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 چکیده

نمی کردکیه ساله امروز،توسط بلدیه اداره میی دیده ودایدکسیی ت یور022دیرزمانی نیست که تهران،این پایتخت 

دورایارازمیان مردم 0772میلیون نفر دهروندساکن ابردهری مثل تهران دوندکه برای مدیریت آن به 02روزی حدود

 نفره به نام دورای دهرنیازبادد.01ویک پارلمان دهری 

با تشکیل دیورایاری ایا تق یا یاویت وایین نشیان از آن داردکیه کچنشیهری نیون تهیران 0071اما این مهم درسال 

 ازمندمشارکت مردم وام اندیشی درمدیریت دهری است .نی

جدای ازتهران دیگردهراانیز کما بیش با م وله دوراودورایاری آدنایند واریک باعنوانی این بیرق را به سیرمنزل 

م  یودادایت میکنندکیه الهتیه پردابیت بیه ووییویت ونگیونگی عملکرددیهراای دیگردرحوایله بقی  میا نمییی 

سنده میی کنییم کیه نگردیی دادیته بادییم برعملکرددیورایاری ایا ازبیدو تاسیی  تیاکنون گنجد،ولذابه این امرب

 دردهرتهران .

مشارکت اجتماعی را به اورت ملموس و در پایین ترین سیح   دورایاری اا مردمی ترین نهادی استند که موووع

گسیترده  یا مشیارکتاند. در واقع می تیوان گفیت دیورای اسیچمی دیهر تهیران بیرای تشیو اجتماعی مق ا کرده

داده است. این نهاد مردمی در موووع ایایی  دهروندان در امور دهری به ویژه بدمات دهری، دورایاران را تشکیل

ایین  دهرداری تاثیر می گذارند، نفوذ مست یم مقلی را امکان پذیر می سیازند. بیه که بر بخش باای از ووالیت اای

سیازماندای میی دیوند. بنیابراین  مقلی و تمایچت دیهروندان، بهتیر ترتیب بدمات دهری متنوع با دگرگونی اای

دود مراحل سیاستگذاری اداره امیور دیهر بیا نجیر جمویی ایورت  دبالت دهروندان در اداره امور دهر موجب می

ب یو   نهایی نیز از پذیرش بیشتری در سح  مقچت بربیوردار دیود. حریور دیهروندان بیه پذیرد و راه حل

بدمت رسانی در مقله ایا مفیید واقیع دیود  از اوراد بومی مقله اا استند، می تواند در ارت ای سح دورایاران که 

مثهت  کاوی دارند و می توانند در انوکاس آن به دست اندرکاران اجرایی دهر ن ش زیرا آنها با مشکچت مقلی آدنایی

ساکنان مقیل بیا مسیووذن ذی ربیط، تشیکیل  دادته بادند. از این رو برای دکل گیری ارتهاط و توامل سازنده بین

ورورت دارد زیرا از این طریا می توان دهکه گسترده یی از روابط اجتماعی  نهاداای مردمی از جمله دورایاری اا

ووال بیین دیهروندان مق یا میی  ورانگی را ایجاد کرد. ایجاد ح  تولا دهروندی با وراام کردن ورای مشارکت و

روی کچنشهر تهران، دهرداری می تواند از توانایی ایا و رروییت  وجه به حجم مشکچت پیشدود. بر این اساس با ت

  .قدرتمند وراام کند برنامه ریزی مدونی را طراحی کرده تا زمینه را برای ایجاد یک پارلمان دهری اای دهروندان

 

 کلیدواژه:

 .عیمشارکت اجتما-مدیریت شهری-شورای شهر-شورایاری-شورا-ابرشهر-بلدیه
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وحیری تیرین کیار بشیر  و اداره دورایی را بنا به ولسفه تشکیل اجتماعات و جوامع بایید بیدیهی تیرین و دورا           

آدامیدن نیازی به تهیین و استدذل نیدارد، ولیی علیل مختلی   دانست که علی اذاول امانند نف  کشیدن و بوردن و

امیواره ایین رکین اساسیی  یه گر قدرت اای متمرکز بوده انیداقت ادی و انسانی که زمینه ساز و توج اقلیمی، امنیتی،

 .جاموه یونی دورا را به حادیه رانده است

رابحیه "دیهرتواملی"برپیایش دیدگااهاوانتجاراتشیهروندانومدیران دیهری استواراسیت .در"دهرتواملی "          

 مردمومدیران دهری رابحه ای دوسویه است.

امور است. بر این اساس و با توجیه  اسچمی، تچش برای اوزایش و دبالت مردم در ادارهاز ااداف عمده ان چب  یکی    

عمومی کشور و ورورت سپردن امور مقلی به دست مردم مقیل، تشیکیل  به ن ش موثر سیاست عدم تمرکز در اداره

امه ایای اجتمیاعی، برن مردمی مورد توجه قرار گروت و برای تامین مشارکت مردم در پیشهرد سریع دورای اسچمی

امیور رویاای جایگیاه وییژه ییی در قیانون اساسیی بیه آن  اقت ادی، عمرانی، بهدادتی، ورانگی، آموزدی و سیایر

و  اسچمی با ت ویب قانون تشکیچت دورااای اسچمی، طرز تشکیل، حدود ابتیارات ابت ا  یاوت. مجل  دورای

دیورااا و حرکیت بیه سیوی عیدم  یدی در جهت است رارورای  دورااای اسچمی کشوری را مشخص کرد و قدم مف

حاکمیت مردم و درکت دادن مردم در امور مقلی بود به دیمار میی  تمرکز بردادته دد. دورای اسچمی مقلی نوعی

ایم اکنیون در  .دهرداری اا به ورورت اامیت مشارکت مردمیی در اداره امیور دیهراا پیی بیرده انید رود. امروزه

مشارکتی در حال انجام است. تشیویا بیه مشیارکت  اا به ویژه در دهرداری تهران تجربه اایبسیاری از دهرداری 

 مهم ترین ااول آرمانی مدیریت دهری نوین است که نشان می داد در جهانی که به مردم در اداره امور دهر یکی از
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به عهارت بهتر روییارویی بیا  دارد. طور وزاینده به سمت دهری ددن گام برمی دارد، مشارکت مردمی جایگاای رویع

آن درگییر اسیتند، تنهیا بیا بهیره گییری درسیت و بهینیه از تیوان و  مسائل و مشکچتی که دهراای امروز جهان با

  .موجود در دهروندان در قالب برنامه اای مشارکتی قابل دستیابی است استوداداای

وت کچن دهری مثل تهران ایفاء می کنند که الهتیه ایین ناگفته پیداست که دورااا ن ش موثری درآبادانی وپیشر        

 مهم میسر نمی دودمگربا ااتمام مردم امیشه دراقنه که بودپیش قدم درروند توسوه دهروکشوربودبادند.

بیییش ازیک داه ازپیدایش واس رار دورایاری اا می گییذردوحال برآنیم تاارزیییابی نسییهی دادته بادییم بیراین 

 بادستورراهرعالی دربه عراه حروررسید. حرکت  ملی که

 درامین راستا م ام موجم راهری نیز اواواتی بدین درح ورموده اند:

 

 "شوراهانبایدعرصه تاخت وتازانگیزه های جناحی وحزبی باشند"

ست که به پ  نتیجه میگیریم که دورااابرباسته ازتوده مردمند وتنها وریفه آنان حفارت ازکیان مردمی ا               

انتخاب آنان رای داده اند.نه آنکه به دستجات سیاسی وحزبی توجه کیرده واایل راورامیوش کننید وبیدای نیاکرده 

 ووویت بالفول را به نالشی ع یانگر بدل نمایند.

 

 

 والسچم                                                                                                                          
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 مقدمه 
 

دردیدگااهای جدید،دهرنشینان درم ابل ت اواااونیازااازتکالیفی نیز بربوردارند.این تکلی  ،مفهوم مشارکت           

 آنان رانه درنارنوب ومقیط زندگی دخ ی بلکه درنارنوب زندگی اجتماعی ومقدوه دهرتوری  میکند.

دهرنشینان به میزان مشارکتشان دربرنامه رییزی دیهری وبیه وییژه اجیرای آن ایا ازرویاه ،بیدمات براین اساس 

 اجتماعی ،آسایش وامنیت بربوردارند.

آنچه که پیداست اینست که مشارکت وامیاری تنهیا مخ یو  ییک کشوریادهربخ یو  نیسیت وتجربیه بیراین 

اند مگرباکمک ومشیارکت عمیومی وایدالهته میدیریت  امراذعان دارد که تمامی کشوراای توسوه یاوته طروی نهسته

 اقی  وکارامددولتمردان.

بییه امییین منجوربایییدگفت کییه مشییارکت ودرمییدیریت وتوسییوه دییهری نکتییه ای نیسییت کییه مقدودبییه دییهرتهران 

 باددودیگردهراابی نیازازآن.

دیورایاری ازویرورت اردهر به تناسب موقویت بودنیازمندامکاری دهروندان دراداره دهراست .بیراین اسیاس، 

 اای توسوه دهری درن اط مختل  کشوراست .

وحری ترین کار بشر دانست کیه  و اداره دورایی را بنا به ولسفه تشکیل اجتماعات و جوامع باید بدیهی ترین و دورا

ی، آدامیدن نیازی به تهیین و استدذل ندارد، ولیی علیل مختلی  اقلیمی علی اذاول امانند نف  کشیدن و بوردن و

امواره این رکین اساسیی جامویه  اقت ادی و انسانی که زمینه ساز و توجیه گر قدرت اای متمرکز بوده اند امنیتی،

  .یونی دورا را به حادیه رانده است

 دهرنشینی درجهان امروزباپیچیدگی اایی روبروست که برآمده ازگسترش دهراا،مهاجرت واوزایش جمویت است . 

دهری مثل تهران نمایان بیشتری دادته که مدیران دهررادراددآن قرارمیی داید کیه بیرای این پیچیدگی اا درکچن 

اییدایت وتوسییوه دییهروامچنین کنتییرل بهترازمیییان مییردم ادخااییی امییین راکییه بییه رای بییود مییردم انتخییاب 

 میگردندرابکارگیرند.
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چب اسیچمی اییران حریرت امیام دایدبهترین تمثیلی که بتوان براین مدعابردمردپیام تاریخی راهرعجیم الشان ان 

 ورمودند:0011بمینی )ره(دراین زمینه است که درسال 

 

 

 "شورای انقالب اسالمی"

 درجهت استقرارحکومت مردمی درایران وحاکمیت مردم برسرنوشت"

 خویش که ازضرورت های نظام جمهوری اسالمی است،الزم میدانم

 اره امورمحلیبی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراهابرای اد

 شهروروستادرسراسرایران اقدام وپس ازتصویب به دولت ابالغ

 "نمایید تادولت بالفاصله به مرحله اجرا درآورد.

 

 

 

تجربه دهراای بزرگ حاکی ازان است که اداره اموردهر،غلهه برمشیکچت وتهیدیل دیهراابه مقییط ایای انسیان "

تی امکان پذیرنیست ودیدگاه ایای سینتی ادره دیهرراکه درآن مقوروتنهابابودجه اای کچن وبرنامه ریزی اای دول

 . 18دورایاران .دکترالهیان. "ساکنانش ،بدمات گیرندومدیریت دهری بدمات دانده است به نالش کشیده است.

امروزه بیش ازیک داه ازتشکیل دورایاری اا می گذردوروته روته نیازدهربادرک بیشتری نگریسیته دیده وسیوی 

 ه بهینه دهررامی طلهدکه این مهم بامددمردم وتچش دورایاری به ورطه رهورمیرسد.بیشتر برادار

دهراای امروز درتچدندتامشارکت دهروندان رامتناسب بانارنوب اای سیاسی وارزش ایای ورانگیی واجتمیاعی 

 اماانگ سازند.
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 بیان مسئله0-0
 

ر بیه حریور نهادایای مردمیی در میدیریت دیهری گردیید . در دکل گروت منج 72تشکیل دورااا که در اوابر داه 

کچنشهراای ایران از جمله تهران با توجه به جمویت و وجود مسائل مختل  اقت ادی ، اجتماعی ، ورانگی ، سیاسیی 

و.... ورورت وجود این نهاد مردمی روز به روز احساس میشد  . در این راستا نیز طی یک داه ابییر اقیداماتی جهیت 

رکز زدایی و بهره مندی از نجریات دهروندان در اداره امور دهری انجام دده است که از مهمترین و پر دوام تیرین تم

 آنها می توان به دورایاری اا اداره کرد .

