئال و تركمنستان و 
روسيه بطور سرانه بيشتر از مردم ايران انرژي مصرف مي كنند. البته مصرف 
زياد انرژي در كشورهاي صنعتي را بايد به مصرف انرژي در واحدهاي توليدي 

آنها نسبت داد. 
ادامه دارد...
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الگوى مصرف نام گذارى  با توجه به سال 1388 كه سال اصالح 
شد. برآن شديم كه اين بار پايگاهى را معرفى كنيم كه در اين زمينه 

فعاليت مى كند .
به  رسانى  اطالع  هدف  با   13 تبصره  ستاد  رسانى  اطالع  پايگاه 
با  كرده  كار  به  و سوخت شروع  نقل  و  زمينه ى حمل  در  شهروندان 
مرجعه به اين سايت مى توان از نحوه ى تشكيل اين ستاد و قوانين 
مطلع  ستاد  افكار  همچنين  و  سوخت  مديريت  و  نقل  و  حمل  توسعه 

شد.
در سال 1386 به منظور تحقق عدالت اجتماعى و دستيابى به توسعه 
شهرى و براى حفظ محيط زيست و در راستاى تحقق برنامه چهارم 
توسعه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كه ما بيشتر با نام تبصره 13 

با آن آشنا هستيم تشكيل شد.
دولت مكلف شد كه در زمينه توسعه حمل و نقل درون شهرى و 
برون شهرى و همچنين مديريت سوخت نسبت به بهينه سازى عرضه 
خدمات حمل و نقل، تقاضاى حمل و نقل، مصرف انرژى، توليد خودرو 
و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتى، حداكثر از ابتداى 91 هجرى 

شمسى اقدام نمايد
پايگاه ستاد تبصره 13 داراى پيوندهاى زير مى باشد؛

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، چشم انداز جمهورى اسالمى 
ايران در افق 20 ساله، تبصره 13 قانون بودجه 86، قانون توسعه حمل و 
نقل و مديريت سوخت، گزارش ما، پيوندها، اخبار، اخبار مرتبط، گزارش 

تصويرى، پرسش هاى متداول، تماس با ما

معرفي پايگاه هاي شبكه

www.tabsareh13.ir
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قسمت اول

الفباي شهر

94 99999999999س

ًگ

قسمت اول

با توجه به انتشـار دانشـنامه مديريت شـهري و روسـتايي، از اين 
پس در قسـمت الفباي شهر بخشـي از اين كتاب نفيس به نظر شما 

خوانندگان محترم خواهد رسيد

به طوركلى،  آبادى،  و  توسعه  و  آبادسازى، عمران  به مفهوم  آبادانى 
بهبوديافته  و  نوساز  يا  پيشرفته،  و  مترقى  مزروع،  و  معمور  معناى  به 
بهره مندى  و  زيستن  براى  آمادگى  از  سرشار  جايگاهى  به عبارتى،   و 
يا  احياء  يعنى  آبادانى  چارچوب،  همين  در  است.  آن  مواهب  از 
كم تحرك،  و  خمود  پيكرة  هر  به  بخشيدن  زندگى  و  دميدن  جان 
است. موات  اراضى  احياء  اصطالح،  به  و  بى جان  و  راكد  يا  و   خفته 
آبادانى را اغلب مترادف عمران مى دانند، زيرا 2 واژه آبادانى و عمران در گويش 
 فارسى بيشتر به صورت واژه هاى بديل يا مكمل و مؤيد همديگر به كار مى رود.
پديدة  يك  ازاين رو،  و  دارد  اشاره  تمدن  و  آبادانى  به  عمران  مفهوم 
واژة  از  وبستر  بزرگ  فرهنگ  تعريف  بنابر  مى گردد.  تلقى  اجتماعى 
توسعه  چون  واژه هايى  آن  فارسى  معادلهاى  كه   Development
معناى  به  آبادانى،  يا  عمران  است،  آبادانى)  اينجا  در  (و  عمران  يا 
متوالى،  تحوالت  نظام طى  تطور طبيعى يك  و  افتراق  و  رشد  فرايند 
يا  حالت  يك  از  پيشرفت  يا  و  كامل تر  وضعيتى  به  ناقص  حالتى  از 
يا كاركرد  پيچيده تر در ساختار  يا شكل  به حالت  شكل ساده تر وجود 
متون  از  برخى  در  عمران  واژة  درعين حال،  است.  آمده  وجود،   آن 
بر  نيز  اين  كه  شده  گرفته  نظر  در  تمدن  واژة  قرينة  علوم  اجتماعى، 

