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  شناسي فرآيند تبديل سياست ها به شاخص هاي ارزيابي روشه ئبررسي و ارا -1

  هاي ارزيابي ها به شاخص روش شناسي فرايند تبديل سياست -1-1

ي به اين اهداف كه معموال كيفي و آرمان گرايانه اگر اهداف را تصويري  واقعگرايانه از آرمان هاي كالن بدانيم براي دستياب

قابل دسترس نمودن اين اهداف كيفي  .تلقي مي شوند، مسير يا مسير هايي را براي رسيدن به افق مورد نظر بايد طي كرد

 كارايي افزايش اصالح نظام اسكان كه با همچون و كيفي به طور مثال اهدافي كالن. مستلزم كمي كردن و ملموس كردن آنهاست

سياست هاي  تنظيم اقتصادي يا ارتقاء رفاه ملي كه با اهداف كيفي همچون و يا ارتقاء كارايي مهيا مي شود، شبكه شهري كشور

 با اهداف كمي مثل  بايد مواردي از اين دست ،و ) بخشودگي مالياتي (و بهبود سياست مالي ) سود بانكي و اعتبارات(پولي 

افزايش رشد توليد  سرزمين،وها درشهر توزيعناسبي ازيادستيابي به مدل م ميزان جمعيت ،كاهش فاصله شهرها از حيث 

  .تعيين گردد درصد براي هريك ازاهداف 10نرخ تورم تا مرز  كنترل) درصد 8تا ( كاهش نرخ بيكاري ) در صد 7تا (ناخالص

كه به گزينش سياست هايي است رنامه، مستلزم اما دستيابي به اهداف كمي تعيين شده در راستاي اهداف كيفي و آرمانهاي ب

  .آنها را تضمين مي كند دستيابي به سياستهايي كهبيشتر اهداف كمي به شمار مي آيد و معناي تدقيق و عملياتي كردن

در خصوص چگونگي تخصيص منابع در راستاي اهداف كمي و كيفي  يسياست هاي اجرايي مجموعه اقدامات ،در همين راستا 

در صد در  7افزايش رشد توليد ناخالص داخلي تا  يا، كاهش فاصله شهرها از حيث ميزان جمعيت  مثالً. دنبه شمار مي آيبرنامه 

افزايش نرخ تشكيل سرمايه تا اندازه وتوزيع فضايي شهرها ،ويا –تدارك الگوي بهينه رتبه ست هايي چون ابايد با سي ،  افق برنامه

درصد قبل و مواردي از اين  30قبل يا كاهش پرداخت ماليات تا  درصد 50ارجي به ميزان درصد، تسهيل سرمايه گذاري خ 10

كاهش ميزان  هايي چون شاخص ،بانظير به نظير بطور اما شاخص دستيابي به اين اهداف و سياست ها. دنگرد ييدست اجرا

در صد  50شاخص  ،ش سرمايه گذاريدرصد رشد در خصوص افزاي 10درصد، و يا  10نخست شهري درهر دهه به ميزان مثال 

درصدي به عنوان شاخص تخفيف هاي مالياتي  30و يا رسيدن به كاهش ) در طول دوره برنامه( رشد سرمايه گذاري خارجي

هدف هاي كيفي هر برنامه ، معموالً در چارچوب اهداف آرماني و سياست هاي كلي هر نظام شكل مي . معنا دار مي گردد ،

  .ه در راستاي نظام ارزشي و خواست هاي نهايي و غايي يك جامعه تنظيم مي شوندگيرند، اهدافي ك

خواست هايي است كه منبعث از ارزشهاي ملي كشور بوده و براي جامعه عمل از ويژگي هاي مهم اهداف كيفي دسترسي به 

سياست كلي كه از طريق اهداف  مثالً حفظ استقالل ملي به عنوان يك هدف آرماني يا. به پوشاندن آن تدارك ديده مي شود

يا دستيابي به منابع پايدار .كيفي چون نيل به خودكفايي در تأمين مايحتاج استرتژيك مثل توليد گندم كشور به دست مي آيد

  .ارزيابي شود "حفظ استقالل ملي"انرژي مي توانددر راستاي سياست هاي كلي 

  :ير تبعيت مي نمايدروش تبديل سياست هاي كلي به اهداف كيفي از اصول ز
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 .همراستا با آرمان يا سياست هاي كلي تدارك ديده شود .1

 باشدقابل تعريف در ظرف زماني مورد انتظار دوره سياستگذاري  .2

 باشد سياست هاي كلي كيفي دارايسازگاري و تناسب اهداف  .3

 باشد ديد هانقاط قوت و فرصت ها و پيش بيني راه هاي مقابله با ضعف ها و تهبهره مندي از داراي  .4

 باشددر تبديل سياست هاي كلي به اهداف كيفي بايد از انعطاف پذيري كافي جهت اصالح مسير برخوردار  .5

 مسير و جهت اهداف كيفي بايد همراستا با سياست هاي كلي باشد .6

  ويژگي هاي مطلوب مجموعه اهداف بنيادي: 1جدول شماره 

  :اشندمجموعه اهداف بنيادي بايد داراي اين ويژگي ها ب

 .، تا پيامد ها را برحسب داليل بنيادي وابستگي به موقعيت مورد نظر را بيان دارنداساسيـ 

 .پذيرند هاي موجود درزمينه تصميم تأثيرميگزينه  انتخاب، تا تنها به پيامدهايي بپردازند كه از پذير كنترلـ 

 .ا در بر گيرندگزينه هاي تصميم ر، تا همه ابعاد اساسي پيامد هاي ناشي از كاملـ 

 .، تا اهداف را به دقت تعريف كرده و درجه تحقق آن ها را مشخص نمايند سنجش پذيرـ 

، تا با توجه به محدوديت هاي زماني و گستره فعاليت ها ، جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تحليل عملياتيـ 

 .عقاليي كنندرا 

 .در تحليل ممكن مي سازد ، تا بررسي جداگانه اهداف متفاوت راپذير تجزيهـ 

 .اب شودن، تا ازدوباره شماري پيامد هاي ممكن اجتغيرزايدـ 

 .، تا تعداد اهداف مورد نياز براي تحليل تصميم تا حد امكان كاهش يابدموجزـ 

  .، تا توليد و تبادل بينش ها براي راهبرد فرايند تصميم گيري تسهيل شودقابل فهمـ 

 115،ص1381كيني، وحيدي مطلق،تفكر ارزشي، رالف : مأخذ  

 هاي كلي به اهداف كيفي روش شناسي تبديل سياست - 1-1-1

به منظور سنجش پذيري  .دنده ها را تشكيل مي ترين سطح اهداف و آرمان هاي كلي پس از چشم انداز باالترين و كلي سياست

فرايندي كه در اين تحقيق، شاخص سازي به منظور  .كردتر تبديل  ها را به مقوالت ريزتر و جزئي ها، به ناچار بايد آن اين سياست

هاي كلي، گام به گام جزئي تر  در اين مسير، سياست .هاي كلي ناميده مي شود ارزيابي شرايط عملي كنوني در انطباق با سياست

  :نشان داده شده است فرايند مزبور به شكل شماتيك در ذيل .گردند هاي قابل ارزيابي تبديل مي شده و در چند مرحله به شاخص
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اغلب  .هاي كلي مصوب مجمع در بخش شهرسازي به طور كلي داراي يك سري اهداف و يك سري اقدامات است سياست

هاي كلي، اقدامات و  بخش ديگري از موارد موجود در متن سياست .هاي كلي، اهداف كيفي هستند اهداف مستتر در سياست

به «معموالً اهداف در هر سياستي با عبارت  .دافي است كه در متن سياست ها به آن اشاره گرديده استطرق رسيدن به اه

  .همراه است »از طريقِ«و اقدامات با عبارت  »منظورِ

  

  شناسي تبديل اهداف كيفي به اهداف كمي روش - 2-1-1

بنابراين . ردندكاست كه بايد اجرايي و دست يافتني  اصوالً تبديل اهداف كيفي به كمي اقداماتي براي ساختار دهي به اهدافي

. ابل اتخاذ است كه در راستاي سياست هاي كلي اهداف كيفي بوده و رسيدن به آن را تضمين نمايندقاهداف كمي صرفاً هنگامي 

مي  محقق در همين رابطه رالف كيني معتقد است گزينه هايي به عنوان اهداف كمي بايد برگزيده شوند كه هدف كلي را

نقطه كليدي در اين بحث چگونگي محقق ساختن سياست ها و اهداف كيفي توسط اهداف كمي )267،ص 1381كيني، (سازند

كيني )  كيني -109ص (هستند) كيفي(ابزار يا علتي براي تحقق اهداف رده باال  ،هدف هاي كمي يا رده پايين از نظر وي. است 

اهداف و همچنين تحقق سايي و ساختار دهي به اهداف، تعيين شناسه هايي براي سنجش شنا "در اين رابطه اشاره مي كند به 

 "تعيين تابع هدف تركيبي به صورت تابع مطلوبيت يا تابع ارزشي سنجش پذير، اقداماتي هستند كه در اين راستا انجام مي شوند

  هاي كلي سياست

(General Policies) 

 اهداف كيفي
(Goals) 

 اهداف كمي
(Objectives) 

 )نماگرها(ها شاخص
(Indicators) 

  كلّي

(General)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزئي
(Specific) 
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  )268، ص 1381كيني،( 

بستري كه اقدامات الزم در آن و طي دوره  تداركابتدا  .اي مي يابند در تبديل اهداف كيفي به كمي چند مؤلفه اهميت ويژه

مورد قضاوت  ،به طوري كه بتواندبايد صورت پذيرد و در ظرف زماني مورد نظر تحقق پذيري آن اثبات گردد برنامه   مورد نظر

نيروي انساني ، انرژي سرمايه و غيره كه منابع ديگري كه بايد صرف اين اقدامات گردد، مثل مواد اوليه ،  تعيين سپس .قرار گيرد

  .هر يك به عنوان مؤلفه هايي تعيين كننده در روند اقدامات اجرايي و كمي مداخله مينمايند

  :در ارزيابي از تحقق اهداف كمي و صحت حصول اهداف كيفي از آن طريق با معيارهاي زير مي توان به ارزيابي پرداخت

 تركيبي از منابع و مؤلفه هاي قابل دسترسبيشينه سازي امكان دستيابي بر  .1

 بيشينه سازي احتمال تحقق با منابع مورد نظر  .2

 بيشينه سازي احتمال تحقق در زمان مورد نظر .3

 كمينه سازي تركيب هزينه ها .4

 جانبي و پيامدهاي پيش بيني نشده كمينه سازي بروز عوارض .5

 )120 - 152ص - 1381 - كيني( ف موازي ديگركمينه سازي احتمال خطر تداخل و تأخير در دستيابي به اهدا .6

عبور از جرياني كه نشانگر خواست ها و آرمان هاي ما مي باشد به ،شناسايي اهداف كيفي، تبديل آن به اهداف كمي اصوالً 

 كمي سازي اهداف ، با روشن كردن معناي اهداف ، همه اهداف پنهان را آشكار و. سوي اتخاذ تصميم هاي عملي و اجرايي است

  )175ص  - 1381 - كيني( را روشن ساخته و اتخاذ آن را آسان مي سازد  همه ابعاد تصميم گيري

  :در كمي سازي اهداف دو ويژگي مهم بايد مد نظر باشد

 .مطلوبيت نسبي پيامد ها نشان داده شود .1

 .ترجيح گزينه ها نسبت به هم روشن گردد .2

و براي تحقق اهداف كيفي بخش شده هدف گذاري  ايي شدنبه سوي اجر اصوأل هدف هاي كمي بر اساس شاخص هاي كمي

در در زمانهاي مشخص و سازمانهاي مختلف آن  ها، مؤلفه يا اجرا و ،بخش تعيين مي شوند و بر اساس آن ها وضعيت مطلوب

كيفي ، مثالً سياست كلي پيشگيري از توسعه بي رويه بروز حاشيه نشيني با هدف  .گردد طول دوره برنامه ريزي مشخص مي

هدايت توسعه در محدوده هاي قانوني شهرها و با هدف كمي، تعريف محدوده قانوني و ظرفيت سازي شهرها براي پذيرش 

در صد از سطوح حاشيه نشيني  10جمعيت درحال رشد خود جهت جلوگيري از وقوع حاشيه نشيني با شاخص كاهش ساالنه 

به طور مثال در راستاي افزايش رشد اقتصادي  به عنوان يك هدف يا شهر مي توان دستيابي به اين هدف را ممكن ساخت و

اين بار با كمي كردن دقيق آن براي هر سال ، .ساله هدف گيري مي شود 5درصد در طول دوره برنامه  8كيفي دستيابي به رشد 

رشد در سال پاياني دوره را مي  در صد 8به طور مثال دو در صد در سال اول، در سال هاي بعد هر سال يك و نيم درصد نهايتاً 

  .تواند تضمين نمايد
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معروف در بررسي وضعيت اقتصادي شاخص داوجونز است كه با در نظرگرفتن ميزان  يكي از شاخص هايدر همين ارتباط 

در  ،اين شاخص كه تركيبي از شاخص سهام شركت هاي صنعتي است. نوسان انواع سهام در بورس نيويورك محاسبه مي شود

ت افزايش به معناي رشد سرمايه گذاري در بخش صنعتي ، رونق اقتصادي و سود دهي در بخش صنعت ، اشتغال زايي صور

بخش و امكان رشد و رونق در كليه بخش هاي مرتبط با بخش صنايع است و در صورت كاهش به معناي ركود ،بيكاري و عدم 

  .رونق اقتصادي است

وره برنامه دم به اهداف و سياست هاي كلي ، اهداف كيفي و كمي تعيين شده در در حوزه شهرسازي تعيين شاخص هاي الز

 .اي باز مي گردد و متناسب با ساختارعمومي هدف گذاري برنامه اي شكل مي گيرد

د و بيشتر به مقوالت كيفي و نباش اهداف كيفي به طور عمومي بيان گر مقاصد يك سياست ميدر توضيح بيشتر ميتوان گفت 

اهداف كمي معموالً به مقاصدي اشاره  .اشاره دارد ...مثل توسعه پايدار، رشد موزون، افزايش رفاه، ارتقاء كيفيت زندگي و  تر كلي

 .شود اغلب اهداف كمي در راستاي تحقق اهداف كيفي بيان مي .شود ند كه با يك مقدار عددي، نسبت يا كميت بيان مينك مي

در صد از رشد شهرهاي بزرگ،  1كنترل وكاهش،در جايگزيني بافت هاي فرسوده شهري  صديدر 8مانند رسيدن به رشد ساالنه 

  ...و ساله  25طي يك دوره سال  70افزايش اميد به زندگي به  يا

به . ،در نظر گرفتاست كيفي ساز رسيدن به آن هدف توان چند هدف كمي كه زمينه به طور معمول براي يك هدف كيفي مي

 :طورمثال

  شاخص ها ، اهداف كمي و كيفي زيست محيطي: 2ماره جدول ش

  شاخص  اهداف كمي  سياست و اهداف كيفي

حفاظت از محيط زيست 
  شهري

چوب براي سوخت  كاهش مصرف
به صفر  پخت و پز. و گرمايشجهت 

 در ده سال

كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي 
 در بخش حمل و نقل شهري 

كاهش سرانه زيربناي مسكوني به 
 متر مربع15 طور متوسط 

تفكيك زباله در مبدأ براي  
صد از واحد هاي مسكوني تا در25

  پنجم پايان برنامه

چوب  در صد از مصرف 10كاهش ساالنه - 
سوخت در مصرف خانگي و  به عنوان

  سال  10جايگزين كردن آن با برق طي 
نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور و - 

كم (با مدل هاي جديد آنها جايگزيني
  ) مصرف

در صد افزايش ماليات اتومبيل  10ساالنه - 
  برابر قبل  2هاي پر مصرف به 

از متوسط  درصد 2كاهش ساالنه - 
ساله  5برنامه  2تا پايان  مساحت مسكن

  عمراني 
در صد افزايش در اقدامات  5ساالنه - 

  تشويقي تفكيك زباله
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  ها روش شناسي تبديل اهداف كمي به شاخص -1-1- 3

كار هاي اجرايي كردن سياست ها يا اهداف كيفي هر برنامه اي به شمار مي آيد بايد قابل اندازه گيري و اهداف كمي كه راه

سنجش ميزان تحقق اهداف كمي تحليل تصميم گيري هاي گوناگون در راستاي اهداف كالن را ممكن مي . دنمقياس دهي باش

  .سازد

. ياري سنجيده مي شود كه شاخص يا شناسه ناميده مي شود كيني معتقد است ميزان يا درجه تحقق اهداف به وسيله مع

) 136، ص 1381كيني، ( اين شاخص به معيار دسترسي ، معيار اثر بخشي ، معيار عملكرد و محك هم تعريف و تعبير شده است

هدف  شود يا شهر بعديĤن تعيين مي 4هدف دستيابي به شبكه شهري مناسب با كاهش فاصله جمعيتي شهر اول با  به طور مثال

  .سنجيده مي شود "ميزان سود ساليانه بر حسب ميليون ريال "كمي بيشينه كردن سود بانكي شركت با شاخص 

بلكه هنگامي كه وزارت بهداشت هدف كمي خود را كاهش مرگ و  ،البته هميشه شاخص ها به اين سادگي تعيين نمي گردند

اما با اين نحوه تعيين شاخص عمالً . به شمار آيد مي تواند معيار اين سنجشمير اعالم كند ، به طور طبيعي آمار ساليانه فوت 

سال ، مادران در زمان زايمان، يا افراد  10همه انواع مرگ و مير را يكسان در نظر گرفته ايم در حالي كه فوت كودكان زير 

ن ضعف رنج مي برد ، براي اينكه مرگ يك سال آيا بايد يكسان ارزيابي شود؟  در حاليكه شاخص قبل از اي 85كهنسال باالي 

مي تواند اميد به زندگي داشته باشد با مرگ افراد كهنسال كه به طور طبيعي در آستانه  كودك خردسال كه سال هاي زيادي

ير ده مثالً ميزان مرگ و مير كودكان ز. بايد متناسباً دست به تهيه شاخص هاي خاص زد پايان عمر قرار دارند يكسان تلقي نشود

  .به اين ترتيب از احتمال خطا و انحراف در قضاوت و ارزيابي خواهيم كاست ،سال ، ميزان مرگ و مير زنان در سنين بارداري 

  شاخص طبيعي ، مصنوعي و بدل. شاخص ها را به سه دسته عمده مي توان تقسيم كردكيني معتقد است 

مومي ، همه افراد تفسير مشتركي                                                                                   شاخص هايي هستند كه عالوه بر كاربرد ع :شاخص طبيعيـ 

  .هزينه به هزار ريال، هكتار جنگل در كنترل نابودي جنگل هاي مناطق شمال كشور.   ازآن دارند

مثالً شاخص ميانگين .برخوردار است چيدگي بيشتريدر مواردي است كه موضوع بديهي نبوده و از پي :شاخص مصنوعيـ 

  ) .GNP( يا سطح اشتغال زايي صنعتي داوجونز در خصوص ارزيابي ميزان و روند توليد ناخالص ملي

مثالً هدف كمي كاهش اثرات . اين شاخص هنگامي به كار مي آيد كه شناسه طبيعي يا مصنوعي مفيد نباشد :شناسه بدلـ 

به طور مستقيم . كه به صورت اسيدي، برخي سطوح سنگي ، مجسمه ها و غيره را آسيب مي رساند -رمخرب دي اكسيد سولفو

از روي سنگ ها و مجسمه ها قابل اندازه گيري نيست، به همين مناسبت تجمع اين گاز بر حسب يك مولكول در ميليون واحد 

  .سنجيده مي شود مجسمه ها در نزديكي و اطراف آن

  :ب يك شاخص عبارت اند ازويژگي هاي مطلو   

در  300مثالً كاهش مرگ و مير نوزادان هنگام تولد از . شاخص بايد قابليت سنجش پذيري داشته باشد : پذيري سنجش