و برگیزاری اولیین دوره انتخابیات  0071با دروع م دمات ووالیت دورااای اسچمی دهر پ  از ان یچب اسیچمی در 

، زمینه دیکل گییری نهیاد دیورایاری در تهیران  0071و دروع به کار رسمی این نهاد در سال  0077دورااا در سال 

وراام گردید و دورای اسچمی دهر تهران درادد برآمد تا از مشارکت ووال مردمی مقچت مختل  در امر اداره دیهر 

،  دهر به مقله اای مختل  ت سیم دود  هره مند گردد  . در ابتدا ت میم بر این دد تا جهت تسریع روند مشارکته بک

مقله دکل گرویت و  070و ار مقله دارای یک دورای مقلی یا دورایاری بادد .براین اساس  در دهر تهران در حدود 

عرو علی الهدل ( گردید . مقلیه بنیدی منیاطا بیا  0عرو االی و 7عرو )  02ار مقله دارای یک نهاد دورایاری با 

 00تهیران اسیت کیه بیه  08ی اای جغراویای ورانگی انجام دد .  از جمله این مقچت منح یه توجه به وسوت و ویژگ

تهران مقله نومت آباد است .این مقلیه نییز دارای دیورایاری اسیت  08مقله ت سیم دده است .یکی از مقچت منح ه 

رایاران توانسیته انید نهیاد .پژواش حاور به بررسی عملکرد دورایاری مقله نومت آباد می پردازد و اینکه آیا دیو

دورایاری را به ساکنین مقله بود موروی نمایند ؟ آیا اقدامات دورایاران موجب اوزایش سح  رواه تمام مقله نومت 
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آباد دده است و یا اینکه این نهاد تا نه اندازه توانسته است از مساجد مقله بونوان یک پایگیاه مردمیی بیرای جیذب 

 ه استفاده نماید . مشارکت مردم ساکن در مقل

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوال پزوهش  :0-2

با توجه به محالهی که در بیان مسئله عنوان دد و اینکه عملکرد دورایاران در طول سه دوره از ووالیت بیود در 

تهران نگونه ارزیابی می دود در پژواش حاور سواذتی محرح می دود که عهارت است  08مقله نومت آباد منح ه 

 از : 

   رایاران توانسته اند نهاد دورایاری را به عنوان یک نهاد مردمیی بیه سیاکنین مقلیه مورویی نماینید آیا دو -

 بحوریکه ساکنین با ورای  این نهاد آدنا دوند ؟ 

 آیا عملکرد و غوالیت دورایاران تمام مقله نومت آباد را دامل دده است ؟  -

گاه مردمی برای آدنایی وبا موانیع و مشیکچت مقلیه  آیا دورایاران توانسته اند از مساجد به عنوان یک پای -

 روع آنها استفاده میکنند ؟ 

 بیان فرضیه : 0-3
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سواذت پژواش نشان میداد که  مهمترین ااداف پژواش حاور بررسی عملکرد دورایاری مقله نومت آباد و 

و عملکرد آنها آدنایی دادته  تاثیر آن در اوزایش رواه ساکنین مقله است .ار نه ساکنین مقله با دورایاری اا

بادند به امان میزان انگیزه امکاری ساکنین مقله با دورایاریها اوزایش بوااد یاوت . در پژواش حاور با توجه 

به سواذت بیان  دده ورویه اایی نیز محرح میگردد که از طریا تکمیل پرسشنامه و تجزیه و تقلیل آنها این 

 دد . این ورویه اا عهارتند از : ورویه اا قهول و یا رد بوااد 

 بین عملکرد دورایاران مقله نومت آباد و آدنایی ساکنین مقله با دورایاران رابحه موناداری وجود دارد 

بین ارتهاط دورایاران از طریا نهاداای مردمی و آدنایی با موانع و مشکچت ساکنین مقله رابحه موناداری 

 .وجود دارد  

 

 

 

 

 روش تحقیق:0-4

وم اذت مرتهط درتق یا حاورسوی دده اطچعات جمع اوری دده مهتنی براطچعات کتابخانه ای 

بادد،لذاتلفی ی ازنمونه گیری مکانی ونمونه گیری بحی که ازبودانسانی وطهیوی تشکیل دده وعناارمختلفی 

 رادربرمی گیردرادامل می دود.

 

 متغیرهای تحقیق:0-5
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دامل وع جنسیت ،سن،میزان تق یچت ودغل که متغیراای کمی رامتغیراا دراین عنوان عهارتندازن

میگرددویادارای ارزدهای کیفی است که که دربرگیرنده ابچقیات وکودش کاری ونوع درآمد موردموردمحالوه می 

 بادد.

 ادبیات موضوع:0-6

مشارکت یکی .موووع دوراودورایاری رادایدبتوان بونوان اجتماعی ترین مهاح  مقچت دردهراامحرح کرد 

از بهترین روش اا برای انت ال بواسته اای سح  مقلی به برنامه ریزان و مدیران دهری است. از دیدگاه ارنشتاین 

ادامه دارد. او   مشارکت دارای سحوح متفاوتی است. این سح  از بی قدرتی مقض دهروندی تا کنترل دهروندی

از بی قدرتی دهروند دروع دده تا ابتیار و قدرت تفویض مشارکت دهروند را به پلکانی توای  کرده است که 

 دده دهروندی کشیده می دود. 

مدیریت دهری یک ورایند است که در مجموع به یک نجام ت میم گیری منجر بوااد دد, میزان موو یت و یا عدم 

وه مورد نجر موو یت مدیریت دهری بستگی به قدرت و مشروعیت و سابتار ح وقی و اجتماعی و اقت ادی جام

است. از نگاای, این نوع مدیریت را می توان نوعی حکومت مقلی و بودگردان برای جلب مشارکت پذیری مردم 

 دانست که باع  سهک ددن بار دولت اا بوااد دد.

ذزم است. مدیریت دامل انر انجام دهر برای دنابت مفهوم مدیریت دهری ,توجه به ترکیب دو واژه مدیریت و 

کاراا به وسیله دیگران است و می توان آن را ورایند برنامه ریزی, ساماندای, ادایت و کنترل اعرای سازمان برای 

 دستیابی به ااداف توری  دده دانست.

ما دهر مفهومی بسیار پیچیده و غامری دارد. از سویی اداره به نوعی زندگی و از سوی دیگر اداره به سهکی ا

از سابت و ساز و ترکیب مقیط اای انسان سابت با مقیط اای طهیوی است. در تواری  ارائه دده از دهر , 

نشم می بورد. الهته بنابر مچحجات  آستانه اای جمویتی, ادتغال غالب, بودگردانی عمومی و نگالی جمویتی به

 جغراویایی و اجتماعی, تواری  متفاوت از این نوع سکونتی به وجود آمده است.

 

http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
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 :فصل دوم
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به ادارات حکومتی مقلی که زیر مجموعه اای کونک تر یک کشور از نجر قلمرو و جمویت بادند، حکومت مقلی 

اطچق می دود. گرنه نهاد اای حکومتی با ااداف با  وجود دارند، ولی با اامیت ترین دان آنهایی استند که طی  

ترده ای از ووالیت اای عمومی را در نارنوب ورا و جمویت توری  دده ای انجام می داند. ت ریها تمامی این گس

نهاداای حکومتی مقلی ویژگی اای باای را به ادتراک دارند: یک سازمان مستمر ابتیار انجام ووالیت اای عمومی 

دکایت واقع ددن و توان جمع آوری مالیات و تویین توانایی وارد ددن به قرار د اداا حا اقامه دعوی و نیز مورد 

بودجه. عراه اای ابتیار حکومت مقلی موموذ مدارس عمومی، بزرگرااهای مقلی، بدمات دهری و بوری از جنهه 

اای رواه اجتماعی و نجم عمومی را دامل می دود. تمایز مهم بین گونه اای مختل  حکومت مقلی به نهاد اای 

ی دود، که به طور مقلی انتخاب می دوند و از ابتیار ت میم گیری بربوردار استند و از سوی نمایندگی مربوط م

دیگر نهاداای غیر انتخابی که از باذ من وب دده و اگر ام به طور مقلی انتخاب دوند، ابتیار حکمرانی مست ل 

تم اای ورانسه و انگلی ، الگوی ندارند. با اینکه اغلب کشوراا سیستم اای پیچیده حکومت مقلی دارند، ولی سیس

 بخش اعجم نجام اای دنیا قرار گروته اند.

یاوته، سازمانی است عمومی که در قسمتی از باک یک کشور که دارای  حکومت مقلی در دکل توسوهبه عهارتی 

 ردود تا بدمات ذزم را ددهه آن است، به موجب قوانین عمومی یا ب وای تشکیل می قدرت عالی سیاسی یا

 مقدوده باای برای مردم تامین کند.

 

 ساختار حکومت های محلی2-0

دهراای بزرگ و کونک یا روستااای وابسته و یا غیر وابسته به یک منح ۀّ دهری دارای ابتیارات مالیاتی و 

نفر تا کچن دهراایی امانند  022حکومتی بود می بادند و مساحت آنان از دهراای کونک با جمویت کمتر از 

 ویورک که نندین دهرستان را در بر می گیرند متفاوت است.نی
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ورای  اداره اای حکومت دهری و دهرداری دامل تامین امنیت امگانی، رسیدگی به ووویت بیابان اای دهر، 

ایجاد پارک و ورااای تفریقی، جمع آوری آبهای ادرروته، جابه جایی زباله، منح ه بندی و اجرای کداای 

ات امدادی و آتش نشانی، کنترل حیوانات، حمل و ن ل عمومی و دیگر بدمات وروری است. دهراای سابتمانی، بدم

بزرگتر ممکن است ام ننین بدماتی نجیر کمک برای تهیه مسکن، ادارۀ بیمارستان اای دولتی و نجارت بر برنامه 

اری از دهراا نیز اداره و یا نجارت بر اای رواه اجتماعی با بودجه دهری، ایالتی یا دولت ودرال را ارائه داند. بسی

 بدمات عمومی نجیر آب، برق، گاز طهیوی و مخابرات را بر عهده دارند.

  

به وسیلۀ مسئوذن ِ منتخب، اداره می دوند. این مسئوذن موموذ دامل دهردار و یا  دهراای بزرگ و کونک 

را برعهده دارند. دهردار که ممکن است در  دورای دهری بوده که وریفۀ اتخاذ ت میم اا و تویین سیاست اا

دورای دهر عرویت دادته بادد، سرپرستی حکومت دهری را بر عهده دادته، مسئول نجارت روزانۀ عملکرداای 

اجرایی است. بربی دهراا، دکل مدیر دهری دولت را اتخاد کرده اند که در آن دورای دهر مدیری حروه ای را برای 

ی استخدام می کند. مدیر دهری مسئول اردد اجرایی دهر بوده و اگرنه انتخاب نشده است ادارۀ ووالیت اای دهر

 اما مست یما به دورای دهر و یا دهردار منتخب گزارش می داد.

 

 حکومت های مناطق ویژه2-2

اطا بر اساس اعچم اداره آمار آمریکا، بیش از یک سوم بدنه اای حکومتی در آمریکا حکومت اای به ااحچح من

ویژه به دمار می روند. حکومت اای مناطا ویژه به اورت مست ل از دیگر حکومت اای مقلی عمل کرده و موموذ 

 برای دستیابی به ادوی با  در یک منح ۀ جغراویایی ویژه به وجود می آیند. نمونه ای آن عهارتند از:

 حفارت از منابع طهیوی و آب 

 پیش گیری از آتش سوزی

 بدمات وروری
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 مل و ن لح

  

سران این بدنه اای حکومتی می توانند انتخاب و یا من وب دوند. حوزۀ ابتیارات حکومت اای منح ه ای 

بسیار متنوع است اما بسیاری از آنان دارای ابتیارات مالیاتی و نجارتی استند. بودجۀ ووالیت اای آنها موموذ به 

حوزۀ ابتیارات قانونی آنها و یا دریاوت پول از استفاده  وسیله جمع آوری مالیات برید و یا مالیات امچک در

 کنندگان آن بدمات تامین می دود.

 سیستم فرانسوی2-3

سیستم ورانسوی جزء سیستم اای حکومت مقلی غیر انتخابی می بادد. سابتار االی آن را ناپلئون بناپارت برای 

راستای تسریع ااچحات دولتی، تنجیم کرد. این  روع نیاز ورانسه ان چبی به بنثی کردن قدرت ادراف مقلی در

سیستم بر مسیر باای از جریان قدرت تاکید دارد که از وزارت دابله دولت مرکزی تا رئی  پلی  استان و 

دهرداری مربوطه ادامه دارد، در حالی که دهردار و دورای دهر نیز به طور مقلی انتخاب می دوند. رئی  پلی  

ی االی استان، نماینده دیوانساذری مرکزی و نیز نماد مرکزیت اداری، از ابتیار گسترده ای به عنوان مدیر اجرای

برای ابحال کردن دورااا و نجارت بر ازینه اای مقلی بربوردار است. نسخه اایی از این سیستم در سراسر اروپا 

 و مستومره اای سابا ورانسه دیده می دود.

 سیستم انگلیسی2-4

حکومت اای مقلی که الگوی اغلب مستومرات سابا این کشور از جمله ایاذت متقده قرار سیستم انگلیسی 

گروته است، جزء انتخابی ترین سیستم اا مقسوب می دود. این سیستم که در قرن نوزدام ااچحات زیادی در 

دورااای مورد بازنگری قرار گروت، بر بود مختاری حکومت مقلی از طریا  2780آن انجام دد و در داه 

منتخب استانی و زیر مجموعه استانی تاکید دارد. مشخ ه بارز این سیستم در قیاس با سیستم اای دیگر، 

دش  ،1180دبالت کمتر حکومت مرکزی و ابتیار بوجه ای بیشتر حکومت مقلی می بادد. با این حال در سال 

ستفاده از یک کمیته اجرایی برای نجارت حکومت استانی مهم برنیده ددند، و قدرت ب یه نیز مقدودتر گردید. ا

 بر مدیریت بدمات مقلی، ویژگی با  سیستم انگلیسی می بادد.
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 :های محلیویژگی حکومت2-5

  .واقد قدرت عالی سیاسی به مونای واقوی استند ااآن است که این حکومتویژگی حکومت اای مقلی  

اای ب وای که به رود آنها را از سازمانی به کار میاای مقلبرای حکومت در ومن عهارت سازمان عمومی که

 دوند و امچنین ازمنجور اداره امور ب وای ادخا  ح ی ی یا ح وقی ایجاد میاروا به موجب قانون و

تلفن،  اای ب وای که بربی از بدمات عمومی از قهیل: برق،اای دهه عمومی، یونی سازمانسازمان

  .کندداند، متمایز مییاتوبوسرانی و غیره را انجام م

دوند این است که اای مقلی که به موجب قوانین عمومی یا ب وای تشکیل میحکومت منجور از عهارت

برقراری روابحی  اایی است که جوامع بشری برایترین سازماناای مقلی یکی از کهنو حکومت سازمان تشکیل

  .اندکرده منح ی در میان بود و به سامان رسانیدن امور ایجاد

از طرز تل ی آنها نسهت به  توان ادعا کرد که دوام یا زوال بسیاری از ملل و کشوراا تا حدی نادیلذا می