دارد. داللت  انسانى  جامعة  تكامل  و  ترقى  پيشرفت،  تحول،   تغيير، 
آبادانى  توصيف  در  1975م  در  جهانى)  بانك   -->) جهانى  بانك 
(توسعه روستايى)، چنين نتيجه گيرى كرد كه توسعه روستايى عبارت از 
راهبردى براى اصالح وضع اقتصادى و اجتماعى گروههاى خاصى از 
مردم است كه درواقع،  قشرهاى فقير جامعه بشمار مى آيند. براين اساس، 
هدف عمران و آبادانى روستاها نوكردن جامعة روستايى و خارج كردن 
است. ملى  اقتصاد  نوين  بخشهاى  به  آن  پيوند  و  انزوا  حالت  از   آن 
توانائيهاى  مداوم  افزايش  متضمن  است  فرايندى  روستايى  عمران 
زيست  محيط  در  بيشتر  مشاركت  و  دخالت  براى  روستاها  مردم 
توزيع  با  بايد  طبعًا  نيز  اين  كه  خود  اشتغال  و  زيست)  محيط   -->)
توأم  آنان  براى  مشاركت  و  دخالت  اين  از  حاصل  منافع  عادالنه تر 
است: مطرح  زير  قرار  به  اساسى  مطلب   3 ارتباط،  اين  در    باشد. 
چون  گرفت،  نظر  در  وسيع ترى  ديد  با  بايد  را  روستايى  عمران 
بلكه  نيست،  روستا  اقتصادى  و  كشاورزى  توسعة  شامل  تنها 
از  اعم  روستايى،  زندگى  ابعاد  و  امور  تمام  آن،  عام  معنى  به 
مى گيرد؛ دربر  نيز  را  سياسى  و  فرهنگى  اقتصادى،   اجتماعى، 
مداوم  به طور  بايد  كه  است  فرايندى  مفهوم،  اين  با  روستايى  عمران 
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محيط  بر  بيشتر  مشاركت  و  دخالت  براى  را  روستائيان  ذهنى  توان 
زيست و اشتغال خود افزايش دهد، تا آنان بيش از پيش در مقام آغازگر 
و درآيند؛  خود  جامعة  در  پيشرفتها  و  تحوالت  تغييرات،  اداره كنندة   و 
هرچه  مشاركت  و  فنى  پيشرفتهاى  از  حاصل  منافع  عادالنه تر  توزيع 
بهرة  فنى  پيشرفتهاى  و  تحوالت  اين  از  كه  فقيرتر  قشرهاى  بيشتر 
و  جدى  به طور  كه  بايد  است  مهمى  بسيار  موضوع  مى برند،  كمترى 
گيرد. قرار  نظر  مد  همواره  روستايى،  عمران  برنامه هاى  در   قاطع 
سلسله  روان بخشى  و  ساماندهى  تنها  نه  روستايى  عمران  و  آبادانى 
براى  بلكه  مى طلبد،  را  هدف  جامعة  اجتماعى  و  اقتصادى  فعاليتهاى 
تحقق اين مهم و حتى مقدم بر آن، تأمين نيازهاى معنوى و تكامل 
برخوردار  بيشترى  مراتب  به  الويت  از  روستايى  جامعه  اعضاى  فكرى 
است. به همين سبب، اغلب عنوان مى شود كه در مقايسة 2 واژة توسعه 
و عمران كه در متون تخصصى اغلب به عنوان قرينه هاى واژة التين 
Development به كار گرفته مى شوند، باب «عمران» يا «آبادانى» 
و يا به عبارتى تمدن، متضمن ارزشهاى فرهنگى بيشترى است و ابعاد 
تكاملى  و  كيفى  تغييرات  و  بنيادى  دگرگونيهاى  بر  عمدتًا  آن  تحولى 
براى نيل به مراتب متعالى رشد و كمال مدنيت در انسان داللت دارد؛ 
چون  كيفياتى  و  حاالت  همواره  آبادانى  و  عمران  مفاهيم  آنكه  ضمن 
را به ذهن متبادر  برازندگى، جال و صفا و روانى و رونق  سرزندگى و 
مى سازد، حال آنكه  مقولة توسعه حاوى مفاهيم و ريشه هاى اقتصادى و 
اشارات روشن ترى داير بر پيشرفت، بسط، ترقى، نمّو، وسعت دادن و نيز 
گسترش جنبه هاى فيزيكى فعاليتهاى فنى، اقتصادى و اجتماعى است.