  .سال 20به ميزان  سال  75سال به  55يا افزايش اميد به زندگي از  ،در هزار 100هزار به 
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هدف مربوطه را ارزيابي كند و مبنايي منطقي براي ارزيابي مطلوب را يعني پي آمد هاي ممكن با توجه به : عملياتي بودن

خطوط و معابري كه . يل در سوخت ناوگان حمل و نقل بررسي مي گرددئمثالًهنگامي كه اثرات آاليندگي گازو. فراهم سازد

  .مستقيماً در دامنه اثر گذاري عبورو مروراين وسايل مي باشندمعيار قضاوت خواهند بود

در ميان افراد مختلف را برانگيزد و موجب ابهام يا عدم  يكسانشاخص بايد قابل فهم باشد و استنباط هاي : يريفهم پذ

  .قطعيت نشود

به  طور مثال اگر با . است وضعيتبه معناي قابليت سازگاري يك شاخص با شرايط متفاوت از حيث تغيير : انعطاف پذيري

ساختن ضايعات يك نيروگاه  ا تكنيك هاي بهتر فراهم گردد، بازيافت به جاي مدفونبپسماند تغيير تكنولوژي امكان بازيافت 

  .اف پذيري شاخص را مي طلبدطمنطقي و قابل انجام خواهد بود كه تغيير و انع،

  ه هايي از تبديل سياست به هدف كيفي، كمي و شاخص هاي مرتبطنمون: 3 شماره جدول

  شاخص  هدف كمي  هدف كيفي  سياست كلي

ه توسع
  شهرنشيني

تغيير نسبت شهرنشيني به 
  كل جمعيت كشور 

برابر  2افزايش ساالنه اين سهم به 
  قبل

افزايش ساالنه اين نرخ به 
  درصد 5ميزان 

توسعه موزون 
  سكونتگاه ها

جلوگيري از رشد شهر هاي 
 بزرگ به قيمت كاهش

  شهرهاي كوچك سهم

القاي ظرفيت هايي براي جمعيت 
  كپذيري بيشتر شهرهاي كوچ

برابر شدن رشد شهر 2
هاي كوچك نسبت به 

  شهر هاي بزرگ 
ايجاد توازن 

  منطقه اي
جلوگيري از افزايش سهم 
يك منطقه از فرصت هاي 

به قيمت  توسعه مختلف
  اعطايي كاهش سهم بقيه

كنترل جابجايي هاي جمعيتي از 
طريق مشوق هاي توسعه در 

افزايش دوره  ،مناطق محروم تر
يي در طاهاي اع بازگشت وام
  مناطق محروم 

كاهش نرخ بهره وام هاي اعطايي 
  به مناطق محروم

كاهش دوره بازگشت و 
  بازپرداخت

 2دوره بازگشت به ميزان 
  برابر مناطق ديگر 

درصد پايين  2نرخ بهره 
  تر از ساير نواحي

  

 شاخص يا مالك عملكرد چيست؟ -3-1-1- 1

ناكامي، تحقق يا  /چيز، حالت و از ديد سازماني نشانگر موفقيتشاخص عبارتست از سنجه اي كه  نشان دهنده وقوع يك 

شاخص معياري است كه به  .عدم تحقق هدف، اجرا يا عدم اجراي برنامه،دستيابي يا عدم دستيابي به استاندارد مورد نظرباشد

 .كند طور مستقيم يا غير مستقيم تغييرات در راستاي هدفي را اندازه گيري مي

 .نشانه يا راهنما مي تواند به كار آيد به عنوان يكشاخص 

به عنوان چراغ خطر هشدار دهد يا گذر از آستانه هاي ايمن را به عنوان پشت  را رسيدن به حدود آستانه ايتواند  شاخص مي
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 .سر گذاشتن احتمال وقوع خطر به ما يادآور شود

 .نمايدينگ قابل كنترل و مونيتورعملكرد فرد، واحد يا كل سازمان را  بايدشاخص 

 .تواند نسبت به كميت يا كيفيت تجهيزات، امكانات، عملكرد يا نتايج حاصله، اطمينان به وجود بياورد شاخص مي

  شاخص در كجا كاربرد دارد؟ - 1- 1- 2-3

  جهت كنترل عملكرد كل سيستم :براي مديران ارشد سازمان -

 ااطمينان از عملكرد اجرايي واحده جهت:براي مدير مياني سازمان  -

 كند جهت اطمينان از اين كه درست اجرا مي  :شاخص براي يك كارمند -

 تواند براي ارزيابي خود يا ديگري باشد شاخص مي -

 تواند براي كنترل افراد زيرمجموعه باشد، مثل نظارت قاضي بر كاركنان دفتري شاخص مي -

 كند؟ شاخص چه چيزي را اندازه گيري مي - 1- 1- 3- 3

 برنامه ريزي عملياتي و تنظيم اهداف عيني معادل سنجه استشاخص در :يك هدف را ����  -

 مثل اجراي يك بخشنامه :اجراي يك فعاليت را -

 كيفيت قضاوت يا دادرسي :كيفيت را -

 عملكرد قاضي در مختومه كردن تعداد پرونده :كميت را -

 .كنند ميهاي يك سيستم را اندازه گيري  هايي هستند كه اهداف و مأموريت ها، شاخص شاخص مهمترين -

 ها معيارهاي انتخاب شاخص - 1- 1- 4-3

 قابل اعتماد باشد و با تكرار آن، نتيجه تقريباً يكسان بدهد -

 معتبر باشد و دقيقاً آن چيزي را كه بايد، اندازه گيري بكند -

 .نشانه برودرا مناسب باشد و هدف ارزيابي كننده  -

 آسان و قابل دسترس باشد -

 نسبت به تغييرات حساس باشد -

 اندازه گيري بوده و نحوه محاسبه آن معلوم باشد قابل  -

 كاربرد آن معلوم باشد -

 دوره زماني توليد آن معلوم باشد -

 مراجع استفاده كننده از شاخص معلوم باشد -

 بايد اطالعات مفيد و مناسبي را در اختيار سياستگذاران قرار دهد -
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 دهاي پراكنده را به واحدهاي اطالعاتي مفيد تبديل كن بايد داده -

 قابليت مقايسه داشته باشد -

 تر ايجاد كند هاي كالن هاي ديگر قابليت تركيب داشته و بتواند شاخص با شاخص -

 شرايط نامطلوب و مسأله ساز را نشان دهد -

 هاي سياستگذاران جواب دهد به دغدغه -

 يك شاخص مطلوب بايد بتواند نقاط بحراني را شناسايي و نشان دهد -

 ماهيت شاخص -3-1-1- 5

هاي كمي در  شاخص. شاخص كمي شاخصي است كه ماهيت شمارشي داشته باشد .يا عددي باشد كميتواند  ص ميشاخـ 

 ).درصد، تعداد، نمره يا امتياز، نسبت، متوسط يا معدل(اي و نسبي هستند سطح سنجش فاصله

هاي كيفي در سطح  صشاخ .شود شاخصي است كه ماهيت غيرشمارشي داشته و به صورت عبارت بيان مي كيفيشاخص ـ 

 ).وجود و فقدان، رتبه از عالي تا خيلي ضعيف، وضعيت عملكرد از خيلي بد تا خيلي خوب(اي هستند  سنجش اسمي و رتبه

 استاندارد -3-1-1- 6

يا استاندارد الزاماً بايد مستند به قانون، مقررات، بخشنامه و  .شاخصيك استاندارد عبارتست از حد يا حدود قابل قبول از ـ 

   .نظرات كارشناسي باشد

ها به  معموالً اين شاخص .قطعي استناد به منبع قابل دفاع در مراجع قانوني ضروري است -هاي الزامي استاندارد در شاخصـ 

 .شود استناد مواد مصرّح در قانون نوشته و تعيين مي

احتمال دارد اين  .هاست خشنامه و دستورالعملترجيحي نيز معموالً به استناد قانون، ب -هاي الزامي استاندارد در شاخصـ 

 .بر مبناي نظرات متخصصان، كارشناسان و خبرگان باشد  شاخص

  .ترجيحي معموالً استناد كارشناسي دارند -هاي عمومي استاندارد در شاخصـ 

  :هاي كمي استاندارد در شاخص •

معبر در كاربري هاي عمومي براي قابل عبور كردن عرض  ،مثل .تواند فقط حداقل داشته باشد استاندارد يك شاخص ميـ 

 .درصد 70،حداقل رضايت مندي قابل قبول مردم  باشد، ياسانتي متر  90ويلچر بايد 

حداكثر تراكم ساخت و ساز سه طبقه،و يا حداكثر شيب در مثل . استاندارد يك شاخص ميتواند حد اكثر داشته باشدـ 

 .در صد 6مثالً ) متر 12با عرض بيش از ( خيابان هاي اصلي 

حداكثر شيب  مثل .تواند حداقل و حداكثر داشته باشد و خارج از آن خالف تشخيص داده شود استاندارد يك شاخص ميـ 

 .در صد براي جلوگيري از ماندن آب و يخ زدن آن در هنگام سرما و يخ بندان 2درصد براي كنترل سرعت و حداقل شيب  12
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 :يفيهاي ك استاندارد در شاخص •

بودن يا نبودن كدام به عنوان استاندارد محسوب ، كه هاي كيفي با ماهيت بودن و نبودن بايد مشخص شود در شاخص

 .شود نبودن ديد مستقيم به داخل بنا استاندارد محسوب مي ،به طور مثال براي رعايت محرميت .شود مي

بندي  به طور مثال در وضعيت رتبه .ل قبول، كدام استبايد مشخص شود كه حد قاب،اي  هاي كيفي با ماهيت رتبه در شاخص

كند، طبعاً استاندارد  ، در صورتي كه رتبه بندي از الگوي خيلي خوب تا خيلي ضعيف تبعيت ميبر اساس تجهيز يافتگي شهرها

 .باشد قابل قبول خوب و باالتر مي

 سطوح سنجش - 1- 1- 7-3

هاي فراگيري و مانعة الجمع بودن را دارند مثل جنسيت، وابستگي  ژگي ها فقط وي متغيرهايي كه صفات آن :هاي اسمي سنجه

 .سياسي، محل تولد، رشته تحصيلي و رنگ مو

مثل  .ها را به ترتيب در كنار هم قرار دهيم متغيرهايي كه داراي صفاتي هستند كه بتوانيم منطقاً آن :يهاي ترتيب سنجه

 انگي، تعصب فكريطبقه اجتماعي، محافظه كاري سياسي، از خود بيگ

كند  فاصله واقعي كه آن صفات را از يكديگر جدا مي ،دهند براي صفاتي كه متغيرهايي را تشكيل مي :اي هاي فاصله سنجه

 درجه فارنهايت 90فارنهايت تا  80معنادار است مثل فاصله درجه 

هاي ساختاري بر يك نقطه  ا بودن ويژگيدهند عالوه بر دار در اين سنجه صفاتي كه متغيرها را تشكيل مي :هاي نسبي سنجه

 .صفر حقيقي استوارند

 تفاوت شاخص با استاندارد -1- 1- 8-3

 .باشد استاندارد عبارتست از حد يا حدود قابل قبول از شاخص يا به عبارت ديگر، استاندارد، خط قرمز شاخص مي

مطلوب است يا نه؟ و آيا اهداف و  دهد كه آيا وضعيت دهد كه وضعيت چيست؟ استاندارد نشان مي شاخص نشان مي

 اند يا نه؟  ها تحقق يافته سياست

 تدوين شاخصهاي تركيبي -4-1-1

 نوع شاخص - 1- 4-1- 1

تعداد پروانه هاي صادره ساختماني در هر آيد مثل  ها به دست مي شاخصي است كه مستقيماً از محاسبه داده :شاخص پايه

  .فصل

شاخص بهبود كيفيت آيد؛ مثل  پايه به دست ميمتعدد هاي  ه و تجميع شاخصشاخصي است كه از محاسب :شاخص تركيبي

، كاهش زمان سفر كاري، كاهش روزهاي با هواي آلوده : به ده ها شاخص استخراج مي شود مثلسزيست شهري كه از محا

، انه هاي صادره ساختماني يا رشد شهر كه با تعداد پرو... كيلومتر در ساعت و  40افزايش سرعت ناوگان حمل و نقل شهري به 
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 ...تعداد ساختمان هاي شروع شده  ، تعداد نيروي كار متخصص در بخش ساختمان و 

 .هاست هاي منفرد است كه نشانگر موقعيت يا شرايط يك سري اهداف يا سياست اي از شاخص مجموعه شاخص تركيبي

گيري و سنجش نيست از شاخص تركيبي استفاده  ندازههاي چند وجهي كه با يك شاخص قابل ا معموالً براي اهداف و سياست

يك شاخص تركيبي است شامل سه شاخص اميد به زندگي، سطح سواد  (HDI)به عنوان مثال شاخص توسعه انساني  .شود مي

يشتر نياز به توليد شاخص تركيبي ب) Inter dicipline(در حوزه شهرسازي اصوالً به دليل بين رشته اي بودن  .و درآمد سرانه

احساس مي شود و شاخص هايي با اين ويژگي ها مي تواند تصوير واقع بينانه تري از شرايط پيچيده اين نوع سكونتگاه ها به 

در اراضي  شهر تعادل و پايداري در توسعه شهري با شاخص هايي چون ، جلوگيري از گسترش افقي :به طور مثال. دست دهند

ري از حاشيه كم از حيث صرفه جويي در منابع ، احيا و بازيافت اراضي از درون، پيشگيكشاورزي ، رسيدن به مناسب ترين ترا

  .و مواردي از اين دست تعيين مي گرددشهر سودگي بافت هاي مركزي و و تناسب جمعيت با اندازه نشيني، جلوگيري از فر

.شودبراي توضيحات بيشتر در خصوص شاخص سازي به پيوست انتهاي گزارش مراجعه : توجه
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  در حوزه شهرسازي و لزوم شاخص سازي نگاهي به روند گذشته -2

 روند گذشتهبررسي  - 1-2

با اينكه .  سابقه اي طوالني به قدمت تاريخ يكجانشيني دارد ١ها مداخله در مسايل شهري به عنوان يكي از وظايف حكومت

يادي يافته، اما وجود سابقه طوالني در اين زمينه ، حكايت تغييرات ماهوي ز ، اين وظايف ، حوزه ها ، نحوه و حتي دامنه مداخله

رجوع به . به اين حوزه ها دارد - از سوي مردم به اين امر مي پردازند  ٢كه به نمايندگيـ از لزوم ورود نهاد هاي مديريتي كالن 

انجام وظيفه اي  جهتند كه هريك ياد مي كن...  ادبيات و آثار بر جاي مانده از گذشته از داروغه و محتسب، ميراب و شحنه و

افزايش جمعيت ، . نددبراي تأمين امنيت و برقراري نظم يا نظافت و آبرساني و تأمين روشنايي شهر به كار گمارده مي ش

پيچيدگي بيشتر روابط شهروندان و تنوع مسايل مربوط به زندگي جمعي دولت ها را به ميزان بيشتر و سازمان يافته تري به 

از دولت حداقلي در ـ با اين كه ميزان اين مداخالت متناسب با نوع و اندازه دولت ها . امور شهري مرتبط ساختمسايل و 

اما هميشه  ،متغير بوده -دموكراسي هاي سرمايه داري تا دولت حداكثري در كشور هاي سوسياليستي يا سرمايه داري دولتي

   .دانسته استشيني بر عهده خود شهرها و شهر ن امور دولت وظايفي را براي ساماندهي

و  1286به سال هاي پس از  ،پرداختن به امور شهر ها و مسايل مردم در ارتباط با سكونتگاهشان ،در دوران اخير در ايران

دوره اي كه دولت ها به عنوان قوه مجريه وظايف و نقش هاي . تشكيل دولت به شكل مدرن با وظايف جديد آن باز مي گردد

ساختار  در اين تحول. عددي را بر عهده گرفته و حوزه هاي وسيع تري براي مداخله پيش رويشان گشوده شدجديد و مت

مديريتي كشور و نقش يابي جديد دولت با پديده اي همراه بود كه عمالً بر اين نقش پذيري اثر مضاعف بر جاي نهاده و بر دامنه 

، دولت را از  نفتپيوستن كشورمان به اردوي كشورهاي صادركننده  قرن ناز ابتداي اي.حضور دولت در عرصه هاي مختلف افزود

حيث تأمين منابع مالي مورد نياز خود در جايگاهي قرار داد كه حوزه هاي گسترده تري را نسبت به قبل به عرصه حضور خود 

اين مديريت  .شد داره ميوا توسط فعاليت هاي مردم شكل مي گرفت اختاري سنتيس، حوزه هايي كه پيشتر در تبديل كرد

خويش فرمايانه توسعه شهري اگرچه از الگو و چارچوب خاصي تبعيت نمي كرد اما همان نظم خودجوش و ظاهراً بي قاعده 

توسعه ارگانيك و اندامواره اي را به شهر ها اعمال مي نمود كه چندان هم ناكارآمد تلقي نمي شدو پيشبرد امور، حاكي از مؤثر 

جمعيت محدود، رشد نسبتاً كند ، تكنولوژي ابتدايي تر و فقدان ماشين توسعه سكونتگاه ها را بطئي و در حد .ودبودن آن ها ب

اما تحوالت قرون جديد و سرعت بخشي به همه مؤلفه هايي كه نام برديم ديگر . توان سيستم مديريت بومي قرار داده بود

                                                 
آن زندگي مي منظور از حكومت اعمال  هر نوع قدرت مديريتي خارج از اختيارات يك فرد ، براي تنظيم روابط اجتماعي وي در چارچوب جامعه اي است كه در .  1

اسب با اندازه و مرتبه اين اعمال حاكميت به نمايندگي از سوي همه اعضاي جامعه براي تأمين منافع جمعي صورت مي پذيرد و سطح اعمال اين حاكميت متن. كند

  .جامعه تعيين مي گردد
  .اين نمايندگي مي تواند قهري  يا اختياري كسب شده باشد.  2
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تبعاً گرايش مدرن و كارآمد تري براي هدايت توسعه شهر ها بايد شكل مي  مديريت سنتي را قادر به هدايت امور نشان نمي داد و

  .دولت ها به عنوان ميانه دار منفع جمعي اين جايگاه را به خود اختصاص دادندگرفت، كه 

از يك سو تزريق . پيوسته استبه اشكال مختلف به وقوع  ،توسعه شهر ها و امور شهري تدوين برنامه ش نقش دولت درافزاي

نفت ، ايجاد صنايع ، شركت ها و مؤسسات دولتي و نهاد هاي حاكميتي دولت كه در شهر ها ايجاد مي شد بر  وابسته بهمنابع 

اين نقش تأكيد مي كرد ، از سوي ديگر با صنعتي شدن كشور و جا به جايي جمعيت و انتقال آن ها از روستاها به سوي شهرها 

و تبديل آن ها به واحد هاي بزرگتر از حيث تقسيمات كشوري و لزوم تأسيس كليه  موجب بزرگتر شدن اين واحد هاي اسكان

نهاد هاي اداري و مديريتي دولتي براي اين سكونتگاه ها از سوي دولت مي شد، به نوعي كه پيوستگي امور شهري و عمران آن 

سته به دولت به عنوان بستر شكل گيري و بنابراين فعاليت هاي اقتصادي واب. ها را بيش از پيش به دولت وابسته مي ساخت

از سوي . استمرار حيات بسياري از شهرها نياز به مداخله مستمر و با برنامه در امور شهرسازي كشور را توجيه پذير مي ساخت

هاد گيري روابط شهري در قالبي مدرن كه ن لديگر به دليل فقدان بخش خصوصي قوي و داراي نهاد هاي قدرتمند و وقفه در شك

به امري كامالً  ،راشهرسازي  مسايل حوزه هدايتموضوع  ،هاي مستقل از حكومت ها را براي مديريت شهري در پي داشته باشد

 "تدريجابا اينكه ايجاد نهادهاي محلي براي مديريت شهر با قانون ايجاد شهرداري ها از ابتداي قرن حاضر . .دولتي مبدل ساخت