 .اای مقلی بوده استحکومت

توجه  اای توسوه موردعنوان عاملی اساسی در بررسیدر امور مقل از یک داه قهل تاکنون به مشارکت مردم

  .استقرار گروته

اای امور گیریمحمئن برای درکت مردم در ت میم ایاورت وسیلهتواند بهحه حکومت مقلی میدر این راب

  .مقلی ن ش مهمی ایفا کند

سح   در یک کشور مدرن امروزی تاسی  حکومتی روستایی ممکن نهادد، ولی تشکیل دورایی در این داید

  .بگیرد، مو ول و علمی است اای بخردانهیگیرطوری که بتواند امور مهم روستا را تشخیص داده و ت میمبه

به  اای مقلی ام ننان که به مسائلی از قهیل دمکراسی و ح وق بشر ارتهاط پیدا کردهحکومت بق  درباره

عمومی را دادته بادند)به  دود. زیرا این تفکر که مردم باید ورات درکت در امورمسائل ابچقی نیز مربوط می
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ای مورد طور گستردهآنان مؤثر است( به گیری و عملکرد آن مست یما در زندگیویژه در اموری که ت میم

  .استپذیرش قرار گروته

در مورد  جلوگیری از درکت مردم در امور عمومی از نجر قانونی و ابچقی مقکوم است. این نجریه از این رو،

پردازان است، نون تمامی نجریه ک متاثراای مقلی از باوراای وچسفه سیاسی از قهیل جان میل و جان ذحکومت

  .انداای مقلی نهودهدمکراسی مواوا تشکیل حکومت

و باع  انقراف ح وق  دودطور مثال، ژاک روسو موت د است که توجه به امور مقلی موجب ابتچف میبه

  .بوااد دددمکراسی در سح  ملی

 حکومت های محلی درایران:2-6

اا امورکشورتامدتهابدست حکومت اای مقلی  اداره می دد.حکومت اای مست ل درایران نیزمانندسایرکشور

 ونیمه مست لی که گااا موجب آبادانی وگاای نیزبه تخریب کشورااتمام دادتند.

بسته به قدرت این حکومتهاازحی  وابستگی یاعدم وابستگی به دول بزرگ زمان بودمیتوان پی به قدرت آنان 

 .ددرپیشهرد آبادانی کشوربر

 وازاین دست مثال واوقی است براین بق .–حکومت اایی مثل آل بویه 

اای طوری که طرحاند. بهعملی یونی در مفهوم توسوه نیز مورد توجه قرار گروته اای مقلی از لقاظحکومت

ل مقلی را عام اایاای عمومی بود امواره حکومتریزیبراساس یک آیین قرار دادی در ورایند برنامه توسوه

  .مهمی در نجر دادته است

اای اای عمومی برای بسیج نیرواای مردمی، به ن ش حکومتسخنرانی راهران سیاسی نیز در اجتماعات و

  .داندمقلی اامیت می

مردم از یک سو به راهران مقلی  یکی از دذیل اتخاذ ننین تدبیری آن است که راهران سیاسی برای جلب حمایت

  .استپارلمان به دورااای دیستریکت کشیده دده دیگر مهارزات سیاسی به جایسوی  متکی استند و از

دود. اای مقلی ابتچف زیادی مشااده میطراحان توسوه درباره حکومت ااوذ بین نجرات سیاستمداران و
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 داای موجود تفاوت واحشی وجوگویند با واقویتراهران سیاسی برای جلب روایت مردم می امچنین بین آنچه

  .دارد

طرودار حکومت مقلی استند، در گفتار  طور مثال یک سیستم سیاسی ممکن است برای جلب نجر اوراد بیر کهبه

  .اقدامی در تشکیل یا ت ویت آنها انجام نداد گونهاا حمایت کند، ولی در عمل ایچاز این حکومت

ن اا و دهراا و روستااا مشخص است امان طور که در ت سیمات سیاسی امروز ما، مرز دقیا کشوراا و استا

در سابتار اجتماعی گذدته ایران نیز مقله اا، برش اای دنابته دده ای از دهراا بوده و مرزبندی مشخص و 

مورد تواو ی نیز دادته اند. در اامیت مقله اا امین ب  که سردماری عمومی انجام دده در زمان ناارالدین 

ور به نام مجموعه نااری منتشر دده است( برمهنای مقله اا بوده و داه )که نتایج آن در اشت مجلد قح

جمویت ار مقله را جداگانه مقاسهه کرده اند. جالب آنکه در این سردماری با آنکه دقت زیادی در دمارش 

 جمویت و بنااا اورت گروته اما ایچ توریفی از مقله اا و مرز آنها ارائه نشده که این بود می تواند نشانه ای

از وجود یک تواوا قابل قهول در این مورد بادد. تراداای موجود در سابتار اجتماعی دهراای قدیم نیز از 

جمله مسائلی بوده که از نجر ذانی، ساکنان مقله اای مختل  را از ام جدا می کرده اند. از جمله این تراداا را 

می توان دید. از آنجایی که در گذدته، دهراا  موجود در بربی دهراای قدیم ایران "حیدری / نومتی"در مسئله 

امواره در مورض حمله یاغی اا و سرکشان بوده اند و آمادگی نجامی دهرنشینان جهت دواع از دهر، امری 

وروری بوده، گویا داه عهاس افوی برای حفظ و ت ویت روحیه جنگاوری دهرنشینان، به سابتار حیدری / 

ر طها این سابتار، مقله اای دهری به دو دسته حیدری اا و نومتی اا ت سیم نومتی در دهراا دامن می زند. ب

که از اجداد سلسله افویه مقسوب دده بوده اند و نومتی اا  "دیخ حیدر"می دده اند. حیدری اا از اواداران 

گفته می دود  ، از پیران مورد احترام ترکمن اای آق قویونلو منسوب می دانسته اند."نومت اهلل"نیز بود را به 

داه عهاس از این ت ابل تاریخی استفاده کرده و دهراا را از نجر قوای نجامی آماده نگه می دارد. جوانان حیدری 

و نومتی مدام بر سر مسائل ریز و دردت با ام دعوا و زد و بورد دادته اند و مهمترین نمود ت ابلشان نیز در 

به نوعی، نمایش قدرت در سح  دهر مقسوب می دده است.  مراسم و ایات اای تاسوعا و عادورا بوده که

بنابراین مقله اا در زندگی دهروندان ایرانی ن ش بسیاری دادته اند و مانند منشوری عمل می کرده اند که 
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حتی سابتار قدرت مرکزی نیز به مقض مواجهه با آنها تکثیر می دده است. تا دوره قاجاریه، دهراای ایران به 

ای اداره می دده اند، به این اورت که داه، حاکم ار دهر را انتخاب می کرده و حاکم، نماینده اورت مقله 

داه در آن دهر بوده است. حاکم اا نیز کچنتراا را برمی گزیدند که از سردناسان مقلی بودند و در امر تویین 

انتخاب می کردند که وریفه دان،  مالیات و جمع آوری آن از ااناف ووالیت دادتند، کچنتراا نیز کدبدااا را

ت سیم کار و مدیریت امور ار مقله بود و بود تقت تاثیر ائمه جموه، میراب اا، داروغه اا و... قرار دادته اند. تا 

قانون تشکیل اولین دهرداری ایران به ت ویب مجل  دورای ملی وقت رسید و اولین نهاد  0011اینکه در سال 

اولین بار در کشور دکل گروت، نهادی که درنهایت، سابتاراای مدیریت مقله ای مدیریت واحد دهری برای 

دهراا را تروی  کرد. از آن پ ، مدیریت متکثر دهری، واحد دده و دهرداری اا و زیرمجموعه اایشان، رتا 

ییرات سابتار و وتا کل امور یک دهر و ت میم گیری در مورد آنها را برعهده گروتند. در کنار این مسئله ، به تغ

اجتماعی و ورانگی دهراا نیز می بایست اداره کرد که به مرور، مقله اا از مقل سکونت و زندگی اورادی امگن 

که بر مهنای واکتوراای ورانگی مختلفی )مذاب، قومیت، دغل و بویشاوندی و... (گرد ام آمده بودند به مقل 

مشابهی دارند. در نتیجه، امگنی ورانگی در مقله اا، جای اایی تهدیل ددند که اوراد آن تنها ووویت اقت ادی 

بود را به امگنی اقت ادی ساکنان آنها داد؛ دابص امگنی سازی که در بسیاری از موارد برای ایجاد امکاری و 

امهستگی و مدیریت جموی مقله اا کاوی نیست. مجموعه درایط باذ باع  دد که مفهوم مقله از یک واقویت 

سد یاوته به یک مفهوم نوستالوژیک و یا در بهترین حالت بود، یک واقویت اجتماعی مخدوش، گنگ و اجتماعی تج

رو به نابودی تهدیل دود. مدل تجربی ای که ما از مفهوم مقله داریم ت ریها با بیشتر قسمت اای دهر امروز، 

ی توانیم بهینیم که مقل سکونت ناامخوان است و ما نمونه اای دهیه به آن را اغلب در بخش اایی از دهراا م

جماعت اای دهری باای )قومی، مذاهی، مجرمانه و...( استند. از آنچه تا اینجا گفته دد ننین می توان نتیجه 

گروت که اقهت از مدیریت مقله ای، انتخاب نمایندگانی برای آن و تویین سابتاراایی جهت اجرایی کردنش، 

ام وجود بود مفهوم مقله است. نهادی که ار اندازه موجودیتش در  یک پیش نیاز بسیار وروری دارد و آن

متون تاریخی و اسناد، بارز و نمایان است، در واقویت موجود دهراای امروزمان پنهان و گم دده است. امروز 

حتی وقتی که به دنهال دنابت و ترسیم مرزاای یک مقله می گردیم پرسش از جوانان و کودکان آن بی وایده 
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و این سالمندانند که توان پاسخگویی به سوال ما را دارند. پاسخ آنها نیز بدون دک، تووی  مرزاای  است

قدیمی مقله است، مرزاایی که در تجربه دهرنشینی نسل اای بودی، بازتوری  و بازتولید نشده اند و به امین 

مقله را ن د کرد. حرف آبر اینکه، جهت، می توان مهنا قرار دادن آنها برای تویین حدود امروزی مرزاای یک 

دورایاری اا و تجربه اایی از این دست که برپایه درک دیروز ما از مفهوم مقله طراحی دده اند )یونی دنابت 

و ارتهاط ساکنان با ام، وجود سابتاراای موتمدی و ریش سفیدی، تولا به مقله و میل برای مشارکت در امور 

نخوااند رسید و این بیشتر از آنکه به عملکرد این نهاداا بازگردد به سابتار آن و...( به ااداف نهایی بود 

دهرنشینی امروز ایران و تغییرات آن بازمی گردد. به نجر می رسد امروز مدیریت دهری دنار یک بحای 

انتجار ناامزمانی دده، به این مونا که مفاایم را از بستر تاریخی و متن ورانگی و اجتماعی بود جدا کرده و 

دارد با ایجاد آن مفاایم، ااداف مدنجرش حاال دود بی آنکه بستر مهیا بادد، و این ددنی نیست. یادآور می 

دود که منجور یاددادت حاور، رد توسوه مقله مقور و ورورت و قابلیت اای آن نیست بلکه نگرش غالب 

ن موروی می کند مورد ن د است وگرنه، پیروی وولی، که دورایاری اا را مهمترین نماد این نوع از توسوه در ایرا

از توسوه ای که در آن، ویژگی اای جمویتی و ورانگی ار مقله لقاظ دده و درایط و نیازاای تشخیص داده 

دده از سمت ااالی ار مقله، اولویت االی توسوه آن مقله تل ی دود بسیار وروری است و محالوات میدانی 

 ت توسط نیرواایی آموزش دیده اورت گیرند.دقی ی را می طلهد که می بایس

 

 

 انجمن های محلی و رشد اجتماعی2-7

ارائه ووالیت اای مختل  مقلی به مردم و جلب کمک و  نهاداای مقلی از جمله دورایاری اا می توانند با            

دورایاری  ی است که ووالیتبرای درکت در امور مقل در ابتیار امگان قرار داند. بدیه امراای آنها ورات مناسهی

از بود آنها کمک گروت. اگر در قانون اساسی  اا امری وروری و قابل قهول است نرا که برای انجام امور مردم باید

 موثرتری برای درکت در امور مملکتی و مقلی به مردم داده دود، برای این است کشوراا پیش بینی دده است سهم

ناپذیر است و این ادف تق ا نخوااد دد  ازمان برای نیل به م  ود یک امر اجتنابکه ایجاد موثرترین و بهترین س
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ب و  در سح  مقل. نون در سح  مقله اا به سهب اینکه مسائل محرح  جز با تمرین در کار دسته جموی به

زیادتر امور امیمیت  دید ااالی است، مردم با تسلط بیشتر به ناره جویی می پردازند و با عچقه و دده در مورض

مردم در کادر بزرگ کشوراا انگامی بهتر امکان پذیر می  مربوطه را ارزیابی می کنند. تامین مناوع حیاتی و مستمر

از  موازات تمایچت و بواسته اای مقلی پیش برود و ت ویت و توسوه نیرواای مقلی دود که امور کشوری به

 .بهترین عوامل تویین کننده مناوع ملی و مقلی است

 

 

 

 

 

 شورای اسالمی شهر: 

 مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری شهری

است، امکاری و مشارکت میان انسان اا  یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر یاری رسانده            

است. مشارکت دهروندان در اداره دهر و ت میم گیری مقلی امواره به عنوان یکی از دیوه اای انسجام 

اجتماعی محرح دده است. عالی ترین نهاد برای تجلی مشارکت مردم در دهراا، دورااا و انجمن اای دهر است. 
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نان یک دهر که دبالت و درکت امه آنها در برنامه ریزی اا و ت میم گیری اا این نهاد به نمایندگی از تمام ساک