عمران در مستندات تاريخى، از جمله در مقدمة معروف ابن خلدون، 
از حيث زمينه هاى  از لحاظ اصالت عضويت اعضاى جامعه و چه  چه 
اشتغال و فعاليتهاى مربوط، شمول عام دارد. در اين باره، از جمله چنين 
(تمدن)  عمران  آن  كه  انسان  اجتماعى  حالت  گزارش  كه  است  آمده 
ناشى  آن  از  آنچه  و  مى شود  عارض  جوامع  احوال  بر  آنچه  و  جهان 
آن،   تبع  به  و  انسانى  تمدن  تقدم  و  اصالت  مبين  جملگى  مى شود، 
آبادانى و عمران اجتماعى براى تكامل و  ضرورت جامعيت حركتهاى 

تعالى جوامع بشرى از جهت و جنبه هاى مختلف است.
 

آبادانى و عمران اجتماعى
تكامل  و  پيشرفت  براى  جامع  حركت  به  جامعه،  آبادى  و  عمران 
و  ارزشمندى  بر  داللت  حركت  اين  فلسفة  دارد.  اشاره  مردم  مدنيت 
اهميت اجتماع مردم و براين مبنا، ضرورتًا،  جامعيت زمينه ها و وسعت 
زندگى  دامنه هاى  و  سطوح  ارتقاء  براى  مطلوب  افقهاى  و  ديدگاهها 
و  آبادى  فرايند  در  اينكه  يعنى  دارد؛  مادى  و  معنوى  از جهات  مردم 
عمران، جامعه واحد عملياتى مورد نظر براى اصالح و پيشرفت همه 
جانبه و يكپارچه است و اينكه جامعه تحول و توسعة مطلوب مى يابد، 
آنى  آرمانهاى  و  اهداف  تأمين  و  نيازمنديها  برآوردن  به منظور  اصالتًا 
و آتى جمع مردم (جامعه) جهت گيرى و پى ريزى مى گردد. افزون بر 
اينها، برنامه ها و روشهاى الزم براى تحول و بهبودى امور، بايد تمام 
زمينه ها و ديدگاههاى مطلوب براى دستيابى به مراحل تكامل معنوى 
 و ارتقاء وضعيت اقتصادى همين جمع از مردم را مورد نظر داشته باشد.