 حتيو تأمين منابع مالي مديريت شهرداري از محل بودجه عمومي و  ،اد زير نظر وزارت كشوراما فعاليت اين نه فراهم آمد

انتصاب شهردار از سوي وزارت كشور، شهرداري ها را هم از شكل نهاد عمومي و محلي خارج ساخته و شكلي دولتي به آن 

  .بخشيد

ه شديداً به امكان استقالل دولت از مردم مي افزود، عالوه بر موضوع نفت و وابستگي شديد بودجه هاي ملي به اين محصول ك

و شكل گيري سكونتگاه هاي شهري زياد از محل  )سرمايه داري دولتي( سهم قابل توجه دولت در فعاليت هاي مختلف اقتصادي

ات تعيين دولت را در خصوص برنامه هاي مربوط به شهرسازي و روند شهرنشيني در كشور وادار به اتخاذ تصميم اين منابع،

از سال . برنامه هايش افزود به ليست مستقل فصليعنوان كننده اي مي نمود، به نوعي كه پرداختن به موضوع شهرسازي را به 

ساله شكل گرفت كه به موضوع  5برنامه و بودجه تدريجأ فصلي با عنوان عمران شهري در برنامه هاي  سازمان با تأسيس 1327

با شكل گيري وزارت آباداني و مسكن عمالً امور شهري در سطح كالن و  1342ال س در رهبا الخ شهرسازي مي پرداخت و

با قانون تغيير نام وزارت  1352سياست گذاري براي مسايل شهرسازي كشور صاحب وزارتخانه اي مستقل گرديد و از سال 

مسكن، عمالً مسايل شهرسازي كشور در  آباداني و مسكن، به مسكن و شهرسازي و تشكيل شورايعالي شهرسازي با رياست وزير

اين امر با اينكه تحولي روبه جلو ارزيابي مي شود اما با تعدد نهادهاي مربوط به مسايل شهري بر  .اين نهاد متمركز گرديد

  .الينحل ماندن آنها افزوده شد "پيچدگي امور و بعضا
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  سابقه طرح هاي شهرسازي 2-2

، قانون احداث و )1309( به تشكيل بلديه براي شهر ها ، تدوين و تصويب قانون بلديه م جديدوتوجه به مسايل شهري به مفه

ايجاد پارك هاي عمومي و تبديل گورستان هاي داخل شهر ها به پارك در همين سال ها ، اصالح قانون ) 1312( توسعه معابر

 تدوين  براي پيش بيني موادي در زمينهقانون نوسازي و عمران شهري  1327در سال . باز مي گردد )1320(توسعه معابر

نيز اليحه قانوني تملك زمين براي اجراي  1339مقررات مربوط به شهرسازي و اصالح و توسعه معابر به تصويب رسيد و در سال 

يف برنامه هاي شهرسازي و اقدامات عمراني مانند احداث تأسيسات شهري و تجديد بناهاي محالت قديمي كه نياز به تعيين تكل

  . اراضي مربوطه داشت، به تصويب رسيد

باز  1340اما اقدامات عمده اي كه در جهت تحقق بخشيدن به ساماندهي مسايل شهري در ايران صورت پذيرفت به آغاز دهه 

 تهيه طرح هاي جامعبا تصويب قانون اصالحيه موادي از قانون شهرداري ها و الحاق چند ماده به آن  هاسال اين در. مي گردد

در دستور كار قرار گرفت، به اين ترتيب شهر ها داراي برنامه اي جامع براي هدايت امر توسعه و تحوالت كالبدي  توسعه شهري

با تأسيس شوراي عالي شهرسازي موضوع تعيين حريم ها ، محدوده نظارت بر فعاليت ها و  1352در سال . شان مي شدند

عناوين محدوده قانوني ، محدوده استحفاظي ، الزام به صدور پروانه براي ساخت عمليات شهرسازي در چند حلقه دور شهر تحت 

ها ، تصويب نقشه هاي ده خدماتي و حريم قانوني شهرپايان كار در محدوصدور و نهايتاً ساختماني و ساز و نظارت بر عمليات 

مصوب طرح هاي جامع و توسعه شهري از تفكيكي اراضي واقع در محدوده و حريم شهر ها و انطباق آن با ضوابط و مقررات 

  .جمله مواردي بود كه براي تنسيق امور شهرسازي الزم االجرا گرديد

ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميادين و باغ هاي عمومي و اجرا و تصحيح مجاري آب، توسعه و تسطيح معابر و ، در اين روند 

روشنايي و كارهايي از اين دست به عنوان اقدامات اجرايي از وظايف انهار عمومي و قنوات ، اجراي شبكه فاضالب ، تأمين 

 بايد شهرداري ها محسوب شده و از محل منابع درآمد هاي محلي و يا كمك هاي بالعوض دولت در تأمين اعتبارات شهر ها

هاي كالن در حوزه  اما از حيث سياست گذاريكه به معناي نقش پررنگ دولت در امور عمراني شهرها بود  ،.انجام مي شد

طبق اهداف بر شمرده براي اين  .باز مي گردد 50عمالً به تشكيل شوراي عالي شهرسازي در آغاز دهه  ،شهرسازي اولين اقدامات

شورا تدوين سياستهاي عمده در مسايل شهرنشيني و الگوهاي توسعه سكونتگاهها در مقياس كالن بايد در اين چارچوب صورت 

  . ٣مي پذيرفت

                                                 
 تنظيم شده است 1382معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن   "مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي"مباحث اين بخش عمدتا با استفاده از كتاب  3
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  حوزه شهرسازي ) 1388تا   1327(اجتماعي كشوراز  -برنامه هاي توسعه اقتصادي 2-2

دو تصميم عمده شامل عمالً ،كه با همكاري مشاورين ماوراء بحار تدوين شد  )1327-34(نخستين برنامه عمراني كشور

جنگ جهاني دچار وضع ، نخست تصميمي در خصوص سر و سامان دادن به وضعيت كارخانجات دولتي كه بعد از بروز بود

و هدف  ،منجر گرديد) سلف سازمان برنامه و بودجه(كه نيل به اين هدف به تأسيس بانك صنعت و معدن  ،نامطلوبي شده بودند

بر اساس طرح  تا دوم تهيه يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور بود كه براي اين كار هيأتي به نام كميته برنامه به وجود آمد

با اينكه برنامه اول فصلي مستقل تحت عنوان عمران شهري نداشت . سال تنظيم نمايد 7برنامه اي براي مدت  ،نه هاهاي وزارتخا

 يي و آرام و متناسب با نياز ها و خواسته هاطقي برخوردار بودند و به صورت بطي، از آنجايي كه شهر ها در اين دوره از رشدي من

قادر به پيشبرد  ،رداري ها به عنوان سازمان هاي محليهكل ويژه اي مواجه نبوده و شتوسعه مي يافتند، با مشتدريجي جمعيت 

  . بودند شهرهاامور عمراني شهر ها متناسب با رشد و توسعه 

اما اكثر اقداماتي كه در بخشهاي  ،به طور خاص از بخش عمران شهري ياد نمي شود) 1334 - 41(برنامه عمراني دوم در 

و به شكل گيري آنها كمك مي كرده اما از به نحوي در توسعه و رشد شهر ها تأثير داشته  ،گرفت صورت ميبرنامه  ديگر

به تنهايي قادر به ايجاد تأسيسات الزم متناسب با شرايط و احتياجات ،شهر داري ها به دليل ظرفيت پايين عملياتي  آنجاييكه

 50و مقرر گرديد شهرداري هايي كه  هكشور دسته بندي شد شهرداري هاي ،زمان نبودند ، به همين مناسبت در برنامه دوم

در صد باقي مانده را به صورت بال عوض از محل  50ببينند ،  كدرصد هزينه هاي الزم براي طرح هاي عمراني را بتوانند تدار

مي كشور بود ،اما اين اين جريان به معناي وابستگي امور عمراني شهرها به بودجه عمو.اعتبارات عمراني كشور دريافت نمايند

  .حضور هم بيش از اينكه به امور كالن شهرسازي مربوط باشد عمدتاً امور جاري و عمراني يوميه را در بر مي گرفت

برنامه عمران ناحيه (شايد نخستين گام براي ترسيم برنامه هاي شهرسازي كشور به شكل نوين از همين دوره آغاز گرديد كه

امه اي كه براي شهر هاي بزرگ و كوچك طرح هاي شهرسازي را پي ريزي نموده و اولين قدم ها در راه برن. پايه گذاري شد) اي 

هماهنگ كردن كارهاي عمران شهري در چارچوب يك برنامه شهرسازي را پي ريزي نموده و اولين قدم ها در راه هماهنگ 

  .دوره آغاز گرديد شهرسازي از اينكالن كردن كارهاي عمران شهري در چارچوب يك برنامه 

ايجاد دفاتر . اولين كوشش هابراي تهيه طرح هاي جامع شهري در اين برنامه آغاز گشت) 1341 - 46(برنامه سوم عمراني

اصوالً طي برنامه . مي ساخت مهيافني در استانداري يا فرمانداري ها امكان هماهنگ سازي طرح هاي عمراني در هر منطقه را 

هاي اوليه شهرهاي كشور تأمين گرديد و موجب ارتقاء استاندارد ها و شرايط بسياري از نياز ،عمرانيسوم با انجام طرح هاي 

ايجاد وزارت آباداني و مسكن در انتقا ل امور اجرايي طرح هاي عمراني از سازمان برنامه به اين . زندگي در آن ها را فراهم ساخت

  .يت هاي خاص براي عمران شهرها بودلمشخص با مسؤوزارت خانه از اقدامات مهم در خصوص احياي نهادي 

بر اين مبنا طبق اولويت . در اين برنامه آيين نامه اي تصويب شد كه در آن مصاديق عمليات عمران شهري تعيين گرديده بود
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عنوان  ها بهو آسفالت شهر) سيل بند و سيل گير( ، طرح هاي بهداشتي و حفاظتي، سيستم فاضالببرق ،ها ، طرح تأمين آب

اين دوره با دو مسأله مهم . تعيين گرديدند ها اين برنامهمحلي مجري به عنوان دسته بندي شده و شهرداري ها  »عمران شهري«

مواجه بود، انتقال وظايف ستادي از سازمان برنامه و بودجه به وزارت آباداني و مسكن و انتقال قسمتي از وظايف اجرايي 

  .نداشتندرا كه آمادگي براي ايفاي وظايف جديد  ،داري ها و فرمانداري هاي كلشهرسازي به دفاتر فني استان

در بخش عمران شهري كه ديگر به طور مستقل در سرفصل  را ، اين برنامه هدف خود)1347-51( برنامه عمراني چهارم

تياجات عمراني شهر ها در قالب طرح م برنامه هاي پيشين و تأمين احاادامه و تكميل عمليات ناتم ،هاي برنامه ظاهر گرديده بود

شايد مهم ترين وظايف عمران شهري در اين برنامه را در . هاي جامع شهري با توجه به مقتضيات عمران منطقه اي نهاده بود

  : موارد زير بتوان خالصه كرد

  )سات شهرآموزش كادر شهرسازي و اداره فني تأسي( ابتدا تجهيز شهرداري ها و اصالح اداره امور آن ها  -

  كادرهاي الزم در همه سطوح تيترب رايشهرسازي ب در بخش هاي آموزش عاليتقويت   -

  تهيه طرح هاي جامع شهري  -

  عمران شهرها از طريق تكميل و اجراي طرح هاي شهري -

همين  به ،از طريق افزايش قيمت نفت همراه بودكشور مالي  تواناين برنامه كه با افزايش ، )51- 56(برنامه عمراني پنجم

به رونق سكونتگاه هاي شهري  مي توانست كه امري. متمايز مي شودمناسبت با رونق اقتصادي و فعاليت  صنعتي و توليدي 

  .منجر شود

  :ران شهري به شرح زير تعيين گرديددر اين دوره اهداف بخش عم

  بهبود نظام برنامه ريزي و توسعه شهر -

  زيع متناسب امكانات و تأسيسات عمران شهريبر قرار نمودن تعادل بين شهر ها از طريق تو -

  تقوبت شهرداري ها و بهبود مديريت شهرداري ها و سازمان هاي محلي  -

ا و بهبود شبكه عبور اجراي طرح هاي عمران شهري معمول نظير آبرساني ، سيستم فاضالب، طرح هاي حفاظتي شهر ه -

  .و مرور شهري

پرداختن به مسايل كالن شهرسازي هم به موضوع اين بخش از برنامه افزوده  چنانكه مشاهده مي شود از اين برنامه تدريجاً

  .شد

تحوالت اين دوره اين برنامه به عنوان آخرين برنامه پيش از انقالب بود كه به سبب  ،)1357- 61(برنامه ششم عمراني 

  :ط عمده اين برنامه عبارت بود ازخطو. متوقف ماند

  ي كشورتدوين نظام جامع شبكه شهر - 1   

  مهاجرت و مبادالت جمعيتي بين شهر ها  - 2   
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  الگوي توزيع جمعيت شبكه شهر هاي بزرگ و اقمار آنها - 3   

  پيشنهاد توسعه شهر هاي متوسط در مسير توسعه - 4   

  توسعه شبكه شهر هاي حاشيه اي يا دور افتاده - 5   

  هاي كوچك در خدمت جامعه روستاييتوسعه شبكه شهر - 6   

  :زير اعالم گرديده بود ش شهرسازي ،اقدامات اجرايي و سياست گذاريستاي اهداف كلي در نظر گرفته شده براي بخدر را

  :بهبود مديريت شهري

  بهبود نظام برنامه ريزي شهري       ـ          

  هبود و تقويت نظام سازماني شب -          

  شهري امور  ت سازمان هاي محلي مربوط بهبهبود و تقوي -          

  براي انجام امور شهر ها ايجاد سازمان هاي مورد نياز ـ         

  آموزش و ارتقاي كارايي نيرو هاي انساني مورد نياز -        

  :      بهبود نظام شهري

  افزايش امكانات مجموعه  نظام شهري در نوسازي و توسعه كشور -        

  پذيرش جمعيت مهاجر برايقدرت آنها  آماده كردن شهر ها و ارتقاي -        

  ايجاد و توزيع متناسب تأسيسات و تسهيالت شهري -        

  آمايش شهري در پهنه سرزميني -        

  :برنامه هاي عمران شهري و شهرسازي پس از انقالب - 4-2

بط به تظايف نهاد هاي مختلف مرپس از انقالب با توجه به تحوالت به وقوع پيوسته در كشور ابتدا چارچوب مسؤليت ها و و

چندان روشن و دقيق نبود و نهاد هاي مختلف در اين رابطه به دليل نفي انقالبي هر چه در قبل ايجاد شده بود  ،مسايل شهري

 وظايفبعد ها به دليل تداخل  و روحيه انقالبي كه كار روي زمين نماند رايج بود،كه اين رويه  مشتركاً فعاليت هايي را آغاز كردند

پذيرفت و بخشي از امور جاري عمراني بر عهده وزارت كشور و بخشهاي سياست گذاري در  ها در اين زمينه را تغييراتي نهادها

  .خصوص توسعه شهري به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شد

 1367د ، تقريباً تا سال نرسي مجلس از آنجايي كه برنامه تنظيم شده براي سال هاي نخستين پس از انقالب عمالً به تصويب

بنابراين عمالً . كليه برنامه ها در بودجه ساالنه منظور شده و به تصويب مي رسيد  ،به دليل نبود برنامه مصوب عمراني پنج ساله

در اين برنامه بخش شهرسازي و عمران . تهيه شد و به تصويب رسيد 1368-73برنامه اول جمهوري اسالمي براي سال هاي 

اين . بودوظيفه اصلي خود اعالم نموده  را ح ريزي و نظارت بر توسعه فيزيكي در مقياس محلي ، منطقه اي و مليطر ،شهري
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  :برنامه اهداف كيفي در حوزه شهرسازي را به شرح زير تعيين نمود

  ايجاد تعادل در توزيع جمعيت - 1     

  تمركز زدايي از تهران و جلوگيري از رشد شهر هاي بزرگ - 2     

  تأمين توسعه موزون و متناسب مراكز جمعيتي با اولويت در بازسازي و نوسازي مناطق خسارت ديده در جنگ - 3     

بهبود اداره امور شهر و  باال  بردن توان  فني  و مالي و اجرايي شهرداري ها و سوق دادن آن ها به سوي خودكفايي  - 4     

  نسبي

  و روستايي و استفاده بهينه از مصالح و انرژي ساختمان ارتقاء كيفيت عمران محيط شهري  -5    

برنامه  بازسازي و نوسازي مراكز جمعيتي و خدماتي آسيب ديده ضمن جلب مشاركت هاي وسيع مردمي ، هماهنگ با -6    

  بازسازي

مران شهري و بررسي سابقه تحوالت مربوط به شهرسازي و عمران كشور نشان مي دهد كه تدريجاً نگاه حاكم بر حوزه ع

به سوي  ،شهرسازي كشور از مديريت امور شهر و تدارك تسهيالت و امكانات عمراني براي بهبود و ارتقاء كيفي زندگي شهروندان 

اين تحول را در لزوم تشكيل ريشه . ابعاد كالن مديريت اسكان و سازماندهي  نظام شهري و شهر نشيني در كشور تغيير يافت

و سپس با توجه  شد منجر به ايجاد وزارت آباداني و مسكن ،مي بينيم كه 1342نجام همين امور در سال براي ا اي وزارت خانه

 شهرسازي عالي و مهم تر از همه تشكيل شورايتحول يافت وزارت مسكن و شهرسازي به كه  1353به قانون تغيير نام در سال

اين وظايف  )(Interdiciplinه نشان دهنده بين بخشي بودنوزير از وزارت خانه هاي مختلف شد ، ك 12با حضور  تحول يافت

در  .كه به سوي نگاه كالن نگر براي تدوين سياست هاي عمومي شهرسازي كشور تحول مي يافت بود حوزه و گرايش تدريجي

  :اين ديدگاه عمدتاً خطوط گرايش هاي زير را مي توان تشخيص داد

  ):1367- 72(اجتماعي -توسعه اقتصادي برنامه اول -1-4-2

تجهيز كانون هاي توسعه از طريق گسترش ظرفيت هاي زير بنايي به منظور فراهم سازي زمينه هاي ايجاد تعادل هاي  -

  منطقه اي 

  مهار رشد و آمايش دروني قطب هاي اشباع شده -

  تجهيز گزيده اي از شهر هاي بزرگ در كشور به عنوان مراكز منطقه اي جهت تمركز زدايي  -

  ت شهرهاي متوسط جهت جذب سر ريز جمعيتي شهر هاي بزرگتجهيز و تقوي -

  تجهيز و تقويت شهرهاي كوچك به عنوان حلقه اتصال جامعه شهري با جامعه روستايي  -

  ):1373- 78(اجتماعي -توسعه اقتصادي برنامه دوم -2-4-2

  .دستيابي به توسعه منظم و از پيش انديشيده در شهر ها -
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موجوديت و مه ريزي ، فني و اجرايي شهرداري ها و سوق دادن آن ها به سمت خودكفايي باال بردن توان مديريتي و برنا -

  .شوراها

  ):1379-83(ياجتماع -توسعه اقتصادي برنامه سوم -2- 4- 3

-    .در برنامه ريزي ملي  يديدگاه هاي آمايش����

  .جلوگيري از رشد بي رويه شهر هاي بزرگ از طريقتمركز زدايي  -

  .ريزي شهريتقويت نظام برنامه  -

  .مديريت و برنامه ريزي كاربري اراضي  -

  .تقوبت بنيان هاي اقتصاد شهري -

  .مديريت و برنامه ريزي اراضي  -

  حفاظت از شهر ها در مقابل سوانح و تشكيالت منسجم امور شهر -

  .استقرار مديريت كار آمد -

  . جلوگيري از آلودگي محيط شهري -

   )1384-88(ياجتماع -توسعه اقتصادي برنامه چهارم - 4-4-3

  .بخشي به سيماي شهر هويت  -

  . استحكام بخشي به ساخت وسازها  -

  .دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي شهري و روستايي  -

  .، قانون برنامه سوم 131،  129،  128،  127د مواد تنفيذ مجد -

  .رايي كشوراج -افزايش كارآمدي و اثر بخشي طرح ها و پروژه هاي شهري از طريق نظام فني -