امکان پذیر نیست، به اداره امور دهراا و نجارت بر آن پردابت. از طرف دیگر طرح اای توسوه دهری است که 

ش آتی به طور ساده می توان آن را عهارت از طرح جامع، طرح اادی و طرح تفریلی دانست؛ ن شه یی که گستر

دهر و ابت ا  کاربرداای دهری را طی سالیان آینده مشخص و در مورد آنها برنامه ریزی و ت میم گیری 

می کند. طرح اای توسوه دهری به نقو بارزی پیوند امه سویه با زندگی دهرنشینان دارند و مشورت با 

ون ووالیت دهری برای مردم دهروندان در تهیه و اجرای این طرح اا امری وروری است. به عهارت دیگر ن

است، دهروندان باید در آن مشارکت دادته بادند. سازمان دادن ار ووالیت دهری بدون مشارکت مردم در ار 

جای دنیا به دکست منجر می دود. رودن است که طرح اای توسوه دهری باید تحابا ذزم را با نیازاای 

ردمی که سالیان سال در یک دهر و در یک مقل زندگی کرده اند جاموه دادته بادند و آنها را منوک  کنند زیرا م

بهتر از ار ک  دیگر نیازاای آن منح ه را دنابته و تشخیص می داند. تهیه کنندگان این طرح اا می توانند 

بهترین رانموداا را از مردم مقله بگیرند. در میان دهروندان می توان به اامیت ویژه دورایاری اا در پیشهرد 

 داف کچنشهر مدیریت دهری اداره کرد.اا

مسئول اداره  قانون دورااا نماینده که بر طها 01دورایی است متشکل از  اندورای اسچمی دهر تهر           

نهار سال، نجارت بر عملکرد دهرداری و در  ترین ورای  دورا انتخاب دهردار به مدتر تهران است. مهمده

اا، تر دهروندان و نجارت بر اجرای آناای ذزم برای رواه بیشطرح اورت لزوم برکناری دهردار، ت ویب

 .دهرداری استند بهاای وابسته بودجه ساذنه دهرداری، ت ویب اساسنامه موسسات و درکت ت ویب

دورای  گذاری )مجل بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانونیا به توهیر آغازین بود  ،شورای شهر تهران پیشینه

است که در سال « قانون بلدیه»ملی،  گردد. در ح ی ت یکی از نخستین قوانین م وب مجل  دورایملی( بازمی

اای بزرگ ان چب مشروطه جامه عمل پودید. در طول یکی از آرمان خ. به ت ویب رسید و به این ترتیب 0011

است. به طور  آن تاریخ تشکیل و دوام دورای دهراا با وراز و وروداای بسیاری امراه بوده سال پ  از 81

نخستین قانون دورااا ت ویب دده و به اجرا  انقالب مشروطه در پی 002۱تا  001۱اای بچاه در طی سال

آن به قدرت رسیدن  و پ  از رضا خان 0088و پ  از کودتای سال  0002تا  002۱دود. پ  از آن از گذادته می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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دمرده دد. « وزیر دابله»جایگزین، انتخاب دهردار از ورای   وی، قانون بلدیه لغو دد و با ت ویب قانونی

سومین قانون  0001تسلط نندانی بر امور کشور ندادت، در  محمد رضا کهداه و در حالی پ  از س وط روا

و تسلط مقمد روا بر امور  مصدق و سرنگونی دولت 0000دورااا به ت ویب رسید. دوباره بود از کودتای 

 هللا خمینیروح اای مردم وتشکیل دورااا به یکی از بواست انقالب کشور این قانون لغو دد. پ  از پیروزی

اوتد و باذبره در به تابیر می سید محمد خاتمی دود. اما ایجاد دورااا تا زمان روی کار آمدن دولتتهدیل می

 مجلس شورای اسالمی 0071دورای دهراا بر اساس قانون دورااا م وب سال  0071اردیههشت  8تاریخ 

  .دوندتشکیل می

 

 شورایاری ها:

 

ین ترین دورایاری اا مردمی ترین نهادی استند که موووع مشارکت اجتماعی را به اورت ملموس و در پای

سح  اجتماعی مق ا کرده اند. در واقع می توان گفت دورای اسچمی دهر تهران برای تشویا مشارکت 

گسترده دهروندان در امور دهری به ویژه بدمات دهری، دورایاران را تشکیل داده است. این نهاد مردمی در 

نفوذ مست یم مقلی را امکان  موووع اایی که بر بخش باای از ووالیت اای دهرداری تاثیر می گذارند،

پذیر می سازند. به این ترتیب بدمات دهری متنوع با دگرگونی اای مقلی و تمایچت دهروندان، بهتر 

سازماندای می دوند. بنابراین دبالت دهروندان در اداره امور دهر موجب می دود مراحل سیاستگذاری 

ایی نیز از پذیرش بیشتری در سح  مقچت اداره امور دهر با نجر جموی اورت پذیرد و راه حل نه

بربوردار دود. حرور دهروندان به ب و  دورایاران که از اوراد بومی مقله اا استند، می تواند در 

ارت ای سح  بدمت رسانی در مقله اا مفید واقع دود زیرا آنها با مشکچت مقلی آدنایی کاوی دارند و می 

ان اجرایی دهر ن ش مثهت دادته بادند. از این رو برای دکل گیری توانند در انوکاس آن به دست اندرکار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ارتهاط و توامل سازنده بین ساکنان مقل با مسووذن ذی ربط، تشکیل نهاداای مردمی از جمله دورایاری اا 

ورورت دارد زیرا از این طریا می توان دهکه گسترده یی از روابط اجتماعی و ورانگی را ایجاد کرد. ایجاد 

تولا دهروندی با وراام کردن ورای مشارکت ووال بین دهروندان مق ا می دود. بر این اساس با ح  

توجه به حجم مشکچت پیش روی کچنشهر تهران، دهرداری می تواند از توانایی اا و ررویت اای دهروندان 

 د وراام کند.برنامه ریزی مدونی را طراحی کرده تا زمینه را برای ایجاد یک پارلمان دهری قدرتمن

 

 

 انجمن های محلی و رشد اجتماعی 

نهاداای مقلی از جمله دورایاری اا می توانند با ارائه ووالیت اای مختل  مقلی به مردم و جلب کمک و 

امراای آنها ورات مناسهی برای درکت در امور مقل در ابتیار امگان قرار داند. بدیهی است که ووالیت 

قابل قهول است نرا که برای انجام امور مردم باید از بود آنها کمک گروت. اگر  دورایاری اا امری وروری و

در قانون اساسی کشوراا پیش بینی دده است سهم موثرتری برای درکت در امور مملکتی و مقلی به مردم 

پذیر داده دود، برای این است که ایجاد موثرترین و بهترین سازمان برای نیل به م  ود یک امر اجتناب نا

است و این ادف تق ا نخوااد دد جز با تمرین در کار دسته جموی به ب و  در سح  مقل. نون در 

سح  مقله اا به سهب اینکه مسائل محرح دده در مورض دید ااالی است، مردم با تسلط بیشتر به ناره 

امین مناوع حیاتی و جویی می پردازند و با عچقه و امیمیت زیادتر امور مربوطه را ارزیابی می کنند. ت

مستمر مردم در کادر بزرگ کشوراا انگامی بهتر امکان پذیر می دود که امور کشوری به موازات تمایچت و 
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بواسته اای مقلی پیش برود و ت ویت و توسوه نیرواای مقلی از بهترین عوامل تویین کننده مناوع ملی و 

 مقلی است.

 مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری شهری

  احچحات سیاسی جاموهاآدنایی دهروندان تهرانی با مفهوم دورایاری و اواوه ددن این عهارات به ورانگ از 

نهال برد دورایاری با نالشها و مشکچت بسیاری   نمی گذرد. در امین مدت اندک،  سالنندایران انوز بیش از 

مای رودنی برای ووالیت این نهادمدنی نمی از ااحب نجران دورن  دست و پنجه نرم کرده است تا آن جا که بسیاری

 .بینند

از کااش   در آستانه بسته ددن پرونده ووالیت نهارساله دیگری از دورای اسچمی دهر تهران زمزمه اایی

دورایاریهای دهر   نشستهای مشترک دوراییان و دورایاران دنیده می دود و در مواردی نیز بربی از اعرای

برای مووا نشدن تجربه دورایاریها   با سلی ه اای سیاسی و حزبی  احتمال وجود جریاناتیدهروندان از   تهران و

 ارهار نگرانی می کنند.

دورایاران به عنوان نمایندگان مست یم مردم مقچت می توانند ام بازوان توانای دورای دهر و دهرداری بادند و 

کنند اما این کارکرد بدون در نجر گروتن ملزومات آن از  ام به عنوان نارران مقلی عملکرد مدیریت دهری را نجارت

 جمله حمایت مسووذن و نهادینه ددن ورانگ مشارکت جموی به من ه رهور نمی رسد.

به نجرات دورایاران از   عدم ارتهاط دورایاریها با دورای دهر و بی توجهی بربی از اوراد رده میانی دهرداری

به جای مدیرانی که در سمت ت میم گیری   ا سحقی که در جلسه اای مشترکمشکچت مشهود این نهاداا است ت

 استند کاردناسان دواتر حرور دارند.

با وجود مشکچت بسیار این نهاداا الهته انوز ام بربی از دورایاران این مسایل را گذرا و مرتهط با تازه تاسی  

و ورایفش   کچت را ورانگسازی و تهیین جایگاه دورایاربرای حل مش  بودن دورایاریها می دانند و تنها راه موجود

 ذکر می کنند.  جاموه  تک تک اوراد  در ذان مسووذن و

دورا وجود   نفر موتمد مقله و یاری دانده 0722نفر دورایار و در کل دهر تهران  022در ار منح ه از تهران حدود 

ریهای دورای اسچمی دهر تهران ارتهاط دارد تا مسایل و دارد که مست یما و بدون واسحه با ستاد اجرایی دورایا

مشکچت دهری را به اعرای دورای دهر تهران و احیانا نمایندگان مجل  منت ل کرده و باع  ارت ای سح  

 مشارکت ارنه بهتر منتخهین مقچت در امور مدیریتی منح ه دود.
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ااهای دولتی و اجرایی بادند و محالهات قانونی به حا دورایاراا می توانند بهترین پل ارتهاطی بین مردم و دستگ

 دهروندان را به بهترین نقو محالهه کنند.

اگر نه بربی دورایاران از اماانگ نهودن بدنه مدیریت دهری در مقله بود انت اد می کنند و به گفته آنان به امین 

به عنوان باذترین م ام ت میم   دهردار تهراناما   علت نالشهای بسیاری بر سر راه ووالیت دورایاریها وجود دارد

 گیری دهری امواره تچش کرده در موووگیری اای بود جایگاه مهم این نهاداا را تهیین کند.

که   امواره تچش دورایاران را می ستاید و ابراز امیدواری می کند که دورایاران دوره سوم "مقمد باقر قالیهاف"

لی نهار سال ورات دارند با تشکیل کمیته اای تخ  ی در جهت روع مشکچت بربچف دوره اای یک ساله قه

 اساسی مقچت گام بردارند.

از وجود وراز و نشیب اای متودد در عمر نه نندان طوذنی ووالیت این نهاداا گچیه دارد اما   با وجود اینکه  قالیهاف

پایدار و مشارکت مونادار مردم و ت ویت رویکرد مقله در عین حال تاکید می کند: برای مدیریت دهر نیازمند توسوه 

 مقوری استیم و بدون دک توسوه از باذ به پایین امکانپذیر نیست و آبر و عاقهتی نیز نخوااد دادت.

او موت د است: توسوه باید از رده اای پایین آغاز دود تا بتواند در رده اای باذ با موو یت امراه بادد و مشارکت 

مدیریت باید در یک ورایند دائمی اتفاق بیفتد در غیر این ورت م حوی بودن این مشارکت با بروجی مردم در 

 کارآمدی مواجه نخوااد بود. 

قالیهاف می گوید: اگر من در دهرداری تهران احساس کنم که مشکچت مقله را بهتر از ااالی آن تشخیص می دام، 

اذ گروته تا دهروندان باید بپذیریم که ااحهنجرترین اوراد در رابحه با ادتهاه کرده ام و امه ما از مسووذن رده ب

 مشکچت و مسایل دهر، ااالی مقچت استند و باید ن شی پررنگ تر در ت میم گیری منح ه بود دادته بادند. 

ن به است چل که این نهاد را در زیر مجموعه دورای اسچمی دهر تهران و الهته تا رسید  سابتار ویژه دورایاریها

نگااهای بسیاری به سابتمان دورای اسچمی دهر   کامل متکی به دهرداری قرار داده است سهب دده این روزاا

 تهران موحوف دود.

اعرای دورایاری، دورایار دهرداری نیستند بلکه دورایار دهر استند و براین اساس وریفه سنگینی دربق  

می دارند. دورا و دورایاریها انتخاب ارزنده ای در بق  مدیریت دهری توامل و جلب مشارکت دهروندان برعهده 

نهادینه دود تا در ت میم سازی، اجرای ووالیتها، بسیج اجتماعی، تنویر اوکار و دیده بان جاموه در  استو امید بادد

ر منح ه را ارت اء بق  نجارت بتوانند دقیا عمل نمایند. با کمک دورایاران دلسوز و آگاه منح ه، درایط زیستن د

باید دایم. عچوه بر برنامه ریزی دهرداری و دورای دهر به امکاری دهروندان در این بخش بیش از پیش نیاز 

داریم. ورانگسازی برای دهروندان در جمع آوری و تفکیک مواد زائد، طرح دهکه واوچب و کااش آلودگی اا و 
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ورایی مناسب اجتماعی برای ردد و   گسترش و ایجاد سرای مقچت .آیدامثالهم از ورای  دورایاران به حساب می

  است.بالندگی دهروندان 

مناسب ترین بستر برای ایجاد ننین ورایی استند و در کچنشهراا  ر روستااا و دهراای کونک دوراااد به نجر

این ن ش را دارند و به دو  موتمدان مقچت، دورایاری اا که دورای مقچت مقسوب می دوند( توان ایفای) انجمن اا

ار مقله سر برآورده اند و متکی به ساکنان آنجا بادند و دیگر  درط یکی آنکه این انجمن اا واقواً از میان مردم

رقیب یا آلت دست بود  راه را برای ت ویت و توسوه و ن ش آورینی این نهاداا باز کنند و آنان را اینکه مسووذن

 قلمداد نکنند. 