تحول  ايجاد  بر  روستايى  جامعة  عمران  و  آبادى  به همين ترتيب، 
زمينه هاى  عموم  بر  و  اجتماعى  اقشار  و  سطوح  تمام  در  تكامل  و 
اجتماعى  نظامهاى  در  تكامل  و  تغيير  و  دارد  تأكيد  مرتبط  عملياتى 
زمينه هاى  مى داند.  ضرورى  را  جامعه  امور  سازماندهى  نيز  و 
به  محدود  عمران،  و  آبادى  بالقوة  بسترهاى  به عنوان  نظر  مورد 
زمينه ها،  همة   بلكه  نيست،  زمينه ها  از  معدودى  يا  زمينه  يك 
و  اقتصادى  تحوالت  و  امور  و  ذى ربط  فعاليتهاى  و  برنامه ها 
مى گيرد. دربر  را  روستايى  جامعة  مختلف  بخشهاى  در   اجتماعى 
بدينسان، حاميان اين مكتب از تحول و تكامل روستايى اعتقاد دارند، 
بايد  پيشرفت،   مسير  در  مستمر  و  سريع  حركت  و  تغيير  ايجاد  براى 
امكانات  و  عوامل  و  منابع  تمام  هماهنگ،  و  همسو  همزمان،  به طور 
جامعة  سطوح  تمام  در  اقشار  همة  متناسب  پيشرفت  براى  را  موجود 
روستايى، در كلية زمينه ها و عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى به كار 
گرفت. بدين ترتيب، امكان ايجاد يك محيط مناسب به منظور بازسازى، 
نتيجتًا، رونق فعاليتهاى  نوسازى و بهبود زندگى و اشتغال، اسكان و 

اقتصادى و اجتماعى اعضاى جامعة روستايى فراهم مى گردد.
 

هدفهاى مكتب آبادانى و عمران اجتماعى
ــاد انگيزة حركت  ــيوه اى نو براى ايج ــى و عمران اجتماعى ش آبادان
ــت اجتماعى خويش  ــاركت در سرنوش ــردم،  به منظور مش ــة م داوطلبان
ــت كه يكى از هدفهاى مهم در اين فرايند،  ــكار اس ــت. ازاين رو، آش اس
ــت؛ ــه و تدوين و اجراى طرحهاى الزم براى هميارى اجتماعى اس  تهي
ــور ايجاد  ــه به منظ ــت ك ــدى اس ــى فراين ــران اجتماع ــى و عم آبادان
كل  ــراى  ب ــى  اجتماع و  ــادى  اقتص ــرفتهاى  پيش ــب  مناس ــرايط  ش
ــكاء كامل  ــاركت فعاالنة مردم و ات ــدف جلب مش ــه، برمبناى ه جامع
ــود؛ ــرى مى ش ــزى و جهت گي ــان، پى ري ــى آن ــكارات اجتماع ــه ابت  ب
ــش  ــت از كوش ــى و عمران اجتماعى عبارت اس ــى آبادان ــدف اساس ه
ــى،  محل ــوراهاى  ش و  ــى  اجتماع ــرى  رهب ــته هاى  هس ــاد  ايج در 
در  ــتائيان  روس ــت  معاون و  ــت  هداي ــب،  ترغي ــزش،  انگي ــور  به منظ
ــتائيان  ــعه، به نحوى كه روس ــع توس ــة جام ــد برنام ــتاهاى نيازمن روس
ــده گيرند؛ ــهم عمده اى را برعه ــت،  س ــه الزم به انجام اس ــز از آنچ  ني
هدفهاى برنامه هاى مبتنى بر آبادانى و عمران اجتماعى، عبارتند از: كمك 
به مردم براى يافتن راههايى به منظور سازماندهى برنامه هاى خوديارى 
ــى و تضمين و تأمين برنامه هاى هميارى در زمينه هاى متنوعى  اجتماع
ــى خويش تدارك ديده اند؛ ــه مردم محل براى تعالى فرهنگ اجتماع  ك
ــتا در طرح و  ــدف آبادانى و عمران اجتماعى كمك به مردم هر روس ه
ــى اجتماعى و خانوادگى به منظور  اجراى برنامه هاى جامع چندين وجه
افزايش توليدات كشاورزى، بهبود صنايع موجود روستايى، تأمين حداقل 
ــهيالت بهداشتى الزم براى كودكان، بهبود صنايع موجود روستايى،  تس
بهبود شرايط مسكن و زندگى خانوادگى و سرانجام، تهيه، تنظيم و اجراى 
ــب براى پيشرفت زنان و جوانان در آن جامعه است؛ و  برنامه هاى مناس
ــى بر ايجاد انگيزه و تمايل به  ــاى آبادانى و عمران اجتماعى مبتن هدفه
ــردم در قالب برنامه هاى  ــب دانش الزم براى همياريهاى جمعى م كس