 .هاي مسكن  و اثرات آن بر كيفيت زندگي شهري  توجه به برنامه -

  جمع بندي از برنامه هاي شهرسازي كشور - 5-2

 6پس از گذشت  نامه ريزي و توجه به مسايل شهري نشان مي دهد كهساله از بر 60و جمع بندي يك دوره بررسي  - الف

بخشي از آن به علت مسائل ساختاري اين حوزه بخش ديگر به علت نحوه  دهه هنوز با مشكالت فراواني مواجه مي باشيم كه

به موارد اساسي در خصوص . مسير به موقع و رفع كاستي ها قابل حل و غلبه پذير بودعمل در اين حوزه مي باشد كه با تصحيح 

   .شودسال كار در اين حوزه در زيراشاره مي  60علل عقب افتادگي ، ماندن در آغاز راه به رغم 

و ساختارمديريتي  موضوع شهرسازي و برنامه ريزي شهري در كشورمان  به شدت متأثر از ساختار اقتصاد دولتي : الف

به همراه فقدان نهاد هاي مدني كه پي گيري حقوق شهروندي دربهره مندي از يك سو بوده و اين مشكل بنيادي متمركز دولتي 
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، شهرسازي در كشورمان را تبديل به يك از سوي ديگر ر محيط شهري را بر عهده گيرداز امكانات مورد نياز يك زندگي مطلوب د

مسئله اي كه در صورت پذيرش لزوم آسيب شناسي صحيح اين .  موضوع دولتي با كليه پيامد هاي چنين گرايشي نموده است

اين منظر ارزيابي نماييم و راه حل متناسب عرصه ، بايد به كالبد شكافي دقيق آن بپردازيم، و معضالت شهرسازي كشورمان را از 

     .براي بردن رفت از آن را تدارك ببينيم

پيچيدگي هايي است كه در چنين ي و سازموضوع شهر (Inter-Discipline)مسأله مهم ديگر بين رشته اي بودن  - ب 

ي حقوقي، قانوني، تشكيالتي و فرهنگ اين مسئله به ويژه در شرايطي كه نهادسازي الزم و سازوكارها. حوزه هايي رخ مي دهد

 60مشكلي كه در ايران به شدت احساس مي شود و هنوز پس از گذشت . سازي كافي صورت نپذيرفته باشد ، حاد تر مي گردد

  . سال به نظر مي رسد در برخي مسائل در آغاز راه هستيم

نهادهايي كه تعددشان  .حوزه است اين درباال ري نقش پذي بودن چندين نهاد و وزارتخانه با و ذيمدخلمؤثرمشكل ديگر  - ج

وجود شورايعالي . از يك سو و فقدان اتفاق نظر در مسائل شهرسازي از سوي ديگر نتايج كارشان را با ابهام مواجه مي سازد

  . نمايد يبا دبيري وزارت مسكن نيز وحدت و انسجام الزم را فراهم نمشهرسازي 

ات و مصوبات كه در صحت روش و مطلوب بودن نتايج آن به داليلي كه اشاره كرديم بايد با به اجرا درآوردن اين تصميم - د

، كه از نظر ساختارو تشكيالت با سيستم است )يعني شهرداري ها(عمالً بر عهده نهادي عمومي و غير دولتياحتياط برخورد كرد، 

شهرداري ها در ساختار  ،طبق قانون زيرا. مراستا نيستتصميم گيري و تصويب برنامه ها در دولت و وزارت خانه هاي مرتبط ه

تازه از نظر تشكيالتي زير مجموعه وزارت كشورند كه در اين تصميم . ندمستقل از دولت پيش بيني شده ا مالي خود - حقوقي

  .سازي جايگاهي ندارد

برنامه بر عهده گرفته ، مسئله اي فقدان نظام كنترلي و پايش و پاسخگو ساختن دولت براي عدم انجام تعهداتي كه طبق -ه

  .كه شاخص سازي براي اعمال همين نظام كنترل و ارزيابيو پاسخگويي تدارك ديده مي شود

اما ساختار بسيار غالب بخش دولتي و تمركز  ،با اينكه مشابه چنين شرايطي را در كشور هاي توسعه يافته هم شاهد هستيم 

از محل در آمد هاي نفتي و عدم نياز به تأمين آن از محل  مده منابع مديريت كشوربخش عقدرت مالي در دست دولت و تأمين 

در حوزه اي  با شهرداري ها كنيد مقايسه .دايمي نم بنا به وظايفشانبه مردم  درآمد هاي مالياتي كه دولت را ملزم به پاسخگويي

دم دريافت مي كند و بايد پاسخگوي آنها باشد ، حادتر ي اش را از مرلكه تحت مديريت يك نهاد عمومي است، نهادي كه منابع ما

مساله اي كه موجب شده موضوع شهرسازي به عنوان وظيفه اي در مقياس كالن به امري در حد عمران  .و پيچيده تر مي گردد

  .شهري كه شهرداري ها بايد متولي آن باشند تقليل يابد

سال گذشته نشان مي دهد كه عمالً تا برنامه سوم و آغاز  60طي  اجتماعي -نگاهي گذرا به برنامه هاي توسعه اقتصادي

و مجموعه اي از فعاليت هاي عمراني و  برنامه چهارم برنامه شهرسازي مستقالً سرفصل خاصي را به خود اختصاص نمي داد

نياز هاي عمراني  فته وصورت پذير بنا به وظيفه وزارت خانه هاي مختلف در شهرها ، عمدتاً به تناسب جمعيت شان ،پراكنده 
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اقدام هاي ناسازگار با هم كه اثرات محدود  و يا هماهنگي، عدم بروز امكانبه معناي  امر اين. شهر ها را بر طرف مي ساختند

اقدام براي شهر هايي كه لزوماً داراي اولويت و يا ارجحيت نسبت به ديگري  و يا ،ي هم نسبت به هم ايجاد مي نمودندكننده ا

در صد از هزينه الزم براي  50هر شهرداري كه  ،كه اعالم مي كرد يمقررات ،نمونهبراي  .و مواردي از اين دست مي شد نبودند

 ،دريافت كندانجام طرح هاي عمراني را بتواند تهيه كند باقي مانده را به طور بالعوض از محل اعتبارات عمراني كشور مي تواند 

چرا  ،بدون اينكه توضيح داده شود ،ه تأمين نيازهاي شهرهاي بزرگ و پر رونق وجود داردكه در بطن اين تصميم نوعي گرايش ب

شهرهاي بزرگ و پر رونق داراي شرايط  از آنجاييكه. شهرهاي كوچك و كم رونق بايد از دريافت چنين يارانه اي محروم باشند 

 عمراني از منابع داخلي خود بودند،روژه هاي انجام پ براي درصدي 50مناسب با چرخش مالي قابل توجه جهت تأمين سهم 

  .بنابراين نوعي تبعيض عليه شهرهاي كوچك شكل مي گرفت كه توجيه پذير نبود

ه با تأسيس دفاتر برنامه سوم عمراني برداشته شد ، كو در  1340نخستين گام ها براي تهيه طرح جامع شهري ازآغاز دهه 

با ايجاد  ديگراز سوي . ماهنگ سازي طرح هاي عمراني براي هر منطقه فراهم گشتفني استانداري يا فرمانداري ها امكان ه

منتقل مي  جديد وزارت آباداني و مسكن به تدريج طرح هاي عمراني حوزه هاي شهري از سازمان برنامه به اين وزارت خانه

جات عمراني شهر ها ايده و تأمين احتيموضوع عمران شهري در سر فصلي مستقل ظاهر گرد ،از برنامه چهارم به بعد هم. گرديد

برنامه عمراني پنجم نيز با توجه به قانون تغيير نام وزارت آباداني و . در قالب طرح هاي جامع بايد پيش بيني و طراحي مي گرديد

به نوعي تالش كرد وظيفه شهرسازي به عنوان امري بين رشته اي  1352مسكن و تشكيل شوراي عالي شهرسازي در سال 

  .زندگي در شبكه سكونتگاهي را به عنوان هدف خود مورد توجه قرار دهد كيفيت و دريجاً در جاي مناسب خود قرار گيردت

توسعه نظام شهرنشيني و ي  به عنوان سياست گذاري در خصوص سازاز نوساناتي تدريجاً وظيفه شهربعد پس از انقالب نيز 

با اينكه تالش مي شد با . بر عهده وزارت كشور و شهرداري ها نهاده شد هاشهر ، به وزارت مسكن و امور جاري عمراني يشهر

مرز بندي مناسب از تداخل وظايف اين نهاد ها جلوگيري شود اما هنوز ماهيت بين رشته اي شهرسازي از يك سو و ساختار 

دو اقدام  در عين حال. هم مي ساختمانع از سامان يابي اين حوزه گرديده و مشكالتي را فرا از سوي ديگر دولتي اقتصاد كشور

با ) كه مورد نخست از پيش از انقالب آغاز گرديده بود(بسيار مهم ، يكي تهيه طرح آمايش سرزمين و ديگري طرح كالبدي ملي 

تدريجاً  تالش كردند اقداماتي بودند كه ،رتباطات در فضاي مليليت و شبكه اهدف تهيه سناريوي كالن الگو هاي سكونت، فعا

اين . ياري كنند مورد انتظار از شهرداري  شايد بتوانند آنرا در انجام وظايف ند تاهرسازي را به جايگاه واقعي خود سوق دهش

  :به شرح زير به ياد آورد شايد بتوان وظايف را

  .برقراري تعادل در توزيع جمعيت كشور  - 1      

  .ت ها و توان اقتصادي در سطح ملي توزيع فضايي شبكه اسكان متناسب با ظرفيت فعالي - 2      

  .بهينه ساختن استفاده از اراضي شهري و جلوگيري از گسترش بي رويه بر روي اراضي كشاورزي اطراف  - 3      

  )تامين ايمني شهرها با انتخاب صحيح مكان شهرها( .حفاظت از سكونتگاه ها در مقابل سوانح و حوادث غير مترقبه  - 4     
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  .بي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در سكونتگاه ها دستيا - 5     

در ادامه به تحليل بيشتر برنامه هاي شهر سازي در دوره پس از انقالب به تفكيك اهداف كلي، سياست ها و اهداف كمي آن 

س از انقالب بايد برنامه هاي عمراني پنج ساله قبل و پنكته اي كه در خصوص جداول تفضيلي بخش عمران شهري .مي پردازيم

بخش هاي مختلف آن از حيث سلسله مراتب تعيين اهداف ،سياست هاي كلي و  عدم همسانياشاره نماييم، عدم انطباق و 

اين امر را حتي در شكل جداول و ترتيب بخش هاي مختلف آن كه در هر دوره نسبت به دوره ديگر . اجرايي و اهداف كمي است 

چنانچه اهداف كيفي ، سياست كلي ، سياست اجرايي ، اهداف كمي در همه دوره هاي برنامه  .ودتفاوت دارد، مي توان شاهد ب

ستون تقليل مي يابد، كه به معناي تغيير در الگوي تنظيم  3ستون به  4ريزي و با همين ترتيب ظاهر نمي شود و حتي بعضاً 

گي تنظيم آن ارائه شود تا استنباط نون مداخله در چگودر اينجا سعي شده است جداول به همان شكل اوليه و بد. برنامه است

  .از روند گذشته به دست دهدرا واقعبينانه اي 
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  1368 -72در برنامه اول ) عمران شهري(بخش شهرسازي: 4جدول شماره 

 اهداف كيفي سياست هاي كلي ت هاي اجراييسسيا اهداف كمي

  طرح توسعه شهري 41- 
  طرح هادي شهري 56 - 
سعه عمران شهري و طرح تو 67- 

  منطقه اي 
پروژه استاني در زمينه  370اجراي  - 
:  
  پايين آوردن سطح آبهاي زيرزميني*
  هاتكميل خريد اراضي گود*
  احداث ميادين تره بار، سردخانه*
سالخانه، احداث كشتارگاه،غ*

توالت گورستان، حمام بهداشتي،
  عمومي

  احداث سالن هاي اجتماعات*
آب دريا، بروز مقابله با باال آمدن *

  سيل هاي شهري و ريزش كوه ها
ات آب سسيتوسعه و تجهيز تأ- 

 494شامل (آشاميدني براي شهرها
  )پروژه استاني

احداث صد واحد تصفيه فاضالب در - 
  شهر 95
احداث پل هاي شهري به طول  - 

  متر 3000
  پايانه بين شهري تهران 3تكميل - 
  پروژه استاني 510اجراي  - 
يل بند ،ديواره طرح س 250اجراي - 

سازي، كانال سازي ساحلي و احداث 
  موج شكن و اسكله كوچك

پروژه نوار و كمربند سبز  50اجراي- 
 شهري

ريزي شهري براي  برنامه طرح - 
   شهرها

تجديد نظر در طرح هايي كه زمان  - 
  آنها به اتمام نرسيده

تدوين قوانين و مقررات در زمينه  - 
 اصالح نحوه تهيه و تصويب واجراي

  طرح ها
توسعه مراكز مطالعاتي در زمينه  - 

  شهرسازي 
آموزش متخصصين در جهت باال  - 

بردن توان تخصصي دستگاههاي 
  اجرايي

اصالح نظام مهندسان مشاور به - 
  عنوان بازوي تهيه كننده طرح ها 

  تأسيس بانك اطالعاتي - 
كمك به تهيه طرح هاي هادي  - 

  شهرها
توسعه و تجهيز تأسيسات آب  - 

  يدنيآشام
تأسيس سازمان آب و فاضالب  - 

  منطقه اي 
  بهبود عبور و مرور شهرها - 
تهيه طرح جامع حمل و نقل  - 

  شهري
  برنامه تأسيسات و تسهيالت شهري - 
  برنامه بهبود محيط شهري - 
  يجاد تأسيسات حفاظتي شهرها ا- 
تشكيل مرجع قانوني تصميم گيري  - 

 در مقابل سوانح و حوادث طبيعي

  دن به توسعه مناطق جنگزدهاولويت دا - 

استفاده از دانش فني مناسب به منظور هدايت  - 
و سمت دادن به توسعه شهرهاي جديد از مناطق 

لي و كم فعاليت و حفظ اشباع شده به مناطق خا
اراضي كشاورزي بر اساس طرح هاي منطقه اي و 

  .بهره وري زمين
رعايت اصل عدم تمركز در مديريت طرح ريزي  - 

ري، تشكيل سازمانهاي عمران منطقه عمران شه
اي مخصوصاً در استانهاي وسيع و كم جمعيت بر 

  عكس استانهاي داراي جمعيت متراكم
اتب شهري براي تعيين رتدوين نظام سلسله م - 

  ابعاد توسعه و رشد جمعيت شهرها
ايجاد شهر ها و مناطق صنعتي جديد به منظور  - 

ران و انتقال صنايع به خارج از حوزه نفوذ ته
شهرهاي بزرگ و محدوديت ايجاد صنايع در اين 

  حوزه
وصول عوارض قانوني متناسب با نوع انتفاع از  - 

زمين و امالك شهري بر اساس طرح هاي توسعه 
  ...شهري

توسعه حيطه عمل دستگاه هاي محلي و مردمي  - 
  ...در زمينه هاي زيست محيطي، رفاه شهري و 

اختمان و حفظ سرمايه گذاري ها در بخش س - 
تضمين كارايي و دوام آنها از طريق وضع 
استانداردهاي مرغوبيت مصالح و رعايت مقررات 

  ساختماني
توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي شهرسازي و  - 

  معماري 
بررسي امكان انتقال مركز سياسي كشور به  - 

 اي جديد نقطه

ايجاد تعادل در توزيع - 
  جمعيت كشور

تمركز زدايي از  - 
جلوگيري از  تهران و

  رشد شهرهاي بزرگ
تأمين توسعه موزون  - 

و متناسب 
مراكزجمعيتي با الويت 
در بازسازي و نوسازي 
مناطق خسارت ديده 

  از جنگ
بهبود اداره امور  - 

شهرها و باال بردن 
توان فني و مالي و 
اجرايي شهرداري ها و 
سوق دادن آنها به 
سمت خودكفايي 

 نسبي 

ارتقاي كيفيت عمران - 
ط شهري و محي

روستايي و استفاده 
بهينه از مصالح و 

  انرژي ساختمان
بازسازي و نوسازي  - 

مراكز جمعيتي و 
خدماتي آسيب ديده، 
ضمن جلب مشاركت 
هاي وسيع مردمي، 
هماهنگ با برنامه 

 بازسازي



 28

  1372-78در برنامه دوم ) ان شهريعمر(بخش شهرسازي : 5شماره  جدول

 اهداف كيفي ياست هاي كليس اجراييسياستهاي  اهداف كمي

هزار  50طرح جامع براي شهر هاي باالي  100تهيه - 

  نفر

افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه آب آشاميدني  - 

  هزار نفر  405شهرهاي آسيب ديده جنگي به ميزان 

كاهش متوسط آب به حساب نيامده تأسيسات آب - 

در  20در صد به  28از (در صد  8شهري به ميزان 

  )صد

ه جمع آوري و كش جمعيت تحت پوشش شبافزاي- 

دفع فاضالب شهرهاي آسيب ديده از جنگ به ميزان 

  هزار نفر  242

 100شوراي شهر در شهرهاي بيش از  68تشكيل - 

  هزار نفر

كمك به حصول اهداف كمي شهرداري ها و شركت - 

هاي آب و فاضالب به منظور اجراي سياست هاي 

  نياز درصد از اعتبارات مورد  11دولت تا 

  طرح جامع حمل و نقل شهري 5تهيه و اجراي - 

  افزايش سهم حمل و نقل عمومي درون شهري - 

افزايش سهم حمل و نقل عمومي درون شهري از كل - 

  در صد 65در صد به  55سفرها از 

افزايش جمعيت تحت پوشش خدمات آتش نشاني از - 

  در صد جمعيت شهري 64در صد به  35

هزار هكتار  13شهري از افزايش سطح فضاهاي سبز - 

  در صد وضع موجود  46معادل 

 63افزايش شهرهاي حفاظت شده در مقابل سيل از - 

 شهر 108به 

تجديد نظر در روش تصويب طرح - 

  هاي توسعه شهري 

تجهيز مراكز تحقيقاتي در زمينه - 

  برنامه ريزي و مديريت شهري

استفاده از توان عملي تحقيقاتي - 

  شهري  دانشگاه ها در مطالعات

ايجاد سازمان اجرايي حمل و نقل و - 

  ترافيك شهري

  ايجاد صندوق مشترك شهرداري ها - 

تجديد نظر در روش تصويب و  - 

  اجراي طرح ها 

  تشكيل شوراهاي شهر- 

مشخص نمودن گسل هاي شهري  - 

و تبديل آن نواحي به فضاهاي باز 

  شهري

رعايت حرايم و بستر هاي رودخانه - 

  ها و مسيل ها 

اري مديريت بهره برداري واگذ- 

سيستم هاي حمل و نقل به تعاوني 

 ها و بخش خصوصي

تهيه طرح هاي جامع ، تفضيلي و - 

هادي در سطوح محلي و تصويب 

آن در سطح استان در چارچوب 

ظوابط با شوراي عالي شهرسازي 

  كشور 

اجراي پروژه هاي پيشنهادي طرح - 

هاي كالبدي از محل منابع 

  هدرآمدي پيش بيني شد

اصالح روشهاي توسعه و عمران - 

كالبدي با تأكيد بر استفاده از 

ارزش افزوده ناشي از توسعه و 

  عمران

ارتقاي كيفيت طراحي شهري و  - 

مناطق مسكوني بر پايه منطقه 

  بندي ، رعايت حقوق همسايگي 

عمران و جلوگيري از  تشويق به - 

تن اراضي شهري با باير نگه داش

  اتي استفاده از ابزار مالي

بازسازي و احياي بافت هاي  - 

  مسأله دار شهري

بسط تدريجي حوزه شمول  - 

  مقررات ملي ساختمان 

گسترش تحقيقات شهرسازي و  - 

  معماري

 بهبود امور حمل و نقل شهري  - 

دستيابي به توسعه منظم و از - 

  پيش انديشيده شده درشهرها

نوسازي بهسازي و بازسازي و - 

 بافتهاي مسأله دار با حفظ

  هويت بافتهاي باارزش

از  ابهره مندي متناسب شهره- 

تأسيسات و تجهيزات و 

  تسهيالت شهري

ارتقاي توان مراكز آموزشي و - 

پژوهشي امور شهري و 

  گسترش تحقيقات شهري

بهبود شرايط زيست محيطي - 

در شهر ها و جلوگيري از 

  تخريب فضاهاي سبز شهري 

افزايش بهره وري فني و - 

خدمات و  وراقتصادي در ام

عمران شهري و استفاده بهينه 

  از اراضي شهري

ارتقاي توان مديريتي و  - 

برنامه ريزي فني اجرايي 

  شهرداري ها

بهبود تأسيسات وتجهيزات و - 

، ايمني و حفاظت تسهيالت

 ها شهر
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  1379 -83 در برنامه سوم) عمران شهري(بخش شهرسازي : 6جدول شماره 