ایاری اابارای مردوباع  می دورتابواسته اای دهروندان به سمع ونجرمدیران دهری برسدوادایت تشکیل دور

 بودجه دهرداری اا به سمت نیازاای دهروندان درمقله اا دکل گیرد.

ودیگرآنکهشورایاراامی توانندبهترین پل ارتهاطی بین مردم ودستگااهای دولتی واجرائی بادندومحالهات قانونی به 

 ندان رابه بهترین نقومحالهه کنند.حا دهرو

 

 

 

 اهمیت شورایاری ها:

 

اعتماد و اعت اد به مردم مقله به عنوان پشتوانه االی و حمایتی انجمن موتمدین مقچت )دورایاری اا( مقسوب می 

  .دود

ن موتمدین نیز از مهمترین ااداف انجم تچش و امت اادقانه و مخل انه و مستمر در جهت حل مشکچت مردم مقله -

 . مقچت )دورایاری اا( بردمرده می دود

داوطلهانه مردمی و مقله ای ایجاد بستری برای دکل گیری ارتهاط و  یکی از دذیل و ورورت اای تشکیل نهاداای

اا و نهاداای مردمی از سوی  سازنده و وراگیر بین ساکنین مقدوده اای مقلی با یکدیگر از یک سو و با تشکل توامل

توامل ولع سومی نیز تشکیل بوااد دد که آن ارتهاط با  است. در اورت برقراری محلوب این ارتهاط ودیگر 

  .دولتی مسئول مقله ای یا ورامقله ای است نهاداا و دستگاه اای

مقچت )دورایاری اا(، تشکل اا، سازمانهای اجتماع مقور و سایر  بنابراین از ااداف مهم تشکیل انجمن موتمدین

اعتماد، ایجاد ح  تولا  مرتهط دکل گیری دهکه گسترده ای از روابط اجتماعی و ورانگی، ایجاد امدلی و اینهادا
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نهایت تشکیل و اوزایش سرمایه اجتماعی است. برای حفظ و  دهروندی، ایجاد ورای مشارکت ووال و درگیرانه و در

نهاداای مقله ای  ان و نمایندگان آنها درذزم است ورای ، تکالی  و ح وق مت ابل دهروند گسترش این سرمایه

بدین منجور نارنوب ورای  و ح وق مت ابل  .کامچً توری  و نارنوب ارتهاطی آنها مشخص و دفاف بادد

  .مقچت )دورایاری اا( به درح زیر محرح می دود دهروندان و انجمن اای موتمدین

 (وتمدین مقچت )دورایاری ااال : مسئولیت مت ابل ساکنین مقچت در قهال انجمن اای م

  .امکاری با اعرای انجمن موتمدین مقچت )دورایاری اا( به عنوان نمایندگان منتخب مقله در امور مختل  مقلی-0

  .کمک در موروی، دناسایی و توری  و تثهیت جایگاه انجمن دورایاری در مقله به طرق م تری -0

ن مقله )دورایاری( مقله در دناسایی مشکچت، پیشنهاد راه حل اا امفکری و مشاوره به اعرای انجمن موتمدی -0

  .و ارت اء ووویت مقله

مشارکت و امکاری در اجرای برنامه اا و ووالیت اای تدارک دیده دده توسط انجمن اای موتمدین مقچت  -۱

  .()دورایاری اا

ح اا، برنامه اا، ووالیتها و اقدامات انجمن در اطچع رسانی طر (امکاری با انجمن موتمدین مقله )دورایاری اا -1

  .دورایاری اا( در مقله) موتمدین مقله

  . امکاری با انجمن موتمدین مقل )دورایاری اا( در تشکیل گروه اای کار مقله ای و عرویت در این گروه اا -1

مهتنی بر طرح محالهات و  اا(، پرسشگری قاعده مند و منح ی و نجارت بر کار انجمن موتمدین مقل )دورایاری -7

  .مقله و با در نجر گروتن موانع، مقدودیتها و واقویت اا نیازاای عمومی

در ارائه آمار، ارقام و اطچعات مقله ای، کمهوداا، قوت اا،  (امکاری با انجمن موتمدین مقله )دورایاری اا -1

  .قابلیتهای مقله استوداداا و

موتمدین مقچت )دورایاری اا( و تودیل و منح ی کردن محالهات  د انجمنآدنا ددن با درح ورای  و عملکر -8

  .ورای  دورایاری اا متناسب با درح

حرور در جلسات، نشست اا و برنامه اایی که توسط انجمن اای موتمدین مقچت )دورایاری اا( در مقل  -02

  .برگزار می دود

امکانات مقله می تواند توسط ساکنین مقله در راستای  و سایر کمک اا و امکاری اایی که بنا بر درایط -00

  .مقله انجام گیرد پیشروت و آبادانی

  ب: ورای  مت ابل انجمن موتمدین مقچت )دورایاری اا( در قهال ساکنین مقله

  (اعتماد و اعت اد به مردم مقله به عنوان پشتوانه االی و حمایتی انجمن موتمدین مقچت )دورایاری اا -0

  .تچش و امت اادقانه و مخل انه و مستمر در جهت حل مشکچت مردم مقله -0

  . انت ادپذیری و توجه به دیدگاه اا و نجرات محرح دده از سوی ساکنین مقله مهتنی بر اال تکریم ارباب رجوع -0

ارزیابی برنامه  ت میم گیری، اجرا، نجارت و مشارکت دادن ساکنین در نیازسنجی، امکان سنجی، ت میم سا زی، -۱

  .اای مقلی

پایهندی به اطچع رسانی و پاسخگویی به مردم مقله در قهال مسئولیت اا، ابتیارات و اقداماتی که دورایاران  -1

  .پیگیری می نمایند
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  .آگااانه دهروندان مقله در زمینه اای مختل  از طرق م تری پایهندی به پذیرش و استفاده از مشارکت ووال و -1

  .ذیرش نجارت مردمی و لقاظ کردن نجارت و ت میمات ساکنین مقله در برنامه ریزی اا و ت میم گیری ااپ -7

  .دادتن ارتهاط مستمر و سازنده با مردم مقله از طرق م تری و در امه حال -1

ابانها و اا، بی پیگیری مناوع عام مردم مقله به جای مناوع وردی، با  یا گروای و ارتهاط با ساکنین بخش -8

  .کونه اای مختل  مقله

حرور برنامه ریزی دده در دوتر و یا مقل برگزاری جلسات انجمن به منجور دریاوت نامه اا، مکاتهات و  -02

  .مراجوات مردمی

درایط و امکانات مقلی در راستای جذب، گسترش و سازماندای  سایر ورای  و اقداماتی که دورایاران بنابر -00

  .مقله در قالب دورایاری می توانند انجام داند مشارکت ساکنین

متن مذکور به عنوان منشور امکاری مت ابل انجمن اای موتمدین مقچت )دورایاران( و ساکنین مقله در تابلویی در 

  .دوتر انجمن ن ب می دود

وتمدین مقچت به ت ویب نهایی ستاد اماانگی انجمن اای م 00/۱/11در تاریخ  این آیین نامه پ  از بررسی،

 )دورایاری اا( رسید

 

 

 

 

 

 اساسنامه شورایاری ها

با تشکیل دورااای اسچمی دهر و روستا, براساس ااول دشم, افتم, یک دم, یک د و یکم، یک د و سوم، یک ید 

و پنجم و دشم قانون اساسی جمهوری اسچمی ایران، گسترش وکر و عمل دورایی به ویرورتی تیاریخی و اجتنیاب 

 تهدیل دده است. ناپذیر 

به استناد ماده افتاد و یک قانون تشکیچت، وریای  و انتخابیات دیورااای اسیچمی کشیور و انتخابیات دیهرداران 

ابویاد کمیی و کیفیی   و با عنایت به حجم عجیم و گسترده مسیائل و مشیکچت مختلی  دیهری در 0/0/0071م وب 

گییری از نجیرات و دیرایط مسیتلزم تمرکززداییی و بهرهب وااً در کچن دهر تهران، روع ایین مشیکچت و بههیود 

ایا و سیازمانها و نهادایای میدنی دیدگااهای آحاد مردم و مشارکت واقوی, پایدار, دائمیی و نهادینیه, تشیکیل انجمن

 داوطلهانه و مردمی است. 
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دورای اسچمی دیهر الذکر, قانون ووق 70در راستای تق ا ااداف ووق و ب وااً اجرای بنداای دشم و افتم ماده 

 کند. تهران به موجب این طرح اقدام به تاسی  انجمنهای دورایاری در مقچت تهران می

 کلیات  -و ل اول 

در جهت تق ا و اجرای قانون دورااا و ت ویت مشارکت ار نیه بیشیتر دیهروندان تهرانیی در سیاماندای  -0ماده  

 اء کیفیت زندگی دهروندان انجمنهای دیورایاری دیهر تهیران امور مختل  دهری و جلب امکاری واقوی آنان در ارت

 دود. وابسته به دورای دهر تهران تشکیل می

 دود. : در این اساسنامه انجمن دورایاری دهر تهران به ابت ار انجمن دورایاری بوانده می0ته ره 

ه و مشیارکتی و از جهیت اقت یادی انجمن دورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلهان -0ماده  

 بادد. بودگردان می

 انجمن دورایاری در م یاس مقله سح  دهر تهران ووالیت بوااد نمود.  -0ماده  

 تواند عرو یک انجمن دورایاری بادد. : ار ورد و ط می0ته ره 

متواقهیاً توسیط سیتاد  ای بوااید بیود کیه: نقوه برگزاری انتخابات در میان داوطلهیین تیابع آئیین نامیه0ته ره 

 دورایاری دورای اسچمی دهر تهران تهیه و به ت ویب بوااد رسید. 

 بادد. سال به باذ می 01اای دورایاری :سن رای داندگان به اعرای انجمن0ته ره 

کین تیا باید از ار حی  توسط بود ااالی اداره دیود. ذانجمن دورایاری, انجمنی بودگردان و از این رو می -۱ماده  

 زمان کسب بودکفایی از مساعدتهای دورای دهر تهران بربوردار بوااد بود. 

 : عرویت اوراد در انجمن دورایاری اوتخاری و داوطلهانه است.0ته ره 

 درایط عرویت و نقوه انتخاب اعرای انجمن یا سابتار دورایاری  -و ل دوم 

 درایط داوطلهان عرویت در انجمن دورایاری : - 1ماده 

 سال سن 01دادتن حداقل 

 دادتن حداقل سواد بواندن و نودتن

 ندادتن سوء ساب ه کیفری

 سکونت در مقله مورد نجر به مدت حداقل دش ماه 

نفیر علیی الهیدل میی  0نفر عرو اایلی و  7توداد اعرای االی و علی الهدل انجمن دورایاری مقله دامل  - 1ماده 

 بادد

کیه مسیئولیت   ر اولین جلسیه از بیین بیود ییک دبییر انتخیاب بواانید کیرد: اعرای انجمن دورایاری د0ته ره 

نقیوه ارتهیاط انجمین دیورایاری   اا و مکاتهات انجمن را برعهده بوااند دادت,سخنگویی و ارتهاط با سایر انجمن

ت ویب  اای دورایاری دورای اسچمی دهر تهران تهیه و بهای است که توسط ستاد اماانگی انجمننامهطها آئین

  بوااد رسید. 

الهدل انجمن دورایاری در کلیه جلسات انجمن درکت نموده و در اورت غیهت اعرای االی : اعرای علی0ته ره 

 در ار جلسه از حا رای بربوردار بوااند بود. 
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عیوت الهدل به ترتییب آراء د: ارگاه عرو یا اعراء به ار دلیل از عرویت انجمن بارج دوند اعرای علی0ته ره 

 بوااند دد. 

   دوند. الهدل انجمن دورایاری برای مدت دو سال انتخاب میاعرای االی و علی -7ماده  

 و ل سوم: ارکان انجمنهای دورایاری 

 گرواهای کاری  –ارکان انجمن عهارتند از: انجمن دورایاری  -1ماده 

 اسچمی دهر تهران دامل: ستاد اماانگی دورایاری مرکب از پنج نفر از اعرای دورای  -8ماده 

 ال : دو نفر از اعرای کمیسیون ورانگی و اجتماعی به انتخاب و موروی این کمیسیون 

 بادد که با ت ویب دورا من وب بوااند دد. ب: سه نفر از اعرای دورای اسچمی دهر تهران می

 راء قانونی است. نفر از اعراء رسمیت دادته و ت میمات آن با اکثریت آ 0جلسات ستاد با حرور 

اعرای ستاد مورفند در اولین جلسه از میان بود یک نفر رئی ، یک نفر نایب رئی  و یک نفر بونوان منشی )مخهر( 

 انتخاب نمایند. 