مورد توافق است.
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حقوق شهرى و روستائى على رغم ارتباط بالقيد و بسيار گسترده با 
خواسته ها و مطالبات بخش اعظمى از جامعه شهرى و روستائى و تنوع 
و پيچيدگى قواعد چندان مورد توجه تدوين كنندگان عناوين و سرفصل 
هاى مطالعه آكادميك و نظرى واقع نشده است اين در حالى است كه 
قانون شهردارى با سابقه ى تدوين و تصويب بيش از يك قرن يكى از 

قديمى ترين و در عين حال فنى ترين قوانين كشور محسوب مى شود.
اين قانون به عنوان مادر و مرجع، سلسله وسيع و متنوعى از قوانين 
اين قوانين مى توان به  از جمله   ديگر را به خود وابسته نموده است؛ 
قانون زمين شهرى، قوانين مربوط به تعيين وضعيت امالك، قانون آئين 
نامه هاى مالى شهردارى ها ، قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و 
انتخابات  معمارى و قوانين و مقررات مربوط به تشكيالت و وظائف و 
شوراهاى اسالمى اشاره نمود بدين لحاظ ضرورت يك مطالعه و پژوهش 
و  ابهامات  و  ها  پريشيدگى  براى  موقت  بنحوى كه عالجى  تخصصى 

خالءهاى قانون شهرداريها و قوانين مرتبط باشد احساس شد.
لذا دفتر حقوقى شرح خدمات مربوط به تحقيق كاربردى جمع آورى 
و دسته بندى و مستندسازى نظريات مشروتى ادارات حقوقى و سؤاالت 
مفروض ديگر را تهيه و براى اجرايى نمودن و انتخاب مشاور ذيصالح 
و  ها  شهردارى  سازمان  روستائى  و  شهرى  پژوهشهاى  مركز  تحويل 

دهيارى هاى كشور نمود و حاصل اين امر كتابى با نام استعالمات حقوقى 
در شهريور ماه 1386 توسط مؤسسه فرهنگى اطالع رسانى مطبوعاتى 
استقبال  مورد  و  منتشر  كشور  هاى  دهيارى  و  ها  شهردارى  سازمان 

شهردارى ها و شورا ها قرار گرفت.
در همين راستا و در پى اين استقبال گسترده مراجع گوناگون به ويژه 
شهردارى ها و شوراها از مجموعه نخستين و همچنين گستردگى و لزوم 
به روزرسانى قوانين مرتبط با امور شهرى هم اكنون جلد دوم اين كتاب 
ارزشمند با عنوان استعالمات حقوقى 2 نيز به چاپ رسيده تا جوابگوى 

سؤاالت كارشناسان محترم امور شهرى باشد.
و  سواالت  و  مشورتى  نظريات  مجموعه  بر  مشتمل  فوق  كتاب 

استعالمات حقوقى مربوط به خانواده بزرگ شهردارى ها مى باشد
كتاب استعالمات حقوقى 2 در شش بخش ؛

ها)  (شهردارى  (شوراها)  اراضى)  و  (تملك  قضائى)  و  مالى  (ادارى 
تهيه شده كه هر بخش  روستا)  اسالمى  و شوراى  (دهيارى  (عوارض) 
ادارى  آراء هيئت عمومى ديوان عدالت  بر نظريات مشورتى و  مشتمل 
مى باشد. اين كتاب با همت دفتر حقوقى سازمان شهردارى ها و دهيارى 
هاى كشور و توسط جناب آقاى حسين نجفى مدير كل محترم آن دفتر 

گردآورى شده و هم اكنون آماده استفاده متقاضيان مى باشد.
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