 اهداف كيفي ستراتژيكا سياستهاي راهكار هاي اجرايي

تجديد نظر در تعاريف محدوده ها و حريم 

شهرها و گسترش حيطه نظارت شهرداري ها بر 

حوزه استحفاظي شهرها درجهت جلوگيري از 

استقرار فعاليت هاي جاذب جمعيت و جلوگيري 

سكونتي  - از ايجاد عدمتعادل هاي جمعيتي

  پيرامون شهرهاي بزرگ

ت و ساز و تقويت اصالح ضوابط و مقررات ساخ- 

و نظارت فني براي مقاوم سازي ساختمان ها و 

  تأسيسات شهري در مقابل سوانح

ايجاد تشكيالت براي مقابله با حوادث غير  - 

  مترقبه

رفع انحصارات و خصوصي سازي سيستم هاي  - 

  حمل و نقل عمومي

افزايش كارايي و ايمني سسيستم هاي حمل  - 

  و نقل عمومي 

ر براي حضور مستقل اصالح شبكه معاب - 

 - معلولين و افراد داراي محدوديت جسمي

  حركتي

  اصالح ساختار مديريت شهري  - 

اصالح و بهبود وضعيت عبور و مرور و حمل و  - 

  نقل 

پيش بيني برنامه هاي آموزشي در نظام  - 

آموزشي در رسانه هاي جمعي در خصوص 

 ارتقاي آگاهي ها و حقوق و وظايف شهروندي

ترل توسعه شهر ها و حمايت هدايت و كن - 

از شهر هاي كوچك و متوسط با تأكيد بر 

خصوصاً ( جلوگيري از توسعه كالنشهر ها 

  )تهران

  استفاده بهينه از اراضي شهري  - 

دستيابي به حمل و نقل مناسب و ايمن  - 

و توسعه و  با تأكيد بر حفظ محيط زيست

  گسترش حمل و نقل عمومي ارزان

اصالح نظام  باايمن سازي شهرها  - 

  مديريت بحران 

ارتقاي بهره وري تأسيسات و تسهيالت  - 

  شهري به همراه صرفه جويي در مصرف

ايجاد هماهنگي و انسجام در نظام  - 

مديريت شهري و محلي به منظور هدايت و 

 نظارت بر فرايند توسعه شهرها

  :چالش هاي آينده 

تقويت ديدگاههاي آمايشي در برنامه  - 

  ريزي ملي 

ركز زدايي و جلوگيري از رشد بز تم- 

  رويه شهر هاي بزرگ

تقويت نظام برنامه ريزي توسعه  - 

مديريت، تشكيالت، ساختار، (شهري 

  )ضوابط

  تقويت بنيان هاي اقتصاد شهري  - 

مديريت و برنامه ريزي در كاربري  - 

  اراضي 

حفاظت از شهر ها و ساير سكونتگاه  - 

  ها در مقابل حوادث غير مترقبه

قرار مديريت كارآمد و تشكيالت است - 

  منسجم و كارا در اداره امور شهر 

ايجاد پايگاه اطاعاتي جامع به عنوان  - 

  پايه طرح هاي عمران در شهرها

  جلوگيري از آلودگي محيط شهري - 

حفاظت از منابع آب زيرزميني در  - 

  حوزه هاي شهري

استفاده صحيح از منابع انرژي  - 

  جايگزين

ت و ايجاد دسترسي به خدما - 

 تأسيسات زير ساخت هاي شهري
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   1384 -88در برنامه چهارم ) عمران شهري(بخش شهرسازي: 7شماره  جدول

 اهداف كيفي سياست هاي كلي سياست هاي اجرايي
  تدوين قانون جامع شهرسازي ومعماري كشور تا پايان برنامه چهارم - 

ان و معلولين مناسب سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانباز - 

اعمال آن در اماكن و ساختمان هاي عمومي و دولتي تا  وجسمي حركتي 

 پايان برنامه چهارم

 لبهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نق - 

  در صد كل سفر هاي درون شهري 75عمومي تا 

احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش  - 

ه شهر ها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافت هاي محدود

حاشيه اي در شهر هاي كشور با رويكرد توانمند سازي ساكنان اين بافت 

  ها 

ايمن سازي از طريق الزام كليه سازندگان ابنيه شهري و صحرايي به  - 

  مقررات ملي ساختمان  2800رعايت آيين نامه 

توليد كنندگان آن تا پايان برنامه  استاندارد سازي مصالح و حمايت از - 

  چهارم

صدور پايان كار براي ساختمان هاي عمومي صرفاً با ارايه بيمه نامه  - 

  كيفيت

نهاد هاي آموزشي و رسانه هاي  آموزش عمومي از طريق كليه وسايل و - 

  عمومي 

  انتقال تجارب ساير كشور ها در خصوص نظام بيمه ساختمان - 

ازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي ابنيه موجود انجام بازسازي و نوس - 

  در مقابل زلزله حد اكثر ظرف ده سال

ايمن سازي سيستم هاي گاز، برق ، آب، سوخت رساني توسط وزارتخانه  - 

هاي مربوطه به گونه اي كه در صورت بروز سوانح خدمات رساني آنها 

 مختل نگردد

راح، مجري ، ناظر و پيش بيني نظام جبران خسارت از سوي مهندس ط - 

 تشديد آن در حد لغو پروانه كار

هويت بخشي به سيما و كالبد  - 

  شهرها

ايمن سازي و مقاوم سازي  - 

ساختمان ها و شهر ها به منظور 

كاهش خسارات انساني و 

  اقتصادي ناشي از حوادث

توجه به اثرات متقابل بخش  - 

مسكن و اقتصاد ملي و نقش 

يت تعدل بخش آن در ارتقاي كيف

  زندگي و كاهش نابرابري ها

بهبود وضعيت عبور و مرور  - 

شهري و تأكيد بر حمل و نقل 

  عمومي 

ارتقاي شاخص هاي جمعيت  - 

تحت پوشش شبكه آب تا سقف 

  در صد 40

ايمن سازي و مقاوم سازي  - 

  ساختمانها

بهبود و ارتقاي بافت هاي  - 

  فرسوده شهري

تدوين نظام فني و اجرايي  - 

  كشور

 قانون جامع مسكن تدوين  - 

هويت بخشي به سيماي  - 

  شهر

استحكام بخشي به ساخت  - 

  و ساز 

دستيابي به توسعه پايدار  - 

و بهبود محيط زندگي در 

  شهر ها و روستاها 

، 127تنفيذ مجدد مواد  - 

128 ،129  ،131 ،132 ،

قانون برنامه سوم براي 

  برنامه چهارم

افزايش كارامدي و اثر  - 

وژه هاي بخشي طرح ها و پر

سرمايه از طريق تدوين نظام 

  فني و اجرايي كشور

توجه به موضوع تأمين  - 

اثرات آن بر كيفيت . مسكن 

زندگي و نهايتاً روند شهر 

 سازي كشور
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موضوع ،هاي گذشته در مي يابيم كه در آغاز راه  دههيك نگاه اجمالي به برنامه هاي بخش شهرسازي در  پايان و دردر

ها مطرح نبوده و بيش از اينكه نظام برنامه ريزي تالشي براي  تگاهنان زمينه هدف گذاري كالن توسعه سكوشهرسازي به عنو

هاي شهري از  تنظيم ديدگاه هاي كالن و جامع نظام اسكان كشور داشته باشدو به تحوالت جامعه شهري ، سهم سكونتگاه

ي هدايت گر در اين توسعه كالبدي شهر ها و دستيابي به نظامجمعيت و روند تغييرات مهم آن ، هدايت گرايش هاي موجود در 

بيشتر امور جاري در حوزه هاي عمراني شهرها را به عنوان اهداف ، سياست هاي اجرايي پيشرو نهاده و شاخص  راستا بپردازد،

  .هايي هم براي دستيابي به آن ها در دوره هاي زماني مربوطه تدارك ديده است

( اين كار با معرفي .  به اين سو مطرح گرديد 1350ت گذاري كالن در نظام اسكان تدريجاً از دهه توجه به موضوع سياس

ايراني ستيران صورت مي پذيرفت، گرايش جديدي را به اين حوزه وارد كرد  - كه توسط مشاور فرانسوي) برنامه آمايش سرزمين

اين ديدگاه در  پس از انقالب نيز. خود قرار مي داد ر جاي واقعيكه توجه به موضوع شهرسازي در نظام برنامه ريزي را تدريجاً د

به اينسوبا تدارك طرح كالبدي ملي كه توسط وزارت مسكن  1370سازمان مديريت و برنامه ريزي استمرار يافت و نهايتاً از دهه 

ن اصالحي را در برنامه هاي آخر اين جرياتبلور . و شهرسازي تهيه مي گرديد اين ديدگاه به سوي تكامل خود حركت نموده است

به ويژه برنامه سوم و چهارم شاهد هستيم كه عمدتاً به مسائل شهرسازي و آرايش سرزميني براي بهبود نظام اسكان پرداخته اند 

  .و نشانه هايي از لزوم واگذاري مسائل مربوط به عمران شهري به شهرداري ها و وزارت كشورآشكار گرديده است

ش براي انتقال موضوع شهرسازي به جايگاه خود در سالهاي گذشته به طور پيوسته استمرار داشته، اما هنوز با اينكه تال

تركيب و امتزاج آن با مسايل مربوط به عمران شهري امكان رسيدن به چنين هدفي را امكان پذير نساخته و بعضاً رسيدن به 

 خود چندان زمان و منابع مالي را مشغول ،ري ها بايد هدايت شودشاخص هايي كه مربوط به عمران شهري بوده و توسط شهردا

  .را بعيد مي نمايد در نگاهي كالن كه امكان تدارك برنامه اي جامع براي هدايت شبكه سكونتگاهي كشور داشته

تحقق آن بايد اين هدف را چگونه تا . اما هنگامي كه به اهداف كالني چون ايجاد تعادل در توزيع جمعيت كشور مي پردازيم 

به طور قطع به نظر مي رسد اين تعادل بايد به روش . نهايتاً امكان ارزيابي و قضاوت در خصوص آن را فراهم سازيم ،تادنبال كنيم

از مثالً پراكنش موزون جمعيت بايد اين تعادل را مهيا سازد، و اين پراكنش هم با سهم مناطق . هايي عملي قابل حصول گردند

از سوي ديگر  .ست يافتني به نظر رسدتا پديده تعادل د ،ي شود و هم با چگونگي توزيعشان در پهنه سرزمينيجمعيت حاصل م

 - مثالً برقراري شاخص رتبه. شبكه شهرها براي پذيرش اين سهم بايد طوري شكل بگيرد كه تعادل فضايي و مكاني را مهيا سازد

يا اندازه جمعيت شهر اول نسبت به . ظهور ننمايد "پديده بزرگ سري"ه اندازه كه نظام شهري در آن بايد طوري شكل بگيرد ك

دوم و سوم و چهارم بايد از چارچوب صحيحي كه حكايت از وجود منطق مبتني بر تعادل و توازن دارد،تبعيت كند،مثالً شهرهاي 

هر رتبه نخست و الي آخر باشد تا شهر دوم به اندازه يك دوم شهر اول يا شهرسوم يك سوم شهر اول و شهر چهارم يك چهارم ش

اين نوع پيشنهادات كه هر يك نظريه ها و تئوري هاي خاص شهرسازي را هم در دفاع از خود به .  تعادل مورد انتظار فراهم گردد

  .همراه دارند، معموالً تبديل به شاخص هايي براي ارزيابي صحت و يا همراهي اهداف كمي با اهداف كالن مي شوند
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  ت هاي كلي در حوزه شهرسازيسياس - 3

  :در حوزه شهرسازينظام تشريح سياست هاي كلي  -1-3

مكان يابي توسعه شهر در چارچوب طرح آمايش سرزمين و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي دفاعي،  -1-1-3

  كشور ي و استفاده از زير ساخت هاو شبكه شهريطبيعامنيتي،زيست محيطي و مراقبت از آب و خاك كشاورزي، ايمني در مقابل سوانح 

ي مناسب براي استقرارشان را هميشه پيش روي ياهافزايش جمعيت و الزام آنها به اسكان، نياز به جستجو براي يافتن پهنه 

ظهور تا زماني كه شمار جمعيت محدود و حوزه هاي قابل استقرار نا محدود باشد، مشكل غير قابل عبوري . بشر نهاده است

بين  اما سرعت افزايش جمعيت از يك سو و محدوديت زمين هاي قابل اسكان از سوي ديگر مسابقه اي پايان ناپذير. نخواهد كرد

زيرا رقابت بر سر اراضي براي كاربري هاي عمده چون سكونت، فعاليت هاي . را موجب مي گردد انسان و عناصر زيستگاهي

اطات و ساير نيازهاي انساني كه الزام فضايي و مكاني داشته، موجب مي گردد سهم هر اقتصادي، كشاورزي، صنعت، شبكه ارتب

مساله اي كه لزوماً به مطلوب ترين شكل از تخصيص اراضي نمي . يك به قيمت كاهش سهم ديگري، از اراضي موجود مهيا گردد

در اين رقابت عموماً كاربري كه باالترين هزينه . نمايدانجامد و مي تواند  راه هاي بازگشت ناپذير و پر هزينه اي را به ما تحميل 

. مي تواند متحمل شود، ساير رقبا را به كناري زده و خود را در پهنه اي جديد تر مي گستراند) زمين(را براي اين نهاده ي مهم 

لزوماً با مصالح دراز  ،ي شوداما واقعيت غير قابل انكار اينكه سهمي كه نصيب هر يك از فعاليت هاي عمده در پي اين رقابت م

در اراضي و  هازيرا پيشروي شهرها در پي افزايش جمعيت و توسعه ي كالبدي شهرها و روستا ،مدت جمعيت سازگار نيست

در اراضي قابل تخصيص به فعاليت هاي صنعتي ،  و يازمينهايي كه در رقابت با فعاليت هاي اقتصادي ديگر همچون كشاورزي 

صورت مي پذيرد، به قيمت كاهش  .، ارتباطات و غيره كه همگي از الزامات يك اقتصاد پويا و فعال استتوليدي، گردشگري

   .توليدات كشاورزي و تهديد خودكفايي در توليد مايحتاج غذايي و استقالل اقتصادي و سياسي كشور خواهد بود

فعاليت هاي اقتصادي ، ضرورت هدايت توسعه به  ساير رعايت سهمتوسعه كالبدي سكونتگاه هاي انساني عالوه بر الزام به 

نقاط و پهنه هاي امن از حيث سوانح طبيعي ، عدم تهديد منابع آب موجود و دسترسي مناسب به زير ساخت هاي متنوع شهري 

ي و با توجه به حادثه خيز بودن كشور ايران ، كم آبي و محدوديت منابع آب قابل دسترس، كوير. را نيز در پيش روي دارد

كوهستاني بودن آن از يك سو و محدوديت هاي موجود از حيث توسعه ي سكونتگاه ها به سبب مرز آسايش مورد نياز انسان از 

از اين سو براي تخصيص . سوي ديگر، تخصيص زمين براي توسعه شهري و روستايي ؛ با چالش هاي فراواني مواجه خواهد بود 

طرح هاي كالن همچون آمايش سرزمين و طرح كالبدي ملي اين وظيفه را به  ،متنوع آن خردمندانه فضا به انسان و فعاليت هاي

با توجه به كليه الزامات  اقتصادي، ) شبكه سكونتگاهي (نموده اند با ترسيم شبكه ي شهريدرستي پيش روي نهاده و تالش 

  .اجتماعي، سياسي به مطلوبترين نظام سكونتگاهي در كشور دست يابند
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و سهم هر يك از ) شهر هاي بزرگ، متوسط، كوچك( ه ي شهري كشور، الگوي توزيع آن بر حسب اندازه شهرها ترسيم شبك

ديگر در  هاي آنها از كل جمعيت شهري كشور، عالوه بر آن چگونگي پراكنش شان در پهنه ي سرزميني به نوعي كه با كاربري

در اين راستا مكان يابي سكونتگاه ها بر اساس شبكه شهري مورد  .تضاد نباشد از اهداف عمده  حوزه شهرسازي كشور مي باشد 

نظر، سازماندهي توسعه كالبدي شان در جها تي كه عالوه بر برخورداري از زير ساخت هاي الزم ، با هزينه هاي منطقي و بدون 

مشابه  در رقابت با يكديگر قرار  محدود ساختن  فعاليت هاي اقتصادي ديگر همچون كشاورزي كه معموالً به دليل الزامات تقريباً

تا افزايش جمعيت شهري كشور در سالهاي آتي به مطلوب ترين شكل در اين شبكه سكونتگاهي سامان  ؛صورت پذيرد ،دارند

  .يابد

در شرايط كنوني كشورمان با توجه به وجود طرح آمايش سرزمين و طرح كا لبدي ملي كه اين مهم را به دقيق ترين    

ترسيم نموده و سازوكارهايي براي تجديد ) 1405حداقل تا( ين نموده و تصوير جامع و قابل قبولي براي سال هاي آتيشكلي تدو

، به نظر مي رسد در حوزه شهرسازي هدايت امور توسعه سكونتگاه ها بر  اندنظر و به روز آوري نتايج اين سند ملي تدارك ديده 

به ويژه نحوه ترسيم . و قابل دفاع ترين اقدامات را در حوزه مي تواند پيش روي نهد مبناي پيشنهادات اين طرح ها مناسب ترين

خطوط حركت براي سال هاي آتي امكان نظارت  بر چگونگي به اجرا در آمدن پيشنهادات و كنترل ميزان دستيابي به اهداف 

سيماي توسعه شهري و نظام سكونتگاهي مطلوب طرح را تدريجاً فراهم مي سازد ، و مي تواند مبناي بسيار مناسبي جهت ترسيم 

  براي آينده باشد

تعيين ابعاد كالبدي شهر ها در گسترش افقي و عمودي با رعايت مالحظات فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي، امنيتي ، حقوق  -2-1-3

  مي شهر هااسالـ  همسايگي و امكانات زير بنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي با تاكيد بر هويت ايراني

نحوه استفاده از زمين در سكونتگاه ها به الگوي ساخت و ساز و شيوه هاي تخصيص زمين، به كاربري ها و تراكم هاي ساخت 

با اينكه توسعه شهر ها را به ميزان قابل توجهي جمعيت و روند افزايش آن رقم مي زند، اما چگونگي بهره برداري از . مربوط است

  .شكل تعيين كننده اي بر ميزان تراكم در نتيجه روند توسعه شهر در اراضي اطراف اثر مي گذارداراضي موجود نيز به 

وسعت سرزمين، محدود بودن جمعيت ، موجب شكل گيري الگويي از ساخت و ساز هاي شهري شده كه تراكم در گذشته 