 باید الزاماً از میان اعرای کمیسیون ورانگی و اجتماعی عرو این ستاد انتخاب دود. رئی  ستاد اماانگی می

 ماانگی ورای  ستاد ا -02ماده  

 اا ریزی, سیاستگذاری و نجارت بر دورایاریبرنامه        -

  اا به دورای دهرارائه گزارش ووالیت دورایاری        -

  اااای بین دورایاریاماانگی        -

  ااابچغ ت میمات دورای دهر به دورایاری        -

   غ دده از دورای دهراای ابچاا و بط مشیپیگیری و اجرای برنامه        -

  اا به دورای دهرانت ال پیشنهادات و نجرات و طرحهای دورایاری        -

  بازرسی در اورت دربواست دورای دهر و تشکیل کمیته انرهاطی        -

بیا  تشکیل ستاد اجرائی, تویین و ابچغ درح ورای  آن، تویین اعراء و دبیر آن ستاد و تویین نقیوه توامیل        -

   اادورایاری

 ته ره: اعراء و دبیر ستاد اجرایی به پیشنهاد رئی  ستاد اماانگی و ت ویب این ستاد من وب بوااد دد. 

 ورای  ستاد اجرایی: 

 اای ابچغ دده از سوی ستاد اماانگی پیگیری و اجرای برنامه    -0

  ااوع مشکچت دورایاریاا و دستگااهای اجرایی در جهت رایجاد توامل بین دورایاری    -0

   اااای مقلهپیگیری امور جاری و مالی دورایاری    -0

  ارائه گزارش به ستاد اماانگی    -۱

   اا محابا ت میمات و ابچغ ستاد اماانگیانجام امور مربوط به انتخابات دورایاری    -1

 اای مقچت: ورای  دورایاری -00ماده 

ئه طرح و پیشنهاد و تچش در جهت ایجاد مقیحی سالم از نجر زیست مقیحی با ااداف دناسایی مشکچت, ارا -    -0

 جویی انرژی در اماکن اای اوتی و اروهاای باک, آب, آلودگیمهارزه با آلودگی
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سیازی دناسایی مشکچت و ارائه طرح و پیشنهاد برای بههود ووویت سفراای درون دهری بیا ایدف بهینه -    -0

  حمل و ن ل

اا و یادمانهای دهری و پیشنهاد نامگذاری موابر, میادین, بیابانها تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه ایجاد نشانه -    -0

  ااو کونه

ارائه طرح و پیشنهاد در جهت وراام آوردن امکانات, گذران اوقات وراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز  -    -۱

  انگی ستاد اجراییتفریقی, ورزدی و انری با اما

اای اجتمیاعی امکاری با دورای اسچمی دهر تهران برای برقراری آرامش و امنیت دهری و مهارزه با آسییب -    -1

  بیزاای جرمو زمینه

امکاری با دورای اسچمی دهر برای موروی و آموزش ح وق و وریای  دیهروندی و مشیارکتهای مردمیی و  -    1 

   سازی امگانیآگاه

ارائه طرح و پیشنهاد برای بودگردانی اماکن عمومی, تمهید و تدارک زیهاسازی و بهینه سازی وریای زیسیت  -   -7

  دهری

  امکاری در ایجاد و گسترش ورای سهز و اداره بودگردان بوستانهای دهری    -1

  های داوطلهانهامکاری با دورای اسچمی دهر تهران در جهت توسوه موسسات عام المنفوه و ووالیت    -8

بررسی و دنابت کمهوداا, نیازاا و نارسائیهای اجتماعی، ورانگیی، آموزدیی، بهدادیتی، اقت یادی، رویاای و -02

  عمرانی مقله

  اای مختل  زندگی دهریتهیه طرح و پیشنهاد در زمینه-00

اای امدادی، اجتمیاعی مینهامکاری با دورای اسچمی دهر تهران در جهت تاسی  انواع انجمنهای داوطلهانه در ز-00

   اای تولید، توزیع و م رف ارزاق عمومیاردادی و تشکیل تواونی

  امکاری با دورای اسچمی دهر تهران در جهت کنترل قیمتها و نرخ کرایه درون دهری-00

ت م ابلیه اای دواع غیرنجامی به دهروندان و امکاری با دورا جهارائه طرحها و پیشنهادات جهت آموزش برنامه-0۱

  و پیشگیری از حوادث غیرمترقهه

اا و... با اماانگی سیتاد امکاری در جهت اداره ورااای عمومی از قهیل دارالتقفیظ، ورااای ورزدی، نگاربانه-01

  اجرایی دورایاری

  امکاری و امیاری در اداره اماکن مذاهی و ورانگی بنا به دربواست دستگااهای ذیربط-01

زاری انتخابات مجل ، ریاست جمهوری، بهرگان از طرییا امکیاری بیا مسیئولین و در ایورت مشارکت در برگ-07

   دربواست مراجع قانونی ذیربط

  امکاری در جهت ساماندای حمل و ن ل دهری-01

الذکر اعم از ارائه طرحها و امکاریهایی که نیاز به توامل با دسیتگااهای اجراییی : کلیه ورای  مربوطه ووق0ته ره 

 د از طریا اماانگی با ستاد اجرایی دورایاری انجام بوااد دد. دار

 : ماایت ورای  دورایاری ارواً جنهه دناسایی، نجارتی، مشورتی و امکاری دارد. 0ته ره 
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دورایاری مقچت به منجور حسن انجام ورای  و امور مقوله اقدام به تشکیل گرواهای کاری داوطلهانه با  -00ماده 

 بوااند نمود. حرور متخ  ین 

اا و اایچحات اای اجرایی، انرهاطی و انتخابات، طرح تفریلی و سابتار سیازمانی دیورایاریآئین نامه -00ماده 

 اذجرا است. آن توسط ستاد اماانگی تهیه و پ  از ت ویب این ستاد ذزم

 اا و ل نهارم: انقچل دورایاری

رای  به تشخیص و پیشنهاد کمیته انریهاطی و ت یویب سیتاد اا در اورت تخل  از حیحه ودورایاری -0۱ماده 

 دوند. اماانگی دورایاری منقل می

 توویقاتی در ب و  سایر ت میمات ستاد تاکنون: 

آئین نامه مربوط به اجرای انتخابات، درایط و نقوه عرویت و امچنین سیایر تغیییرات اساسینامه جداگانیه     -0

 یه و ابچغ بوااد دد. متواقهاً توسط ستاد اماانگی، ته

اا در نیواحی براساس م وبه ستاد اماانگی، دیهرداری تهیران ملیزم بیه تهییه مکانهیای ووالییت دیورایاری    -0

  دهرداری است.

  اا طها نجر کاردناسی ستاد اجرایی دورایاری تویین و پردابت بوااد دد.اای جاری دورایاریازینه    -0

نان ووالیت بود را به مدت یکسال دیگر ادامه بوااند داد و ستاد اجرایی امور مربیوط اای وولی امچدورایاری    -۱

   به آنها را ساماندای بوااد نمود.

 اای مقچت از این به بود بحور منجم و مستمر برگزار بوااد دد. جلسات ستاد اماانگی با دورایاری    -1      

   اند.ایاری انتخاب گردیدهاعرای ستاد اماانگی و ستاد اجرایی دور    -1

 

 انگیزه تشکیل شورای محالت و شورایاری ها:
 

دورااا یک نهاد مردمی استند که عمچً ن ش نجارتی در مقچت و مناطا را دارند و انگیزه تشکیل آنها بستر سازی 

تر قالیهاف دهردار مشارکت مردم در اداره امور دهر و پل ارتهاطی دهرداری با مردم استند و تدبیر جناب آقای دک

 مقترم تهران در اداره امور دهر ، دهروند مقوری ، مقله گرایی و منح ه مقوری می بادد.

 شرح وظایف:
ا با توجه اعراء دورایاری می بایست از قوانین و م وبات دورای اسچمی دهر تهران محلع بادند تا محالهات ر -0

 د.به قوانین منت ل نماین

 دنابت ووع موجود: -0

جمویت ساکن منح ه  –دورایاری اای می بایست بانک اطچعات مقله را تشکیل بداند و امکانات را دناسایی نمایند 

 را بشناسند که نه توانمندیها و نه مشکچتی دارند

 ورانگ سازی: -0
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و پروژه اا  ورانگ سازی مشارکت را توسوه می داد، ازینه اا را کم می کند و از مشکچت اجرایی پروژه اا می کااد

 اثر گذار می دوند

 توامل مقله اا: -۱

نیازمندان و وراتها و تهدید اا دناسایی و با استفاده از وراتها تهدید اا کم اثر و  –اعتیاد  –ن اط مشکل ساز مقله 

 بین مقچت نیز توامل بادد. –روع دوند 
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 ویژگیهای جغرافیایی شهرتهران

 درابتدانگاهی به موقعیت شهرتهران:

کیلومتر مربع است  702نفر و مساحت  7،721،201با جمویت  ایران کشور پایتخت ترین دهر وبزرگ تِهْران                

کیلومتر مربع  01،10۱نفر و مساحتی برابر  00،070،228، جمویتی برابر (استان تهران) که به امراه توابع بود

 استان تهران واقع دده است. دهر تهران مرکز ردته کوه الهرز دهر تهران، در دمال کشور ایران و جنوب دامنه.دارد

نام دارند این دو دهر به ترتیب از جنوب  تجریش و دهرری می بادد، تهران دارای دو دهر نسهیده به بود است که

 .است مترو و نهار بط ووال بزرگراای تهران دارای یک دهکه متراکم .و دمال به تهران مت ل استند

دود که ار کیلومتر مربع برآورد می تراکم جمویت در تهران بین ده ازار و افت د تا بیش از یازده ازار نفر در

اای جنوبی ردته کوه الهرز در حد یهدهر تهران در کواپا .جهان است بنابر آمار نخست دانزدامین دهر پرتراکم

کیلومتر و عرض  12دقی ه درقی، به طول ت ریهی  01درجه و  10دقی ه درقی تا  0درجه و  10 واال طول جغراویایی

 کیلومتر گسترده دده 02دمالی به عرض ت ریهی  دقی ه 12درجه و  01دقی ه دمالی تا  0۱درجه و  01جغراویایی 

 .رسدمتر از سح  دریا می 0212ترین ن اط به متر و در جنوبی 0122ن اط به  ترینلیاست. ارتفاع دهر در دما

نتیجه در جنوب و دمال دارای آب  تهران از دمال به نواحی کواستانی و از جنوب به نواحی کویری منتهی دده در

وای گرم و بشک اوای سرد و بشک و نواحی جنوبی از آب و ا و اوایی متفاوت است. نواحی دمالی از آب و

  .بربوردارند

ت سیم دده  تجریش و ری ناحیه دامل 000منح ه و  00سابتار اداری ایران در تهران متمرکز دده است. تهران به    

تهران میزبان نزدیک به نیمی از  .آیدنیز نماد دیگر آن به حساب می برج میچد .است برج آزادی است. نماد دهر تهران

زمینه تجهیزات بودرو ، برق و الکترونیک ، منسوجات ، دکر ،  ووالیت اای انوتی کشور است، کاربانجاتی در

مهلمان در سراسر  دده اند ، تهران امچنین بازار بزرگ ورش و مق وذتدیمیایی در این دهر واقع  سیمان و مواد

 .کشور است

قرار  البرز اایو کواپایه شهر ری تهران در قدیم روستایی نسهتا بزرگ بود که بین دهر بزرگ و موروف آن زمان،

 .خ. آمده است 01۱متولد  ابوعبدهللا حافظ تهرانی دادت. اولین بار نام آن در ذکر زندگینامه

را نیز در  ای از ااالی آواره ریو تخریب این دهر، تهران بیش از پیش ردد یاوت و عده ری به مغوالن پ  از حمله

 اکتار رسیده بود 021به بود جای داد و مساحتش در این دوران 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
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 نام تهران

را پسوندی به مونای  «ران» ای از پژواشگراندر مورد وجه تسمیه تهران ابتچف نجر زیادی وجود دارد، پاره         

 «تهرام» اند. بربی دگر تهران را تغییر دکل یاوتهدست بواندهو تهران را باذدست و پایین شمیران اند ودامنه گروته

 ای بر اینسردسیر است و امچنین عده اند، در م ابل دمیرام یا دمیران که منح هبه مونای منح ه گرمسیر دانسته

اای اطراف، گود به نجر دود در میان کوهتهران بزرگ بوانده می باورند که سراسر ددت پهناوری که امروز

 .نام گروت «ته ران» بدین سهب رسید ومی

تدریج نام اما پ  از اسچم به درآمد دهر تهران بوده است، پیش از اسچم نیز وجود دادتهروستایی که پیش            

 دده است اما جغراویدانان موروف آن روزگار نیز به امچی تهران اداره یده و از تهران به طهران تهدیلآن مورب گرد

روته به وجود آمد، روته فارسی زبان زمان با جنهش مشروطه که تغییرات زیادی در ادبیات و نگارشاند. امنموده

و تاکید آن بر امچی تهران، امچی دیگر )طهران(  فرهنگستان زبان و ادب فارسی امچی تهران رواج یاوت و پ  از تاسی 

 کامچ منسوخ دد
 

 جغرافیای تهران

 

 

دقی ه  12درجه و  01دقی ه تا  0۱درجه و  01دقی ه طول درقی و  01درجه و  10دقی ه تا  0درجه و  10دهر تهران در 

 متر در جنوب متغیر 0212متر در مرکز و  0022متر در دمال تا  0122آن بین  است و ارتفاععرض دمالی قرار گروته

است. از جنوب به گسترده دده رشته کوه البرز اای جنوبیو در دامنه کویر است. تهران در بین دو وادی کوه و

 .استو از دمال توسط کواستان مق ور دده ورامین و شهریار اای اموارو ددت ربانوشهبیبی اای ری وکوه

دناسی( متولا به دوران سوم زمین) کوه البرزرشته تهران قرار گروتن آن بین توده عجیم شناسیزمین مشخ ه االی

گسل  ووالی نون هایگسل ترین نمود این مساله وجوددناسی( است. مهممتولا به دوران نهارم زمین) فالت ایران و

اا بفی  و نامقسوسی در مقل این گسل هایلرزهزمین است که موجب دده امواره گسل ری و گسل شمال تهران ،مشاء

 .به وقوع بپیوندد
 

 قلیما

و ددت در جنوب است. غیر از دمال تهران که تقت  (نسیم توچال) اقلیم دهر تهران متأثر از کواستان در دمال           

اندکی سرد  ااحدی موتدل و مرطوب است، اقلیم ب یه دهر کچً گرم و بشک و در زمستان تأثیر کواستان اقلیم آن تا

وزند. ردته اطلسی استند که از سمت غرب می ای وترین منهع بارش در این دهر باداای مرطوب مدیترانهاست. مهم

است  کند در نتیجه باع  ددهاای اوا جلوگیری میموثری از نفوذ بسیاری از توده کوه الهرز امجون سدی به نقو

 بادد نسهی بربوردار تر و از سوی دیگر از آرامشکه اوای دهر از از یک سو بشک
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84
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 مناطق شهری تهران

 

 
 

اا و اداره بهتر سح  دهر برای تأمین نیازمندی شهرداری تهران .کیلومتر مربع مساحت دارد 702این دهر در حدود 

 .را نیز دامل دده است تجریش و شهر ری بخش کرده که ناحیه 000و  منطقه شهرداری 00را به 

میلیارد دذر  11برابر  تولید ناخالص داخلی کیلومترمربع، 722میلیون و مساحتی حدود  1تهران با جمویتی حدود       

 ،برلین ،لیسبون ،ریاض دارد که این دهر را در رده پنجاه و دشمین دهر ثروتمند جهان و باذتر از دهراایی نون

 ل  آنجل  که امچنان با دهراایی با جمویت مشابه بود مانند قرار داده است، ارنند اامهورگ و لیون ،بیرمنگام

 1٫0با جمویت ) لندن میلیارد دذر است یا 108میلیون نفر( که تولید نابالص دابلی آن  00٫1با جمویت حدود )

 .میلیارد دذر وااله دارد ۱12میلیون نفر( با تولید نابالص دابلی 

نیز به دمار  دهرستان تهران و استان تهران است، مرکز ایران کشور مرکز سیاسی کهدهر تهران عچوه بر این

و ... در آن واقع دده است و  مجلس شورای اسالمی ،هاوزارتخانه رود. مهمترین نهاداای دولتی و قرایی داملمی

، رئی  و بوری از رئیس دستگاه قضایی ،رئیس مجلس ،رئیس جمهور ،رهبر اای کشور ایران داملتاثیرگذارترین م ام

و  وزرای کابینه ،شورای نگهبان ، اعرایمجمع تشخیص مصلحت نظام ، رئی  و اعرایمجلس خبرگان رهبری اعرای

 کنندی میدر آن زندگ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران اعرای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Tehran_municipal_regions.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انید. ایین تاثیرگیذاری کشیور اییران بوده اا در سیاسیتسال گذدته امیشه از تاثیرگذارترین 022مردم این دهر در 

 انقالب مشرروطه اااای تغییردانده سیاست کشور دامل ان چبکشور، جریان اا در سابتار سیاسیدامل حرور آن

اای تهران از این دراد در امه که دراد دهدا در بربی مقلهطوریدود بهمی جنگ تحمیلریااو جنگ قالب اسالمیان و

 .دیگر کشور بیشتر استن اط 

دیود. دیهردار تهیران انجیام می شهرداری تهرران دارد. اداره دهر توسط مجلس شورای اسالمی نماینده در 02این دهر 

کند. قانونگذاری می انتخاب دده و این دورا بر عملکرد دهرداری نجارت و برای اداره دهر شورای شهر تهرران توسط

حییه ت سییم دیده و دیهراای تجیریش و ری را نییز نا 000منح یه دیهرداری و  00دهر تهران به لقاظ اداری بیه 

 .دربرگروته است

 آب و هوا

 آب و هوای تهران 

دمال تهران که تقیت تیأثیر کواسیتان  در دمال و ددت در جنوب است. غیر از آب و اوای تهران متأثر از کواستان

اا انیدکی سیرد آب و اوای ب یه دهر کچ گیرم و بشیک و در زمسیتان آب و اوای آن تا حدی موتدل و مرطوب است،

زند. ردته وغرب می ای و اطلسی استند که از سمتمنهع بارش در این دهر باداای مرطوب مدیترانه تریناست. مهم

کند در نتیجه باع  دده اسیت اای اوا جلوگیری میتوده کوه الهرز امجون سدی به نقو موثری از نفوذ بسیاری از

 .تر و از سوی دیگر از آرامش نسهی بربوردار باددسو بشک که اوای دهر از از یک

سیهری( قرار دارد. این تاثیر باع  دده اسیت ) سیستم پرفشار شرمالی از نجر و لی، اوای تهران در زمستان تقت تاثیر

 اای دمالی دهر سرد بادد، به طوریکه در اینمرکزی و جنوبی موتدل و در قسمت اایه در این و ل اوا در قسمتک

مییزان  وارونگری هروا به دلییل پدییده رسد. امچنین در این و لاا دمای اوا در زمستان باراا به زیر افر میقسمت

دیود ایوا گیرم و است که سهب می فشار حرارتی کویر مرکزیسامانه کم اا عامل مهمآلودگی جوی باذست. در تابستان

  .بشک بادد

گیری و تویداد متیر در طیی سیال انیدازهمیلی 0۱1٫1سح  دهر تهران عمدتاً کم بوده و به م یدار  میزان بارندگی در

سیاله  ۱1در ییک دوره  [11].(137۱) روز در سال ثهیت دیده اسیت 01آن نیز  (روزاای یخهندان )با دمای زیر افر

 درجیه سلسییوس گیزارش دیده اسیت. مییانگین -01درجه سلسیوس و کمترین دمای آن  ۱0بیشترین دمای تهران 

درجه( و متوسط سیرعت آن  072بوده است. باد غالب تهران غربی ) ٪۱1 شرمیران و در ٪۱2در تهران  رطوبت نسبی هوا

و روزاا برعک  نسیمی از سمت ددیت  (براد کروه) وزداا نسیم بنکی از کوه به پایین میمتر بر ثانیه است. دب 1٫1

ایا است که توسط سه سدی که بر روی آن الر و جاجرود ،کرج منهع االی آب درب تهران روداای (باد دشت) وزدمی

اای عمییا اای زیرزمینی توسط ناهآب، بخشی از آب درب نیز از آب دود. با اوزایش م رفن ب دده تامین می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-iranmedfair-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-iranmedfair-9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 ،گالبردره .آب دیهر ندارنید آید. نندین رود و لی ام در تهران وجیود دارد کیه تیاثیر ننیدانی در تیامینمی دستبه

  .اا استندترین آنمهم کن و دربند ،حصارک

ایای منیاطا ایای و یل سیرد و ذوب برفاسیت کیه از باران های جنروبی البررزدامنره تیرین رودرودبانه کیرج پرآب

رودخانره  .گییردکیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر برسنگ کیوه سرنشیمه می ۱2در  گیرد وت میکواستانی نشأ

است سرنشیمه گروتیه و ایین دو رود مجموعیاً قسیمت  خرسنگ کروه اایکه جزء بلندی کلون بسته اایاز کوه جاجرود

و کمیی  نمایند. تهران به رغم دادتن منابع آبی وراوان به دلیل ردد جمویتتأمین می عمده آب م روی دهر تهران را

 .اا با مشکل کمهود آب روبرو استر بربی دورهبارندگی د

 

 

 

 09ویژگی های جغرافیایی منطقه 

 .ویژگی های طبیعی وانسانی

 تهران 09آشنایی بامنطقه 

 گانه دهرداری است که دریکی ازعراه اای جنوبی کچنشهرتهران واقع دده است.00تهران ازمناطا 08منح ه 

کیلیو متیر مربیع بیارج  82کیلو متیر مربیع دابیل مقیدوده و  02) ومتر مربع کیل 000با مساحت   08منح ه             

را در بیود نفر بارج از مقدود (  ۱8222نفر دابل مقدوده و حدوداً  020717) نفر  0۱8717جمویتی بالغ بر مقدوده ( 

جیه بیه جای داده که دهروندان آن اغلیب از مهیاجرین اسیتانهای دیمالی و دیمال غربیی کشیور میی بادیند بیا تو

مهاجرپذیری منح ه، قدرت برنامه ریزی برای جمویت سیال را کااش میداید و میدیران امیور دیهری را بیا مشیکچت 

عدیده ای از قهیل تخریب منابع طهیوی ، سابت و ساز غیر مجاز ، سد موهر ، مشاغل کاذب ، عدم امکان بدمات رسانی 

 .محلوب و غیره ...روبرو می نماید

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
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که در حادیه جنیوبی تهیران قیرار گروتیه و بونیوان دروازه جنیوبی دیهر  08رایط جغراویایی منح ه با توجه به د

مقسوب می دود، روزانه پذیرای انهوه مساورین استان اای جنوبی کشور و زائرین حرم محهر حررت امام )ره( می 

  یژه ای بربوردار نموده است.بادد. اوتخار امجواری با اقن محهر امام بمینی ) ره ( این منح ه از امتیاز و

 شاخص های شهری منطقه : 
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  همجواری با بهشت زهرا ) س (

  ) دریان االی دسترسی ) بزرگراه بلیج وارس و دهید کارمی ( به ورودگاه بین المللی امام بمینی ) ره 

 ) قرار گروتن بزرگراه آزادگان ) مقور موااچتی درق به غرب  

 وبانهای متودد در منح ه ) احاطه منح ه بوسیله اتوبانها (قرار گروتن بزرگراه اا و ات  

 میدان مرکزی میوه و تره بار  

 پادگان قلوه مرغی  

  دانشگاه ونی دریوتی 

 ) دانشگاه یادگار امام )ره  

 دانشگاه دااد  

  مرکز دارویی یاغچی آباد 

  حررت رقیهدیربوارگاه  

  تویداد  1روستا و ناحییه  00توداد  ۱) ناحیه  مقدودهوجود تودادی روستا و داات اقماری در بخش بارج از

  . روستا ( 02

  مشکالت شهری منطقه:

  و ن اط حادیه ای 0ناامگونی باوت دهری بویژه در ناحیه  

 زمینهای بالی و بایر متودد در منح ه  

 وجود لکه اای دهری متودد در سح  مقدوده  

 کوره اای آجر پزی  

 وجه به درایط حادیه ای و پایین دست بودن منح همشکچت متودد زیست مقیحی با ت  

 مرکز برید و وروش بودرو  

 عهور زباله تهران از بزرگرااهای منح ه و انت ال به کهریزک  

  دیب کم منح ه و ادایت تمامی آلودگی اا از طریا مجاری جمع آوری آبهای سحقی بیه ایین منح یه پیایین

  دست

 ن بچزیل توسط وایوات ورودان جهت برید و وروش و بازیاویت جمع آوری وایوات دهر تهران در بیابا

  غیر استاندارد

 اطالعات تخصصی حوزه شهری وفضای سبز

 فضای سبز : 
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 متر مربع می بادد.  0۱/10برابر  08سرانه ورای سهز منح ه 

 ر مربع ( مت ۱1/8) سرانه ورای سهز دابل مقدوده  مترمربع  080018۱ال  ( مساحت ورای سهز دابل مقدوده 

 متر مربع ( 001) سرانه ورای سهز بارج مقدوده  مترمربع 00001101ب ( مساحت ورای سهز بارج از مقدوده

  بوستان 1۱ج ( توداد بوستان اای منح ه  

در حال کامل ددن دوران ثهات قانونی، پیوستگی باوت اای پراکنده، تامین  08تا به امروز منح ه  0011 لاز سا

دهری و احداث تجهیزات و تاسیسات دهری منح ه بوده استکه با م ایسه ای گذرا، تفاوت اای آماری کاربری بدمات 

موناداری را می توان دید. اگر بخواایم نگاای به ورات اا و نشم اندازاای آینده این منح ه دادته بادیم می 

 م وله االی اداره کنیم: ۱توانیم به 

بورداری منح ه از دهکه بزرگراای، درایط مناسب جهت جذب سرمایه گذاری به وجود اراوی بچاستفاده و بر     -0

منجور احداث و گسترش مراکز عمومی دهری وراام آورده است. در این راستا می توان به مشارکت ب وای در 

 احداث مجموعه اای نندمنجوره اداره کرد که در دست اقدام بوده و تودادی نیز در دست محالوه است.

را تهدیل به ورودی دهر تهران برای مساوران  08قرار گروتن ورودگاه بین المللی امام بمینی در حادیه منح ه      -0

این ورودگاه و در حکم ورودی پایتخت قرار بوااد داد و از جمله ورات اای وراروی منح ه جهت توسوه و سازندگی 

 است.

ووالیت اای مکمل ومتناسهها ت اوای منح ه ای و ورامنح ه  وجود اراوی مناسب برای توسوه ورااای کار و     -0

 ای به ویژه تولید مق وذت کشاورزی و گل و گیاه از دیگر ورات اای مناسب منح ه است.

قرار گروتن پادگان قلوه مرغی در مقدوده منح ه از جمله ورات اای دابص منح ه جهت تغییر کاربری و      -۱

ورزدی، ورای سهز و ردد و بالندگی مقسوب میشود و بدین لقاظ عچوه بر ابت ا  به ورااای ورانگی، 

که مست یما از آن منتفع میشوند با توجه به وسوت اراوی و دهکه اای بزرگراای)نواب و  08و  07، 01مناطا 

استفاده  تندگویان( وراتی ورامنح ه ای دمار آمده و می توان ازآن برای ایجاد کاربری اای مورد نیاز دهر تهران

 کرد. در این ب و  کاربری اایی که مشاورمنح ه در نجر گروته است دامل مراکز تفریقی و ورزدی است.