اما اكنون مقايسه متوسط تراكم در شهر . نمود پايين ساختماني و به دنبال آن تراكم جمعيتي كم در شهر ها را امري طبيعي مي

نشان مي دهد كه در شرايط ) نفر در هكتار 240حدود (با شهرهاي پرتراكم دنيا ) نفر در هكتار 80حدود (هاي بزرگ كشورمان 

 را شورمانكنوني داراي فاصله قابل توجهي با آنها هستيم ، اين مقايسه ميزان اتالف زمين در اثر گسترش افقي شهر ها در ك

  .نشان مي دهد

، رها شدن بافت هاي فرسوده  بخش هاي قديمي شهر، قطعه بندي بزرگ اراضي ساخت و ساز با تراكم كم باير ماندن اراضي

و به صورت بناهاي يك تا دو طبقه و گرايش به زندگي در خانه هاي مستقل و در الگوي سنتي، زمينه هاي اصلي بروز اين پديده 

با اينكه افزايش ارزش زمين و تقاضاي بيشتر از . در شهر هاي كشور ، به ويژه شهر هاي متوسط و كوچك است و تراكم محدود 
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هنوز با  امكان عرضه زمين در شهر ها ، گرايشي تدريجي به سوي ساخت و ساز هاي پر تراكم و بلند مرتبه را رواج مي دهد ، اما

به داليل مختلف به طور برنامه ريزي شده ساخت و ساز ها ي پر تراكم تر  شرايط عمومي جهاني فاصله داريم به همين سبب و

  .نفر در هكتار را بايد پذيرفت و به كار بست 120تا  100حد اقل در سطح استاندارد هاي قابل قبول در حدود 

نفر در هكتار كنوني  63در حوزه هاي شهري با افزايش تراكم از  1405ميليون نفري تا سا ل  30افزايش حد اكثر با توجه به 

به راحتي قابل دستيابي ا ست و از گسترش افقي شهر ها به ويژه با توجه به خطري كه  اين هدف  نفر در هكتار 100حد اكثر تا 

اما آنچه نبايد فراموش شود رعايت برخي الزامات . براي اراضي كشاورزي و توسعه پايدار دارد، مي تواند به خوبي پيشگيري كند

به ويژه در . ت و ساز ها به دليل شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اقليمي و ساير مسايل فني و كاربردي در شهر هاستدر ساخ

كشورمان كه داراي ويژگي هاي خاص اقليمي از نظر ميزان نور تابش خورشيد ، تفاوت هاي قابل توجه در ميزان بارش، دما ، 

همچنين موضوع اشراف و محرميت به دليل خصوصيات . تلف كشور استرطوبت نسبي در اقليم هاي گونه گون از نواحي مخ

ساخت هاي شهري همچون آب، فاضالب ، برق ، تلفن و گاز براي سازگاري با بارگذاري پر زير فرهنگي و ديني ، موضوع ظرفيت 

سازگاري با شرايط  شبكه و دسترسي ها و حمل و نقل شهري ، به نوعي كه در  تراكم تر ساخت و ساز ها و همچنين ظرفيت

كالبدي كشور  -جديد و متناسب با آن تدارك ديده شود ، و هويت ملي و اسالمي و ايراني با خصوصيات جغرافيايي ،  فيزيكي

   ..راهنماي تحوالت مورد انتظار در اين حوزه باشد

هاي توسعه و عمران شهري و روستايي و  هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه ، تصويب و اجراي طرح 3 -1- 3

   نظارت بر انجام آنها

شهرنشيني و توسعه كالبدي در گذشته عموماً ، به طور خود به خودي و تدريجي بدون نياز به ضابطه و چارچوب خاص 

هايي  سال گذشته  با معرفي روش هاي رايج در غرب براي هدايت توسعه كالبدي شهر ها الگو 50در . صورت مي پذيرفت

همچون تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي، و بعداً آماده سازي و مكان يابي، بهسازي بافت هاي فرسوده شهري و سازماندهي و 

با اينكه بخش مهمي  از . توانمند سازي حاشيه نشيني تدريجاً رايج گرديد كه اغلب برگردان ا لگو هاي تكوين يافته در غرب بود 

بسياري از موارد به دليل عدم  اما در ،اماندهي امور بسياري از شهرهاي كشورمان نيز به كار آمدهاين طرح ها براي تنسيق و س

چارچوب هاي رايج در آن طرح ها با ساختار هاي كشورمان، موجب بروز مشكالتي گرديده كه نياز به تجديد نظر و بومي  انطباق

  .سازي  آن ها را مطرح ساخته است

  .و حوزه مداخله نهاد ها و سازمان هاي مختلف شهري با چارچوب طرح هاي توسعه عدم انطباق نقش و وظايف  -

  .عدم الزام سازمان ها به رعايت تصميمات اين طرح ها و فقدان مكانيزم ملزم ساختن آنها -

 فقدان سيستم مديريت شهري قوي ، به ويژه منابع مالي پايدار و مستقل از دولت براي شهرداري ها جهت پيشبرد امور -

  .زم براي شهرالمحلي و اعمال برنامه هاي 

از .هافقدان رابطه اي منطقي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و شهرداري به عنوان سه نهاد مهم مؤثر در شهر -
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 .جمله اين مواردند

اي در  پايهبنابراين به نظر مي رسد براي رفع مشكالتي كه در اجراي طرح هاي توسعه شهري وجود دارد انجام اصالحات  

موضوع بسيار مهم ديگر پيش . نظام مديريت تهيه ، تصويب ، بررسي و اجرا طرح هاي شهرسازي به طور جدي مطرح و الزم است

بيني و تدارك سازو كارهايي براي تضمين حضور و مشاركت مردم و به ويژه نهادهايي با پايگاه مردمي و محلي جهت واقع بينانه 

به خواست ها و نياز ها و مسايل و مشكالت بهره برداران و مردمي است كه  ها ه بيشتر اين طرحكردن و نزديك كردن هر چ

به اين مناسبت اصالح و انطباق نظام مديريت توسعه شهري و سازگار نمودن . نهايتاً با تصميمات اين طرح ها مواجه خواهند شد

  .يد در اين زمينه اهتمام كافي صورت پذيرداز الزامات حوزه شهرسازي كشور بوده و با جاريآن با تحوالت 

  

هزينه اي، تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با رعايت ضوابط و مقررات - ايجاد نظام درآمد -4-1-3

  طرح هاي مصوب

اً بايد در كنار طرح مصوب تدارك انجام كليه طرح ها و مصوبات مربوط به توسعه شهر ها نياز به منابع مالي دارد كه متناسب

فقدان اين پيوند موجب مي شود يا بخشي از طرح هاهرگز انجام نگردد و يا در صورت انجام به سبب محدوديت منابع . ديده شود

 اين گسيختگي و فقدان پيوند و يا معطل ماندن طرح ها پي آمد هاي فراواني به دنبال دارد كه نتايج آن. نيمه كاره رها شوند

  .انجام امور به سياق خود به خودي و بدون برنامه استيا بعضاً همانند شرايطي همچون نبودن طرح و 

ويژگي خاص فعاليت هاي شهرداري ها كه مربوط  به حوزه عمومي بوده و بايد از محل منابع عمومي تأمين گردد زمينه 

تكيه به . عدم انجام پروژه ها را تضمين مي نمايد ،پايدار زيرا عدم پيش بيني منابع كافي و .اصلي بروز اين مشكالت مي باشد

منابع مالي وابسته به ساخت و سازها و عوارض مربوط به اين نوع فعاليت ها تشويق به پروژه هايي را رايج مي سازد كه بعضاً ارايه 

به همين . داي كار پرداخت مي نمايند خدمات به آنها و پي آمد هاي اجرا و بر پايي آن ها بسيار بيشتر از عوارضيست كه در ابت

ها تفكيك نمايند و به حوزه هاي فعاليتهاي مربوط به ساخت و ساز مناسبت شهرداري ها بايد منابع مالي مورد انتظارشان را از

نبايد به آنچه كه در اين تحول نبايد فراموش شود اينكه، دريافت عوارض از فعاليت هاي اقتصادي خود . پايدار تر منتقل سازند 

نوعي صورت پذيرد كه بر قيمت هاي نهايي كاالها و محصوالت توليدي  بنگاه هاي اقتصادي اثر گذاشته و مشكالتي را در پي 

در اين رابطه شهر هايي كه عمدتاً بر بخش خدمات استوار مي باشند مشكالت بيشتري نسبت به شهر هاي توليدي . داشته باشد

ضرورتاً با آهنگ افزايش فعاليت هاي اقتصادي سازگار نيست، تا عوارض دريافتي از عوارض افزايش  ،نكته مهم ديگر. خواهد داشت

  .باشد كه شهرداري ها براي ارايه خدمات به شهروندان به آن نيازمندند يياين فعاليت ها پاسخگوي هزينه ها

بوط به آن بسيار پر هزينه بوده و سود آور نيز با توجه به اينكه ارايه خدمات شهري ، به ويژه ايجاد تأسيسات و تجهيزات مر

نمي باشد تا از همكاري بخش خصوصي بتوان در اين زمينه بهره مند شد، شايد بخش دولتي را بعنوان دريافت كننده ي ماليات 

خت هاي در سطح ملي و در شرايط خاص كشورمان به دليل وجود منابع مالي حاصل از فروش نفت، براي ايجاد بخشي از زير سا
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البته بدون اينكه چنين مشاركتي از حدود اختيارات و استقالل نهاد  .عمراني شهر ها بتوان براي حضور در اين عرصه قانع ساخت

نكته مهمي كه در اين ارتباط بايد يادآوري گردد الزام به همكاري دولت در تأمين . بكاهد )شهرداري ها( هاي مديريت محلي

رها براي ارايه خدمات به ويژه در شهر هايي است كه وظايفي را در سطح ملي بر عهده دارند مثل منابع مالي مورد نياز شه

پايتخت ملي، مراكز استان ، مراكز فرمانداري، مراكز بخش و بنادر ومبادي مهم و شهر هايي كه هر يك مسؤليتي ويژه در سطح 

براي پاسخگويي بدان  محليمي كند كه در توان مديريت كشور را مي پذيرند و اين مسؤليت هزينه اي را به آنها تحميل 

ريز جمعيتي كالنشهر ها و مجموعه هاي اخته مي شوند و يا براي پذيرش سراين  امر را در مديريت شهرهايي كه جديداً س.نيست

  .بود ، مي توان شاهدمايشي انتخاب مي شوندشهري، جهت ايجاد تعادل و توزيع بهينه جمعيت و متناسب با اهداف آ

  احيا و نوسازي و بهسازي بافت هاي تاريخي و قديمي جهت توسعه موزون شهر ها و روستاها  - 3- 1- 5

شهرهاي ما متناسب با قدمتشان داراي بخش هايي با بافت ارزشمند تاريخي هستند كه عالوه بر انتقا ل بخشي از فرهنگ 

از اين حيث الزام به حفظ و احياي آنها . شهر ها نيز مي باشندمادي اين سرزمين ، حامل تاريخ تحوالت اجتماعي و سياسي اين 

تدريجاً تخريب شده و  ،اما عالوه بر اين وجه،  بخش هايي در اين حوزه ها وجود دارند كه به سبب رها شدن. ترديد ناپذير است 

دهايي كه از حيث دسترسي به امكانات و افزايش سطوح  مخروبه ، به همراه  كمبو. قابليت استفاده از آنها بسيار تقليل يافته است

ظرفيت هاي مدرن شهرسازي در اين محالت وجود  دارد موجب ترك آنها از سوي ساكنان قبلي و جايگزين شدن توسط 

مهاجران و اقشار كم درآمد شده و بعضاً تبديل شدن به انبار و بارانداز واحد هاي تجاري و شروع جريان پيوسته و فزاينده اي از 

  .منجر به فرسودگي بيشتر در اين محالت مي شود ،ركودي و انفعاالت فعل

رها شدگي ، فرسودگي ، دسترسي محدود وسايل نقليه به دليل تنگي معابر ، كمبود تأسيسات و تجهيزات مدرن شهري و    

فت فعال شهري نفوذ آسيب هاي اجتماعي و تقليل ضريب امنيت همگي موجب كاهش جمعيت و حذف تدريجي اين بخش از با

شده و ظرفيت هاي قابل توجهي در داخل محدوده  قانوني شهر ها بال استفاده مانده و گسترش افقي به اطراف شهر ها  به قيمت 

در عين حفظ و نگهداشت و ها در حالي كه توجه به احيا و نوسازي اين بافت . نابودي اراضي كشاورزي را گريز ناپذير مي سازد

راهم توجهي در داخل محدوده را ف لكه واجد ارزش تاريخي مي باشند امكان عرضه ي زمين به ميزان قاببازسازي بخش هايي 

اين اراضي به دليل برخورداري از بعضي از تأسيسات شهري مثل انشعابات آب ، برق و بعضاً فاضالب و گاز ، همچنين . مي سازد

ب را در آنها كم هزينه تر از توسعه هاي حاشيه اي در اطراف شهر قرار گرفتن در داخل محدوده  كه تأمين شبكه دسترسي مناس

شهر  30عات موجود نشان مي دهد كه در حدود لمطا. از امتيازات قابل توجهي براي توسعه از درون برخوردارند ،ها مي گرداند

تواند مورد احيا و نوسازي قرار مي  ،هزار هكتار در بافت هاي تاريخي و قديمي و بافت فرسوده و رها شده شهري 20كشور حدود 

  . گرفته و ظرفيت قابل توجهي را براي توسعه و پذيرش جمعيت در حال افزايش اين شهر ها فراهم سازد
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   جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود - 1-3- 6

متناسب  شهر ها براي پذيرش متقاضيان خواهان سكونتبه عدم آمادگي  در پاسخ اجتماعي- لبديحاشيه نشيني پديده اي كا

سرپناه و زندگي در شهرها از حيث ويژگي هايي چون  بخش تقاضا براي مسكن ،. آنهاستاقتصادي ـ اجتماعي  با تنوع شرايط

از سوي ديگر بخش . وع مي باشدسطح درآمد ، رفتار هاي مالي ، توان حضور در بازار مسكن و ارضاي شرايط اين بازار بسيار متن

به همين مناسبت بخشي كه شرايط اين بازار . عرضه ضرورتاً اقدامات خود را متناسب با چنين طيفي از تقاضا تنظيم نمي نمايد

د كه در عين ند از اين بازار خارج شده و مجبور به استقرار در حوزه هايي مي شونمي نماينوانتظارات بخش عرضه را ارضا 

 ي به شهر براي بهره مندي از بازار كار و امكان يافتن شغل براي كسب درآمد ، قادر به تأمين سرپناه در حد استطاعت خودنزديك

  .دنباش هم

بخشي از حاشيه حاصل برون فكني ساكنان قبلي هر شهرند كه ديگر قادر به تامين شرايط بازار مسكن آن نمي باشند ،     

. هاي توسعه ي شهر را براي گروه هاي متوسط به باال و متناسب با شرايط آن ها صورت داده اند طرحتهيه ي  ،زيرا مسؤالن شهر

اجتماعي و فقر و بيكاري به شهر هاي بزرگتر  -بخش ديگر را مهاجراني تشكيل مي دهند كه در نتيجه عدم تعادل هاي اقتصادي

با اينكه  رفع علل حاشيه نشيني . ط آن ها سازگار تر استپناه برده و مجبور به اسكان در حوزه هايي مي شوند كه با شراي

اما معضل  ،است و بررسي در چارچوب اقتصاد كالن قابل طرح،تحركات جمعيتي براي امرار معاش  موضوع فرابخشي بوده و

ته پاسخ گف در حوزه شهر سازي و عمران شهري بايدبه هرحال  حاشيه نشيني به عنوان يك مسأله كالبدي براي شهرهاي بزرگ 

  . شود و براي آن چاره انديشي گردد

متنوع مي باشند و قطعه بندي  برنامه ريزي براي شهر ها بايد پذيرفت كه متقاضيان سرپناه بسيار در قدم نخست جهت    

اجهند بايد از سوي ديگر براي شهر هايي كه با اين پديده مو. و ساخت و ساز ها بايد متناسب با چنين تنوعي صورت پذيرد اراضي

برنامه هايي براي ادغام تدريجي شان در پيكره شهر ، آن ها را شهروند به شمار آورد و ساماندهي حوزه اسكان آن ها را با طرح با 

عالوه بر بافت هاي حاشيه اي ، بافت هاي . ، عملي ساختجهت پذيرش آنهاهاي توانمند سازي و ارتقاي ظرفيت هاي بافت 

قابل  كها كه بنا به معيار هاي موجود داراي نوعي معضل اجتماعي يا كالبدي بوده و در شرايطي قرار دارند،مسأله دار درون شهر ه

برنامه هاي با  و به عنوان سطوح مفيد جهت بهره برداري به شمار نمي آيند، به همين مناسبت بايد نشدهادغام در شهر محسوب 

شهر كشور  30، به خصوص كه بررسي هاي موجود نشان مي دهد در حدود مناسب آن ها را در سطوح مفيد موجود ادغام نمود 

از طريق  به اين  ترتيب عالوه بر تأمين رفاه ساكنان اينگونه مناطق. هكتار بافت مسأله دار و ناكارآمد وجود دارد 35000 قريب به

با و مهيا ساختند ال افزايش شهر ها ، اراضي قابل توجهي جهت سكونت و زندگي جمعيت در حن بافت هايدر ا انجام اصالحات

  .بهره برداز ظرفيت فراهم آمده آنها مي توان  در زندگيارايه خدمات شهري و ارتقاي كيفيت 
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  .اي هاي غيردولتي و حرفه ركت سازمانسازي محيط شهري و روستايي با تقويت نظام مهندسي ساختمان و مشا سازي و مقاوم ايمن -7-1-3

ردم بخش قابل توجهي از سكونتگاه ها را به خود اختصاص مي دهد و بخش مهمي از وقت و زندگي مفضاهاي ساخته شده  

اين حفظ سالمتي و امنيت ساكنان در اين بنا ها از اهميت قابل توجهي بر خوردار است و براي در اين فضاها مي گذرد، بنابر

پرداختن به موضوع ايمن سازي و مقاوم سازي بناها و . جه شودداشتن شهري ايمن و سرزنده بايد به اين مسأله به ميزان كافي تو

  .محيط شهري از چند جنبه اهميت مي يابد

بخش ساختمان سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري هاي ملي را به خود اختصاص مي دهد، عالوه بر آن نخست اين كه، 

مصرف شده در بخش ساختمان موجب مي  يهاي توليدهزينه هاي مربوط به نيروي كار، ماشين آالت ، مصالح و ساير نهاده 

بناها و استفاده از فضاهاي ساخته شده از اين مؤلفه ها ، حساس بود و به آن توجه  از شود ، نسبت به بهره وري هر چه بيشتر

 ي درازمدت از آن هابهره برداربنابراين ايمن و مقاوم ساختن بنا ، دوام و بهره وري بيشتر آنها را تضمين نموده و . كافي داشت

  .امكان پذير مي سازدرا نيازهاي فزاينده جوامع تأمين براي 

كشور ما از حيث سانحه خيزي در پهنه اي پر ريسك قرار دارد و حوادثي مانند سيل، طوفان، زمين لرزه، رانش  دوم اين كه،

له در نقاط مختلف و تجربه زلزله هاي ويرانگر سابقه وقوع زلز. زمين و مواردي از اين دست سكونتگاههاي آن را تهديد مي كند

طبيعي ، زندگي ساكنان شهر ها و روستا ها را با خطر جدي  حدوره هاي ده ساله تكرار شده و همچنين انواع ديگر سوان در كه

هاي نوساز و به اين مناسبت الزم است با ساخت و سازهاي ايمن در بنا. مواجه ساخته و محيط هاي زيستشان را نا امن مي سازد

اجراي مقررات ملي ساختمان در ابنيه جديد ، همچنين تقويت ايستايي ساختمان هاي موجود در برابر انواع سوانح به ويژه زلزله ، 

  .استك ها از شدت ويراني ها و پي آمد هاي مخرب جاني و مالي در آن

، همچون شبكه دسترسي ها و سيستم هاي حمل عالوه بر موارد فوق عدم رعايت مسايل فني و مهندسي در حوزه هاي ديگر 

و نقل شهري ، كاهش عرض معبر به دليل انجام كارهاي اصالح  و تعمير در انواع شبكه هاي زير ساخت هاي شهري، سقوط 

 مصالح از نماي ساختمان و يا سوانح ديگري كه به نحوه اجراي ساختمان باز مي گردد ، عمومأ سوانح متعددي در شهر ها رخ مي

دهد كه براي كاهش آن و ارتقاي سطح ايمني در شهر ها و روستا ها الزم است با توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 

مقررات ملي در جهت ايمن سازي محيط زيست سكونتگاه ها اقدام شود و از اين طريق ارتقاي سطح كيفي  رعايتالزامي ساختن 

ر، در اين مسير نهادهاي دولتي ، شهرداري ها به تنهايي قادر به پيشبرد امور به دليل حجم كا. محيط زيست را تضمين كرد

بلكه نظام مهندسي ساختمان به كمك نهاد هاي محلي و مردمي و تشكل هاي حرفه اي غير دولتي و نظام هاي . نخواهند بود 

  .ارندصنفي شهرساز، معمار و مهندسان ساختمان مي توانند قدم هاي مناسبي در اين راه برد
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  حفظ هويت معنوي و فرهنگي شهرها به ويژه قم و مشهد -8-1-3

سرعت تحوالت اجتماعي، نيازهاي فزاينده جمعيت درحال افزايش شهرها و سرعت تحوالت تكنولوژيك تغييرات زيادي را به 

سرعت افزايش . انداجتماعات تحميل كرده است كه، تغييرات محيط زندگي و معماري و ساخت كالبدي شهر ها از آن جمله 

قادر به پاسخگويي  ،تا هماهنگ با افزايش تقاضا .ل به روش هايي در ساخت و ساز را پيش رو نهادسجمعيت و نيازهاي آن ها تو

يع براي اقتصادي تر نمودن اين ستوليد به روش انبوه و ساخت و ساز در مقياس هاي و ،يكي از نتايج اين جريان. بدان باشد 

گرايش به نوعي از معماري و  ،اين سرعت و نگاه مبتني بر توجيه اقتصادي استفاده از زمين و ساختمان. فعاليت ها بود 

اتفاقي كه در جريان  .و فرهنگ بومي ما بود )اسالمي - ايراني( ملي شهرسازي را ناگزير ساخت كه نتيجه آن دوري از معماري

اما در . راي برخي تا رسيدن به نقطه غير قابل بازگشت نيز رسيد تحوالت چند قرن اخير در بسياري از كشور ها رخ داد و ب

بسياري از كشور ها كه از معماري و شهرسازي غني و پر باري برخوردار بودند ، وجود سوابقي دلپذير از گذشته و مقايسه ي آن با 

الت و فضاهاي شهري نتوانند بيابند ، احجام يكنواخت و سري سازي شده بنا ها و تكرار آن به نوعي كه هويت ويژه اي را در مح

آن ها را به حفاظت از آنچه كه باقي مانده بود و بعضاً ساخت و ساز در الگويي مشابه آنچه از دست رفته بود واداشت، تا هويت 

  .بيابندباز فرهنگي شان را در اين بازسازي ها 

نياز به شمار و . ر در فضاهاي شهري را به دنبال داشتسرعت ساخت و ساز در كشور ما نيز در اثر شتاب در شهرنشيني ، تغيي

گران و غير اقتصادي بودن ساخت و ساز ها به روش و طرح معماري سنتي ، بسياري از ساختمان ها را ،حجم زياد ساختمان ها 

توسعه دور مي  همچنين شهري كه به سرعت خود را مي گستراند و نياز به دسترسي به نقاطي كه در اثر. متفاوت از قبل ساخت

شدند، سرعت زيادي به خيابان كشي ها داد، به نوعي كه توجه به فضاهاي با ارزش و نماي سنتي ابنيه در معابري  كه بايد 

فضاها و هويت از دست رفته سنتي مان ) نوستالژي( پديده اي كه ما را نيز به هرمان. تعريض مي شدند را به فراموشي سپرد

  . مبتال ساخت

كنوني براي پيشگيري از رنگ باختن هويت تاريخي شهرهايمان كه منجر به انقطاع هويت فرهنگي نسل هاي در شرايط 

ته پر بار خود و تحمل پي آمد هاي غير قابل جبران آن خواهد شد ، با باز شناسي جوهره معماري و شهرسازي شآينده از گذ

اسالمي خود پرداخته و به ويژه آن  - ويت حس معنوي و هويت ايرانياسالمي به باز آفريني و روز آمد ساختن آن ، به تق -ايراني

  .را در شهر هاي مذهبي و تاريخي با جد و جهد بيشتر دنبال كنيم

ها و جلوگيري از گسترش آناستعداد  باتنظيم سطوح شهرها با رعايت سياست هاي آمايش سرزمين و توسعه زيرساخت هاي متناسب  -9-1-3

   بي رويه كالن شهر ها

بازدهي  اي براي آستانهرسيدن به حد به ويژه در مراحلي از توسعه كه نياز به انباشت براي  ،شرايط خاص كشورها

هاي موجود دارد، گرايش به تمركز در برخي از شهرها ، به ويژه پايتخت و چند شهر خاص را، به الگويي رايج در  گذاري سرمايه

دستيابي به هدف مورد اشاره ، روندي سريع و غير قابل كنترل از سرازير شدن فرصت اما پس از . اين كشور ها تبديل كرده است
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ان مي يابد كه به خالي شدن نواحي پيراموني و تمركز زياد در اين نقاط مي يها از سراسر سرزمين به سوي اينگونه  شهرها جر

ر به ركود و بيكاري شده و به عنوان نيروي دافعه منج ،در نواحي دور و شهرهاي كوچككم عدم كارايي و رونق اقتصادي . انجامد

از سوي ديگر رونق و شكوفايي اقتصادي ، در نتيجه بازدهي مطلوب تر فرصت . به فرار و مهاجرت افراد جوياي كار دامن مي زند 

هاي بيشتر ختم مي هاي انباشت شده در شهر هاي بزرگ، به عنوان جاذبه اين روند را تشديد كرده و به عدم تعادل و نابرابري 

دور باطلي كه اگر در آن مداخله نشود ، به تضعيف هر چه بيشتر شهرهاي كوچك و فقر و محروميت بيشتر آن ها و . شود 

تعميق غيرقابل بازگشت عدم تعادل ها و گسترش پي آمد هاي آن و تشديد روند از دست دادن فرصت ها به نفع شهرهاي بزرگ 

  .منجر خواهد شد

درصداز جمعيت شهري كشور در  50كشور ما نيز از اين آسيب شناسي رنج برده و با توجه به تمركز بيش از شبكه شهري 

) در صد 70در حد (تهران و هفت كالن شهر ديگر و تمركز سرمايه ها و صنايع ، كارخانجات و مراكز ارايه دهنده خدمات عمده 

برخي نقاط و خالي شدن نقاط ديگر از فرصت ها كه تضعيف بيشتر آنها را به در اين مراكز، مي توان به ابعاد اين تمركز گرايي در 

براي اين كار .  در اين شرايط دستيابي به وضعيتي جهت پيشگيري از جرياني كه به وجود آمده  الزامي ا ست. دنبال دارد، پي برد

كه سكونتگاهي ، سرمايه گذاري براي فعاليت بايد با ساماندهي سلسله مراتب شهري مناسب و توسعه زير ساخت هاي الزم در شب

هاي اقتصادي را تشويق نموده و انگيزه حركت به  سوي نقاط محروم تر را با فراهم ساختن الزامات الزم براي كار و فعاليت ، و 

، به نوعي تعادل و زندگي همراه با رفاه و آسايش مهيا ساخت ، تا به تدريج با آغاز بازدهي فرصت هاي فراهم آمده در اين نواحي 

 .توسعه موزون در سراسر سرزمين دست يافت

مناسب سازي فضاهاي شهري و اماكن عمومي و بازنگري در الگوي طراحي به منظور تأمين نيازهاي عمومي بخش هاي مختلف  -3- 10-1

  .حركتي-ين جسميلجامعه با تأكيد بر اصالح و بهبود محيط شهري براي جانبازان و معلو

پيشرفت جوامع سكونتگاههايي را  با. هاي انساني مكاني براي زندگي و كار و فعاليت و رفاه و آسايش همگان است سكونتگاه

. به طور يكسان عرضه داشته و همه را برخوردار سازد  همي توان مناسب دانست كه فرصت ها و ظرفيت هاي خود را براي هم

ها و فراهم ساختن زمينه برخورداري از امكانات شهر براي همه قرار داده  شهرسازي نوين وظيفه خود را دستيابي به اين قابليت

  .است

در همه جوامع بخشي از جمعيت به سبب بيماري ها و سوانح، حوادث غير مترقبه ، جنگ و ساير مسايل دچار معلوليت در 

با توجه به اينكه اين . يجاد مي كندبرخي از اعضاي بدن خود مي شوند كه محدوديت هايي را نسبت به افراد سالم در آن ها ا

قابليت و قدرت حضور و حركت در مكان هاي مختلف را از اين افراد گرفته و آن ها را از حركت و رفت و آمد ها محدوديت 

آزادانه باز مي دارد، به تبع امكان دسترسي آنها به مكان ها و فضاهاي شهري كه در آن خدماتي ارايه مي شود مثل آموزش ، 

اين امر در رشد و بالندگي آن ها اثر نهاده . داشت و درمان ، كار و فعاليت خدمات بانكي و تفريحي و رفاهي را محدود مي سازدبه

شهرسازي و "بنابراين . ها تحميل مي كندفاده از چنين فرصت هايي به آنبه سبب عدم امكان استرا هاي زيادي  و محروميت
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ديده و تبعيض عليه افراد داراي محدوديت مي تواند بكاهد و امكان برخورداري از فرصت هاي از بروز اين پ ،"معماري بدون مانع

  .فراهم سازد را برابر براي همه

 -اها براي معلولين جسميضراي ضوابط و مقررات مناسب سازي فسال پيش دا 20ايران مانند بسياري از كشورها از حدود 

براي الزم االجرا ساختن اين ضوابط تدارك ديد تا با عاري از مانع ساختن كليه عرصه اما بايد ساز و كارهايي  .حركتي مي باشد

در اين . هاي عمومي و خصوصي ، شهر را براي همه شهروندان جهت فعاليت و حضور و برخورداري از حقوقشان آماده ساخت

مبلمان شهري در عرصه هاي عمومي،  مورد اولويت نخست در مسيرهاي عبور و مرور و بهره گيري از وسايل نقليه عمومي،

بيمارستان ها، درمانگاه ها، بانك ها ، ادارات و سازمان هاي خدمات عمومي، مدارس، دانشگاه ها و ساير نهاد ها و مؤسسات است 

اي عمومي را براي همه ، به ويژه معلولين در دسترس قرار ه، عرصه ي آن ها جهت حركت و حضور معلولينه با مناسب سازك

  .تا موجب تضييع حقوق هيچ كس به ويژه معلولين نگردد هدد

 

  :و كمي و شاخص هاي مربوط به آن د تحقق اهداف كيفينرو وتقويم زماني  -2-3

تا  1384به طور كلي سياست هاي نظام و اهداف كيفي و كمي پيش بيني شده براي دستيابي به آن در افق زماني ده ساله از 

ول بعدي اگيري ها در حوزه هاي شهرسازي كه در باال به آن اشاره شد، با جزئيات بيشتر در جدمطابق با تشريح جهت  1394

  :توضيح داده مي شود
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  تقويم زماني و روند تحقق اهداف كيفي و كمي و شاخص هاي مربوط

محيطي و مراقبت از آب و خاك  ادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي دفاعي، امنيتي، زيستيابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزمين بر اساس استعد مكان :كلي اول سياست : 8 شماره جدول

 .شهري كشور  كشاورزي، ايمني در مقابل سوانح طبيعي و استفاده از زيرساختها و شبكه

  واحد  شاخص  اهداف   راهبردي  سياست

دستيابي به توسعه 
 پايدار در نظام استقرار

  

 سرزميني جمعيتتوسعه مطلوب در اسكان ـ 

هدايت منطقي توسعه شهرها با توجه به الزامات ـ 
مورد توجه در طرح آمايش سرزمين و طرح كالبدي 

 ملي 

محيطي  هاي زيست ـ توسعه شهرها در حد ظرفيت
 هاي اقتصادي گيري از توان با بهره

  و شهرهاي جديد مكان يابي مناسب شهرهاـ 

در اراضي ريزي شده نقاط سكونتي  ـ هدايت برنامه
  قابل توسعه

هاي  استفاده بهينه از شبكه شهري و زيرساختـ 
  آنها موجود

گذاري،  سازي و ساماندهي روند سرمايه ـ ظرفيت
ايجاد اشتغال و فعاليت در مناطق محروم و 

  مهاجرفرست

  ـ مساحت اراضي داراي نقشه تناسب اراضي به كل سرزمين
كالبدي  هاي ي كشور در طرحنظام شبكه سكونتگاهتدوين و تصويب ـ ميزان 

  گانه اي ده منطقه
  ـ نسبت توليد ناخالص مناطق از كل توليد ناخالص ملي

  پذيري  در مناطق و نواحي داراي توان جمعيت) عرضه شغل(ـ نرخ ايجاد اشتغال 
هاي توسعه  هاي مصوب در طرح ـ ميزان انطباق رشد واقعي شهرها با محدوده

  ) هاي توسعه تحقق طرح(شهري
  

هاي جديد  هاي فرسوده بهسازي شده به مساحت گسترش ـ نسبت مساحت بافت
  شهري

يافته به انواع نيازهاي خدمات شهري نسبت به اراضي  ـ سهم اراضي تخصيص
  افزوده شده به مساحت شهر

هاي قبالً توسعه يافته، براي محدود كردن  ـ نسبت بناهاي جديد احداث در زمين
  گسترش افقي شهرها

به توسعه در اراضي ) درون محدوده(هم توسعه در اراضي متصل ـ نسبت س
  منفصل

  ـ ميزان تحقق جمعيت شهرهاي جديد
  

موضعي و موضوعي به تعداد شهرهاي داراي طرح ـ  هاي كالبدي ـ نسبت طرح
  سعه مصوبتو

هاي شهري در شبكه شهري كشور در  ـ افزايش سهم سرانه در انواع زيرساخت
  هر دهه

  درصد
  ح مصوبتعداد طر

  
  درصد
  درصد

درصد تحقق 
  مصوبات

  
  درصد سهم

  
  درصد سهم

  
  در صد سهم

  
  درصد

  
درصد سهم نسبت 

  ها بيني طرح به پيش
  درصد سهم

  
  درصد سهم
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حقوق همسـايگي و امكانات زيربنايي و الزامات  تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با رعايت مالحـظات فرهـنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، :سياست كلي دوم :9شماره  جدول

  .مـحيطـي و اقليمي با تأكيد بر هـويت ايراني ـ اسالمي شهرها زيست

  واحد  شاخص  اهداف   راهبردي  سياست

ترين  دستيابي به مناسب
الگوي توسعه كالبدي شهرها 
با در نظر گرفتن اصول 

  توسعه پايدار

وسعه ـ دستيابي به نظام مطلوبي از رشد و ت
ها متناسب با الزامات كليدي توسعه  سكونتگاه

  پايدار
  پذيري شهرها ـ تعيين و كنترل جمعيت
) سازي بلندمرتبه(سازي  ـ قانونمندكردن مرتفع

  در شهرها با توجه به ضوابط موجود
هاي موجود در  ـ استفاده بهينه از زيرساخت

  هاي سكونتگاهي حوزه
ـ حفظ اراضي مساعد كشاورزي و منابع 

  طبيعي در رقابت با توسعه شهرها 
ـ ايجاد تعادل بين الگوهاي استقرار در اشكال 

  ها سكونت و فعاليت و ساير كاربري
  

ها  محيطي به كل طرح هاي توسعه داراي ارزيابي زيست ـ نسبت طرح
  )EIAهاي مشمول ضرورت تهيه  طرح(
  هاي توسعه شهري به كل شهرهاي كشور نسبت تهيه طرحـ 

يافته به بهسازي و بازسازي، نسبت به اراضي  ضي اختصاصـ نسبت ارا
  در حال عمران اطراف شهرها

نفر،  300نفر به  50ـ افزايش نفر در هكتار در شهرها به طور متوسط از 
  در سه الگوي شهرهاي بزرگ، متوسط و كوچك

شده در بافت موجود شهرها به كل واحدهاي در  ـ نسبت بناهاي ساخته
  حال ساخت

هاي زيرساختي  برداري از شبكه ن اصالح و بهبود روش بهرهـ ميزا
  هاي جديد موجود نسبت به اجراي شبكه

تر نسبت به بناهاي  هاي صادره براي بناهاي پرتراكم ـ نسبت پروانه
  طبقه يك

سازي نسبت به ساخت و  يافته به بلندمرتبه هاي تخصيص ـ ميزان يارانه
  تر تراكم سازهاي كم

  منطقه كشور 10از  اي طرح كالبدي منطقه 5در  ظرتجديد ن وتهيه ـ 
ـ نسبت اعطاي يارانه تشويقي به واحدهاي كوچك در مقابل واحدهاي 

  با مساحت بيشتر
  هاي كشور ناحيهكل اي به  هاي ناحيه تهيه طرحـ نسبت 

محدود (يافته  هاي قبالً توسعه در زمين حداثاالنسبت بناهاي جديدـ 
  به كل بناهاي جديد) كردن گسترش افقي شهرها

درصد  50به  نسبت فضاي باز به توده ساختماني در كل شهرـ افزايش 
(mass-space ratio)  

  نفر در هكتار
  

  درصد
  درصد

  
  درصد

  
  درصد

  
  درصد

  
  درصد

  
  تعداد طرح

  
  درصد
  درصد

  
  درصد

  مترمربع
  

  مترمربع
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ها در قالب  ـ حفظ و بهبود نسبت كاربري مسكوني به ساير كاربري
 الگوي مصوب

  هاي عمومي سرانه پاركـ افزايش 
  سبز هايسرانه كل فضاـ افزايش 

  
  سازي اسالميهاي تحقيقاتي ترويج شهر ـ طرح

  
  هاي برگزار شده براي ترويج معماري بومي و اسالمي ـ نمايشگاه

  
  در حمايت از الگوي معماري اسالمي) شده پرداخت(هاي اعطايي  ـ وام

  در صد
  

  در صد
  درصد

  
به سال  درصد نسبت

  قبل
درصد نسبت به سال 

  قبل
درصد نسبت به سال 

  قبل
  

EIA = Enviromental Impact Assessment 
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  .سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي و نظارت بر انجام آنها هماهنگ :سياست كلي سوم :10شماره  جدول