مرکز رسیده است. یک استادیوم  11به  11مرکز ورانگی و ورزدی بوده که در سال  00دارای  11این منح ه در سال 

 تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.  نفری از جمله پروژه اایی است که در حال احداث است و 01222
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باتوجه به ذکرمواردووق واامیت ون ش مقیط زیست درپابرجا ماندن بهینه دهرتهران وبخ و  منح ه           

وب واامقچت جنوبی تروحادیه ای مانندنومت آباد،درمی یابیم که ن ش دورایاران دررااهری این ساماندای 08

 نه سودمندوپرنیازاست .

دهروندان می بایست به درک این نکته وائا آیندکه زندگی دردهرواستفاده ازامکانات دهری بدون درنجرگروتن 

حجم این دادته اا،میسرنمی دودمگربه مددوامیاری بودمردم واین باوربایدازاذاان بارج دودکه ما تنهایک 

 هرندادته بادیم.م رف کننده ارف بوده بادیم ون شی درنگهداری وپاسداری ازدادته اای د

از دمال به اتوبان جوانه، از جنوب به اتوبان آزادگان، از درق به اتوبان نواب، بیابان بهمنیار و از غرب  08منح ه 

 دود.به اتوبان آیت اهلل سویدی مقدود می

 بادد.اای متوددی میاین منح ه از باوتی قدیمی بربوردار است و دامل مقله

: بانی آباد نو، دهرک دریوتی، عهدل آباد، نومت آباد، اال  آباد، دولتخواه، دهرک احمدیه مهمترین آنها عهارتند از

 و دهرک بخارائی.

 

 09ویژگی های جغرافیایی محله نعمت آبادمنطقه

 ویژگیهای طبیعی وانسانی

 موروی مقله نومت آباد   

با دروع کوره  0010در سال وق  دده است و  00۱1درابتدا این مقله زمینهای کشاورزی بود که در سال 

اای آجرپزی و مهاجرت مهاجرین از دمال غرب و غرب کشور به این مقله جهت کاریابی تهدیل به کاربری 

مسکونی دده به امراه مجوز سابت و ساز غیر ااولی دده است که بود از ان چب اداره اوقاف و دهرداری 

حال حاور ام ایچ بانه ای در نومت آباد سند  بر آمدند که در درادد جلوگیری سابت وساز غیر مجاز

مسکونی ندارد . امچنین در این مقله دو بیابان االی وجود دارد که این دو بیابان مانند بیابان جانهاز 
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راسته مهل و اندلی ورودها و بیابان پوریای ولی راسته وایوات ورودها می بادد که مخ واا راسته 

اوراد که در این مقله زندگی می کنند ترک  %11و نامناسب نموده است .  وایواتیها نهره مقله را دگرگون

زبان و قومهای مختل  دمال غرب کشور از دهراایی مانند اردبیل ، سراب ، میانه و غیره استند و ما ب ی 

ام مهاجرین دمال کشور که در حادیه اا زندگی و به کار تکدی گری و جمع آوری وایوات مشغولند . از 

نفر زندگی می کنند . این  1متری   12جمویتی و ورای بانه بسیار جمویت باذیی دارد که در  ار بانه نجر 

مقله به علت و ر ، ورانگ ووی  و کم سوادی ددیدا در مقرر آسیب می بادد که از دمال به میدان دهید 

 دولتخواه بتم می دود .  سروری از جنوب به مقله دهید کارمی  از درق به دهید کارمی و از غرب به مقله

  واحد عنوان ردیف 

  02222  نفر جمویت  0

  km 0،00 0  مسا حت 0

  0700۱  اکتار  مساحت 0

  1880  توداد بانوار  ۱

  01122  نفر مردان  1

  0۱122  نفر زنان  1

  00222  نفر باسواد  7

  1222  نفر بیسواد  1

  0  دوهه  بانک 8

  0  توداد  مراکز ورزدی 02

  2 سوله  مجموعه ورانگی ورزدی  00

  0 توداد  بادگاه ورزدی  00

  1  توداد مدارس  00

  08  توداد دهید  0۱
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  0۱  توداد مساجد  01

  1 باب  حسینیه  01

  0  توداد بیریه  07

  02        نفر دورایاری  01

  8  توداد پایگاه بسیج  08

  0 توداد  بانه سچمت  02

  0  توداد بانه اسهاب بازی  00

  ۱ توداد  محب  00

  0 مرکز  مراکز درمانی  00

  ۱  باب داروبانه  0۱

  0 توداد  پارک  01

  0  توداد بوستان  01

  0        باب  کتابخانه 07

  0  دستگاه  آزمایشگاه 01

  0 باب  سرای مقله  08

  0 قحوه  زمین نمن م نوعی  02

  0  توداد جانهاز  00

  0  توداد آزادگان  00

  ۱  توداد  ایثارگر 00

  00122  نفر سال  02جمویت باذی  0۱

  07022 نفر  سال  02جمویت پایین  01

  0 مرکز  مرکز کارآورینی  01
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 شورایاری محله نعمت آباد

مقله وباطهع دارای 00راین بین د08مقله میهادد سهم منح ه 070تهران بحورکل دارای  باتوجه به اینکه

 عرورادامل میگردد..02ستاددورایاری است که ارستاد00

نفربونوان ایئت رئیسه دورایاری 0عرواالی 7عروعلی الهدل  استندوموموذازمیان 0عرواالی و7ازاین توداد

 دامل 

 جانشین ومنشی دورایاری مقله انجام وریفه می کنند-دبیر

 

 

 

 فصل چهارم:

 .......................................................................صفحهعنوان......

 41..............تجزیه وتحلیل.......................................................
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 52....................شنهادات.........................................راهکارهاوپی
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 تجزیه وتحلیل

 نندعامل راتداعی میکند:ذکرمهاحثی که پیشترگفته دد

وجودوحروردوراودورایاریچزمه اردهر ودیاری است واین کامچمقسوس است که اداره یک کچنشهری -0

یادهرداری میسر نمی دودوامدادوامیاری امه جانهه رادرتمم سحوح می  نون تهران تنها بهدست یک ارگان

 طلهد.

                             اینکه جهان پیچیده آینده،  دلیلترین مفاایم در ورایند توسوه دهری و مقلی است، بهمشارکت از کلیدی -  0         

 .ند و از آن گریزی نیستکمی تواناسازی آحاد مردم و مشارکت ووال آنها را طلب

در جاموه امروزی دیگر نمی توان کچنشهراا را تنها از راه ادور بخشنامه، اطچعیه، دستورالومل و...  -0

اداره کرد. برای اداره مووا دهر نمی توان از مدیریت اای جداگانه بهره گروت. اگر ار یک از عناار مجموعه 

رای دهر ت میم بگیرند و از منجر بخشی نگری به دهر بنگرند، مدیریت دهر بنا به حوزه ابتیارات بود ب
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ناامگونی ت میمات در بود کچن مشکچت عدیده یی را پیش بوااد آورد. الگواای گوناگون حاکمیت دهری 

در دنیا اعم از اعحای ابتیارات کامل و وراگیر به دورای دهر به عنوان دولت اای مقلی یا مقدود کردن و در 

حداقل ابتیارات برای این مجموعه موید آن است که به ار حال اداره دهر نیاز به متولی قدرتمند  نجر گروتن

دارد که اگرنه واحد نیست اما دربرگیرنده مجموعه یی متقد در عراه نجر و عمل است. در آبر باید گفت 

و مست یم بین  مدیریت ار دهر به سه عن ر دهر، دهروندان و دهرداری بستگی دارد. توامل دو سویه

دهروندان و دهرداری موجب ایجاد مشارکت می دود و ار اندازه مشارکت مردم در اداره دهر بیشتر دود، 

 ح  تولا آنان به دهر نیز اوزایش می یابد.

باتوجه به اینکه مقله نومت آبادقریب به یکسال بدون دورایار بوده واین عامل به دلیل ابتچوات قومی -۱

برمقله میهادد،لذااطچعات وسیع وگسترده ای ازتچش یاعملکرددورایاران دردست نیست  ،قهیله ای حاکم

 ،علی القال باتوجه به پرسشنامه ای که درابتیار تودادمقدودی ازساکنین گذادته ددمواردزیرمنتج دد:

 غالب پاسخگویان ازمیان اقشاردرس بوانده وتق یلکرده انتخاب وپرسش ددکه دراین میان ازبین۱-0

ووق دیپلم پابگوبودندودونفردیگردرم اطع لیسان  وووق 0دیپلمه و۱زیردیپلم و0ساکن  موردنجر 02

 لیسان  بودند.

 سال رادامل می دد.12تا02دردورنج بین سن پاسخگویان ۱-0

گزینه ۱مشاغل گوناگونی درپرسشنامه ذکرددکه بیشترین آمارمربوط به مشاغل دولتی با ۱-0

 ردید.گزینه رادامل گ0وسایربا

نفررادربرمیگیرد که 1اکثریت قریب به اتفاق دنابت کاوی ازدورایاری مقله بودندادتندکه رقمی موادل ۱-۱

 الهته دلیل آن نیز قهچ ذکردده است .
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 نفر(گزینه تاحدودی راعچمت زدند.1اکثریت )درارتهاط مردم بادورایاری مقله نیز۱-1

ه ازمساجدبه عنوان یک پایگاه مردمی بیلی بیشترساکنین اعت اددارندکه دورایاران مقل۱-1

 کمترازحدنیازبهره میهرند.

 ورانگی ومذاهی رای می داند.–درحوزه عملکرددورایاران نیزاکثریت درزمینه آموزدی ۱-7

ونهایتا اینکه دواع ووالیت دورایاران مقله نومت ابادبیشتردرزمینه منح ه سکونت بویش ویامختص ۱-1

 وت وآمدتراست گه گاااموردترددمسئولین دهرداری یا دهری می بادد.   به بخش اایی کلیدی وپرر

 

 

 
 پرسشنامه : 

 
 میزان تحصیالت پاسخگو  : 

 

 زیردیپلم              دیپلم              فوق دیپلم              لیسانس           فوق لیسانس 

 سن پاسخگو 

          02بیش از                02-02             02-02سال            02زیر 

 شغل پاسخگو 

 دولتی                خصوصی             آزاد                    کارگر                   سایر 

 

 

 آیا شورایاری محله خود را می شناسید ؟  -9

 زیاد               خیلی زیاذ                     خیلی کم                     کم                  تاحدودی   

 

 آیا با شورایاران محله خود برای بیان و حل مسائل و مشکالت محله خود در ارتباط هستید  -0

 خیلی کم                     کم                  تاحدودی                زیاد               خیلی زیاذ        
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اران محله شما از مساجد به عنوان یک پایگاه مردمی برای ارتباط با ساکنین محله با آیا شورای -3

 شورایاری ها استفاده میکنند ؟ 

 خیلی کم                     کم                  تاحدودی                زیاد               خیلی زیاذ        

 

 حله شما در کدام حوزه است ؟ بیشترین عملکرد فعالیت شورایاری م-0

 آموزشی                 فرهنگی               مذهبی                  بهداشتی           ورزشی 

 

 شعاع فعاللیت شورایاری محله شما کدام بخش ها را در بر می گیرد ؟                    -5

 ی فراهم کرده است .فقط در محدود به دفتر شورایاریامکانات کاف -9  

 شورایاران برای  همه قسمت های محله نعمت آباد امکانات کافی فراهم کرده اند -0 

 شورایاران فقط برای  منطقه سکونت خود امکانات و شرایط الزم را فراهم کرده اند -3

نات و شورایاران فقط برای  بخش های اصلی محله که مورد بازید اکثریت ساکنین محله است مکا-4

 شرایط الزم را فراهم کرده اند 

 

 راهکارهاوپیشنهادها:

مدیریت دهری یک ورایند است که در مجموع به یک نجام ت میم گیری منجر بوااد دد, میزان موو یت و یا عدم 

موو یت مدیریت دهری بستگی به قدرت و مشروعیت و سابتار ح وقی و اجتماعی و اقت ادی جاموه مورد نجر 

گاای, این نوع مدیریت را می توان نوعی حکومت مقلی و بودگردان برای جلب مشارکت پذیری مردم است. از ن

 دانست که باع  سهک ددن بار دولت اا بوااد دد.

ذزم است. مدیریت دامل انر انجام دهر برای دنابت مفهوم مدیریت دهری ,توجه به ترکیب دو واژه مدیریت و 

کاراا به وسیله دیگران است و می توان آن را ورایند برنامه ریزی, ساماندای, ادایت و کنترل اعرای سازمان 

 برای دستیابی به ااداف توری  دده دانست.

http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=192&Act=ShowArticle
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چمت وارت ای کیفیت زندگی ازجمله مسائل مهم مدیریت دهریست وبرای حفظ مقیط بق  سناگفته پیداست که 

زیست بایدسرمایه گذاری اورت گیردکه دراین میان مشارکت مردمی حرف اول رامیزندودرراس آن اقدامات 

 دورایاری اا میتواندکارسازبادد.

بوری ازنده ای ایفاکندنراکه به نجرح یرن ش رسانه اا درانوکاس ووالیت دورایاری اا میتواندن ش س

ازرسانه ااتنها به ذکرمقاسن وجوددورایاری اابسنده میکننددرحالیکه اگرمشکچت دورایاری اا 

 نیزگودزددود،مردم ومسئولین دنابت بیشتری نسهت به این ووالیتهامی ی یابند.

 کچم آبر:

می کند: با ارت ای سح  م هولیت نمایندگان  تاکید بر ورورت بها دادن به این نهاد نوپا و مردمی ابراز امیدواری

منتخب مقچت از سوی مسووذن، بازدای ایشان دونندان دده و حل مشکچت و مورچت دهری دتاب بیشتری 

 می گیرد.

 

 واسچم

 

 

 

 منابع ومابذ:

 سایت بادگاه اندیشه-

 سایت آریادیتا-

 امشهری آن ذین-

 ویکی پدیا-

 سایت آوتاب-

 سایت امشهری-
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