  واحد  شاخص  اهداف   راهبردي  ستسيا

تحقق مديريت يكپارچه 

هاي  در سكونتگاه

شهري و روستايي در 

جهت ارتقاء كيفي 

  زندگي در اين مراكز

 نظام مديريت شهري ازطريق ايجادـ وحدت رويه در 

، تهيه و تدوين، گيري هماهنگي بين مراجع تصميم

  آنها نظارت وكنترل تصويب، اجرا،

ها و  گري در  روابط بين سازمانـ ساماندهي و بازن

نهادهاي متعددي كه وظايفشان به موضوع واحدي در 

 .شهرها مربوط است

ـ تجديد نظر و بازنويسي قوانين و ضوابط و مقررات 

روز آوري آنها بر اساس آخرين تجارب و  شهرسازي و به

  هاي جهاني يافته

نهادهاي ذيمدخل ) كاهش تعدد(ـ بهينه ساختن شمار 

در در حوزه مديريت شهري با رويكرد تقويت و  و مؤثر

  توسعه نهادهاي محلي و مدني

گري دولت در امور محلي و واگذاري  ـ كاهش تصدي

  ها و اجتماعات محلي ها و دهياري آن به شهرداري

ـ كاهش بحران ناهماهنگي در زمينه مقررات و ضوابط از طريق تصويب 

  قانون جامع شهرسازي و معماري كشور 

هش مصوباتي كه همپوشاني مسئوليتي نهادهاي مرتبط در آنها در نظر ـ كا

  .اند گرفته نشده

  ها و مصوبات موردي ـ كاهش صدور بخشنامه

  ـ كاهش مصوبات ناسخ و منسوخ و فاقد ضمانت اجرايي

برنامه سوم  136در ماده  بيني شده پيشوظايف  ساالنه ده درصد از واگذاريـ 

  هاي شهري و روستايي چهارم به مديريتبرنامه  137و بند ب ماده 

  ساله هاي زماني ده روزآوري و تجديدنظر در قوانين شهرسازي در بازه به _

  ـ توسعه و افزايش درصدي از اختيارات شوراها و نهادهاي محلي

 5به ميزان  هاي كشور در شهرداري "مديريت كيفيت جامع"استقرار نظام ـ 

  ها در هر سال درصد از شهرداري

ساالنه به (هزار نفر  25 هاي باالي در شهرداري GISراه اندازي سيستم  ـ

  )درصد از شهرها 10ميزان 

  ـ تشكيل نهاد واسط براي انتقال وظايف به نهادهاي محلي

  تصويب قانون 

  

  درصد نسبت به سال قبل 

  

  درصد نسبت به كل 

  درصد  

  درصد نسبت به سال قبل 

  

  درصد 

  درصد  

  دوره 

  

  درصد  

  

ها براي ايجاد نهاد  اقدامـ 

  )نهادسازي(
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  .اي، تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي مصوب هزينهايجاد نظام درآمد  :سياست كلي چهارم :11شماره جدول 

  واحد  شاخص  اهداف   راهبردي  سياست

ايجاد نظام درآمد 

 پايدار اي  هزينه

  

شهرداريها براي دستيابي به نظام مطلوب ايجاد در آمد ـ 

 وان اقتصادي شهرتبا تكيه بر ارتقاء 

ايجاد مديريت يكپارچه براي كاهش هرينه هاي ناشي ار ـ 

 نهادهاعدم هماهنگي 

براي شهرهايي تأمين بخشي از منابع درآمدي بيني  پيشـ 

  بر دوش دارند را وظايف مليسهمي از كه 

  ها بر منابع ناپايدار مالي تكيه محدودتر شهرداريـ 

ها  ها و دهياري گذاري شهرداري سازي براي سرمايه ـ زمينه

  در امور توليدي و زيربنايي مجاز

  ـ تدوين برنامه ماليه شهري متناسب با شرايط شهرها

ها از ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه و مستغالت  ـ افزايش سهم شهرداري

  )هاي دريافتي كل مالياتاز (

  ها ـ اختصاص بخشي از ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري

  ـ نهادسازي براي ايجاد هماهنگي در انجام وظايف مشترك

هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و اجتماعي در شهر  ـ ميزان افزايش سهم برنامه

  براي كسب عوارض، نسبت به قبل

  هاي انجام شده در شهر گذاري وري از سرمايه ـ ارتقاء بهره

  ها دهياري ها و بودجه عمراني از كل بودجه شهرداريـ افزايش سهم 

  ها ها و دهياري ـ بازپرداخت ساليانه سهمي از بدهي دولت به شهرداري

  هاي عمومي به شهرها ـ بازگشت درصد سهمي از ماليات

  ها ـ بازپرداخت درصد سهم بهاي خدمات عمومي توسط دولت به شهرداري

از مقررات از جمله تخلفات  كاهش سهم درآمدي شهرداريها از محل تخلفـ 

  ساختماني

  ها از موارد ناپايدار به موارد پايدار ـ جابجايي تدريجي منابع درآمدي شهرداري

  ها از منابع تجديدپذير ـ افزايش درصد سهم درآمد شهرداري

  تنظيم و تصويب برنامه 

  درصد  

  

  درصد  

  تعداد نهاد 

  د درص 

  

  درصد  

  درصد 

  درصد  

  درصد 

  درصد  

  درصد  

  

  درصد 

  درصد 
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  .سازي بافتهاي تاريخي و قديمي جهت توسعه موزون شهرها و روستاها احياء، نوسازي و به :سياست كلي پنجم :12 شماره جدول

  واحد  شاخص  اهداف  راهبردي  سياست

ارتقاء كيفيت محيطي 
سازي  و ايمن

هاي فرسوده و  بافت
ي و احياء نوساز
هاي قديمي و  بافت

  تاريخي

بافت فرسوده و  سازندهاي حياتي ارتقاء كيفيـ 
  ها سكونتگاههاي قديمي  بخش

ـ احياء مجدد بافت فرسوده و قديمي شهر جهت 
 پيشگيري از گسترش نامحدود و افقي شهرها

طبيعي و  در مقابل سوانح شهريسازي بافتهاي  ايمنـ 
 مصنوع

اريخي به عنوان بستري براي حفاظت از بافتهاي تـ 
 پيوند با تاريخ و هويت ملي 

هاي قديمي و  ـ القاي حيات و سرزندگي به بافت
انتقال ارزشهاي بومي و فرهنگ تاريخي شهرها براي 

  مان ملي و تحكيم ارتباط بين نسلي و هويت تاريخي
 ـ دستيابي به سند بهسازي بافت فرسوده

  

سازي براي شهرهاي هاي بهسازي و توانمند ـ تهيه طرح
  )بندي طبق اولويت(هاي فرسوده  داراي بافت

هاي  ها و خدمات زيربنايي الزم طبق طرح ـ تأمين زيرساخت
از طريق افزايش سطوح تجهيزشده به (مصوب تفصيلي 

  )هاي شهري زيرساخت
شده به كل بناهاي موجود  بهسازي بناهاينسبت ـ افزايش 

  در بافت تاريخي
  

بخشي به بناها و افزايش شمار  ي استحكامها ـ تهيه برنامه
  سازي شده بناهاي مقاوم

هاي بهسازي بافت فرسوده نسبت به  ـ افزايش سطح طرح
  كل اراضي شناسايي شده

سازي شده با استفاده از  ـ نسبت واحدهاي مسكوني مقاوم
  نظام بيمه ساختمان

هاي تجديد بنا شده به پروانه  ـ نسبت پروانه ساختمان
  جديد و نوساز ساختماني

هاي باارزش و بناهاي واجد  ـ افزايش سهم مساحت بافت
  شده به كل مساحت شهر ارزش حفاظت

هايي كه در هرسال تحت حمايت  ـ تعداد بناها و محوطه
  گردند شده و بازسازي مي ميراث فرهنگي حفاظت

ـ افزايش متوسط عمر مفيد ساختمان به عنوان يكي از 
  انتقال فرهنگ مادي هرجامعه هاي حفظ و مهمترين زمينه
هاي پرداختي براي بازسازي بناهاي تاريخي و  ـ نسبت وام

  قديمي واجد ارزش 

  درصد شهرها
  

  درصد 
  
  

  درصد سهم
  )درصد(نسبت مساحت 

  
  درصد سهم

  
  درصد سهم

  
  درصد سهم

  
  درصد رشد در هر دهه 
  

  درصد
  

  درصد
  

  درصد
  

  درصد
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هاي فرسوده  هاي تشويقي براي بهسازي بافت ـ نسبت وام
  شهري

هاي توليد  ـ ميزان افزايش وام و تسهيالت اعطايي به كارگاه
  مصالح داراي استاندارد

ل معافيت براي ساخت و ـ ميزان افزايش حمايت و اعما
  سازهاي طبق استاندارد

هاي ارتقاء كيفي ساخت و  ـ ميزان افزايش حمايت از پژوهش
  سازي ساز و مقاوم

  

  درصد
  

  درصد
  

  درصد
  
 رصدد
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 .اي و نامناسب موجود نشيني در شهرها و ساماندهي بافتهاي حاشيه جلوگيري از توسعه حاشيه: سياست كلي ششم :13شماره  جدول

  واحد  شاخص  اهداف   سياست راهبردي

رشد سالم شهرها در 
محدوده قانوني و 
پيشگيري از وقوع 
  اسكان غيررسمي

سازي در شهرها براي پذيرش و  ظرفيتـ 
منجر فكني  جلوگيري از برون و جمعيت گهداشتن

  نشيني به حاشيه
ريزي و طراحي شهرها براي پذيرش طيف  ـ برنامه

  متنوعي از جمعيتي كه بايد در شهرها ساكن شوند
بيني  پيشپذيري شهرها و  جمعيت ـ تخمين سطوح

هاي انتقال  و پيوستن اسكان غيررسمي به  راه
 شده هاي تصويب داخل محدوده

بينانه جمعيت شهرها با توجه به  بيني واقع يشپـ 
شان براي  توان اقتصادي و ريست محيطي

  شان جلوگيري از سرريز جمعيتي
ا از طريق نشيني شهره جلوگيري از توسعه حاشيهـ 

هاي توسعه شهري و  سازي برنامه هماهنگ
 درآمد هاي كم هاي تأمين مسكن گروه برنامه

  

هاي قبلي  تجديدنظر بر روي طرحهاي توسعه شهري و  ـ تهيه طرح
  پذيري با شرايط جديد در شهرها براي انطباق

  غيررسمي  هاي براي سكونتگاهطرح توانمندسازي  ـ تهيه
و اسكان غيررسمي به كل مساحت  دار هاي مسأله بافتـ كاهش نسبت 

   درون محدوده قانوني شهرها
نمندسازي اي و غيررسمي كه طرح توا هاي حاشيه افتـ افزايش سهم ب

  آنها اجرا شده است براي
پذيري شهرها متناسب با  ـ كاهش زمان تجديد نظر در سطح جمعيت

  سرعت تحوالت
هاي ساماندهي و توانمندسازي اسكان  ـ تنظيم ضوابط و طرح

  غيررسمي شهرها
هاي  ـ تأمين سطح قابل قبولي اراضي ذخيره براي استفاده در زمان

  بيني نشده شالزم براي موارد اضطراري و پي
ـ اصالح شرح خدمات طرح هاي توسعه شهري از حيث تأمين پوشش 

  همه گروههاي اقتصادي و اجتماعي در شهرها
براي (تهيه برنامه ساماندهي حاشيه نشيني مرز هشدار براي ـ 

ان با ش درصد مساحت 30درصد جمعيت و يا  30شهرهايي كه بيش از 
  ).اند پديده اسكان غيررسمي مواجه

هاي توليد و  هاي تأمين مسكن اجتماعي از كل طرح بت طرحـ نس
  ريزي مسكن برنامه

هاي فرسوده به اقشار  بافت بهسازيـ نسبت تخصيص بخشي از 
  درآمد كم

  تعداد طرح 
  

  تعداد طرح
  درصد سهم

  
  درصد سهم

  
  درصد نسبت به قبل

  
درصدي از كل 

  شهرها
  درصد سهمي از كل

  
 10تجديدنظرهاي 

  ساله
جمعيت نسبت درصد 

  و مساحت
  

  درصد
  

  درصد
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  .اي سازي محيط شهري و روستايي با تقويت نظام مهندسي ساختمان و مشاركت سازمانهاي غير دولتي و حرفه سازي و مقاوم ايمن: سياست كلي هفتم :14 شماره جدول

  واحد  شاخص  اهداف   سياست راهبردي

سازي و  ايمن
سازي  مقاوم
ها در مقابل  سكونتگاه
وانح طبيعي و انواع س

  مصنوع

ـ افزايش ايمني در برابر انواع سوانح 
  طبيعي و حوادث محيط مصنوع

ـ رعايت استانداردهاي الزم براي 
هاي  ارتقاء مقاومت بناها و سازه

  شهري و روستايي
  

ـ افزايش هماهنگي بين نهادهاي 
  مختلف مسئول مرتبط با موضوع

هاي ملي با  ـ حفاظت از سرمايه
و مقاومت ابنيه و افزايش ايمني 

  تأسيسات شهري و روستايي
ها و فرهنگ عمومي در  ـ ارتقاء آگاهي

جهت رعايت كيفيت و استاندارد 
  كننده ساختماني به عنوان حق مصرف

ـ به حداكثر رساندن امكان حفظ 
امنيت و دفاع غيرعامل در 

  ها سكونتگاه
روزآوري استانداردهاي  ـ ارتقاء و به

  سازي مقاوم ساختماني براي ايمني و
ـ تدوين نظام جامع ريسك در 

  ها سكونتگاه

  بندي خطر در كشور شده متناسب با پهنه يابي ـ افزايش درصد سهم مراكز سكونتگاهي مكان
ها و مكانيابي تأسيسات حساس و مهم متناسب با  كاربري شده سازي ـ افزايش ميزان موارد مناسب

  هاي خطر حوزه
اي و الزامي كردن استفاده از مصالح  مصالح پايه و اصلي سازه شده در يـ افزايش موارد استانداردساز
  استاندارد، با كيفيت و مقاوم

  هاي سبك هاي نوين و پايدار و ساخت با سازه ـ افزايش سهم استفاده از فناوري
  

  ـ روند اجراي مقررات الزم براي كاهش جرم ساختمان و تخلف شناختن ساخت و ساز با كيفيت پايين
  روند ايجاد معاونت هماهنگي در نهادهاي مرتبطـ 

  نشاني در شهرها ـ افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش خدمات ايمني و آتش
  هاي پرخطر هاي حوزه الزام به رعايت نظام جامع ريسك در سكونتگاه ميزانـ 

  ها اههاي فعال در سكونتگ متري از گسل 300ـ افزايش ميزان رعايت ممنوعيت ساخت و ساز در حريم 
  هايي كه بر روي گسل فعال قرار دارند ـ كاهش شمار سكونتگاه

  ـ افزايش ميزان رعايت انواع حرايم مرتبط با عوارض طبيعي و محيط مصنوع در شهرها
  بندي خطر زلزله براي سراسر كشور ـ تهيه طرح ريز پهنه
  ها سازي در كل ساختمان ـ افزايش سهم سبك
ليست  از طريق چك( 2800ن رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط آور ساخت ـ افزايش روند الزام

  )صدور پروانه و پايان كار
  ـ افزايش سهم ساخت و سازهاي ساختماني به روش صنعتي جهت رعايت ضوابط مصوب

درصد سود و  8(سازي ساختمان و ابنيه شهري و روستايي  ـ افزايش موارد اعطاي تسهيالت مقاوم
  )كارمزد

  هاي خصوصي و عمومي شش بيمه ساختمانـ افزايش پو
  ها هاي منجر به افزايش عمر مفيد ساختمان ـ افزايش سهم انواع يارانه

  درصد سهم
  درصد

  
  درصد

  
درصد كاهش وزن در 

  مترمكعب
  درصد
  درصد

  درصد سرانه جمعيت
  درصد
  درصد

  
  نسبت شهرها

  درصد
  درصد پوشش
  درصد وزن

  درصد 
  

  درصد
  درصد
  درصد
  درصد
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  .حفظ هويت معنوي و فرهنگي شهرها، بويژه قم و مشهد: سياست كلي هشتم :15ه شمارجدول 

  واحد  شاخص  اهداف   سياست راهبردي

انعكاس هويت ملي و معنوي 

هاي  ايراني ـ اسالمي در طرح

  شهري كالبدي 

ريزي و  ـ حفاظت از هويت ملي و فرهنگي در برنامه

  طراحي شهري

  

پيشينه تاريخي  ـ توجه به اصالت معنوي و تأكيد بر

  شهرها در طراحي فضاهاي شهري

  

ـ ارتقاء نقش اهميت مراكز معنوي در شهرها از 

  هاي موضعي و موضوعي طريق تهيه طرح

  

ـ تهيه و اعمال ضوابط و مقررات  شهرسازي و 

هاي  هاي متناسب با ويژگي ساختماني و تهيه طرح

  فرهنگي و تاريخي شهرها

ري موضوعي و موضعي براي هاي شه ـ افزايش نسبت تهيه طرح

  مناطق فرهنگي و مذهبي شهرها

  

هاي شهري براي  ـ افزايش نسبت تهيه طرح راهبردي اصالح بافت

  رعايت هويت ملي و فرهنگي در آنها

  

ـ افزايش نسبت تهيه طرح براي مراكز شهرها با هدف ارتقاء نقش 

  معنوي در آنها

  

ت ضوابط و رعاي نحوه ها در خصوص ـ افزايش سهم تعداد طرح

هاي فرهنگي و معنوي و  مقررات  الزم در زمينه  ارتقاء ويژگي

  تاريخي شهرها و بروز آوري آن هر ده سال

  درصد

  

  

  درصد

  

  

  درصد

  

  

  درصد
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  .رويه كالن شهرها جلوگيري از گسترش بي تنظيم سطوح شهرها با رعايت سياستهاي آمايش سرزميني و توسعه زيرساختهاي متناسب آن و استعدادها و: سياست كلي نهم :16شماره  جدول

  واحد  شاخص   اهداف   سياست راهبردي

اي  برقراري نظام منطقه

متعادل مراكز زيست و 

فعاليت بر مبناي اصول 

توسعه پايدار و يكپارچگي 

  ملي

ها در توزيع جمعيت در پهنه  از بروز عدم تعادلپيشگيري ـ 

  سرزميني

ها و  سب با قابليتاي متنا هاي منطقه ـ ارتقاء تعادل

  هاي مناطق توان

ـ ارتقاء كارايي و بازدهي اقتصادي و تسهيل روابط دروني 

  و بيروني اقتصادي كشور

ـ سازماندهي فضايي مناسب مراكز زيست و فعاليت با 

  تأكيد بر مشاركت مؤثر مردم

  ـ رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي در استقرار جمعيت

ها و استعدادهاي  ـ طراحي شهري بر اساس ظرفيت

  اي منطقه

وري و  ـ فراهم آوردن بسترهاي الزم براي ارتقاء بهره

  هاي شهري توسعه زيربناها و زيرساخت

  نظام شهري  (rank-size)اندازه ـ  شاخص رتبهـ 

  شهري در كشور و مناطق ـ شاخص نخست

  نسبت جمعيت پنج شهر پرجمعيت كشور به كل جمعيت شهريـ 

  پرجمعيت كشور به كل جمعيت شهريشهر 10نسبت جمعيت ـ 

وري در تمامي مناطق كشور به نوعي كه  ـ ميزان افزايش نرخ رشد ساالنه بهره

  منجر به كاهش فواصل بين نقاط گردد

  هاي كالبدي و آمايش بندي جمعيت طبق طرح ـ ميزان تحقق پهنه

يت گذاري كالن ملي در مناطق متناسب با ظرف هاي سرمايه ـ ميزان توزيع فرصت

  هاي مناطق مختلف و توان

تهران، (طرح مجموعه شهري براي شهرهاي باالي يك ميليون نفر ـ ميزان تهيه 

  )مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، اهواز

  هاي اقتصادي برتر ـ سهم مناطق از فعاليت

  ـ شاخص مركزيت خدماتي در سطح مناطق و كشور

  درصد

  درصد

  درصد

  نرخ رشد

  در سهم مناطق

  

  درصد

  درصد

  

  درصد

  

  درصد

  درصد
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د محيط شهري سازي فضاي شهرها و اماكن عمومي و بازنگري در الگوي طراحي بمنظور تأمين نيازهاي عمومي بخشهاي مختلف جامعه با تأكيد بر اصالح و بهبو مناسب: سياست كلي دهم :17 شماره جدول

  .براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي

  واحد  شاخص   اهداف  سياست راهبردي

تأمين حقوق كليه افراد در 
برخورداري از امكانات و 

هاي موجود در  ظرفيت
ها متناسب با شأن  سكونتگاه

انساني آنها بدون هرگونه 
  تبعيض

ها  سازي فضاهاي عمومي در سكونتگاه ـ مناسب
  براي همه به طور عادالنه 

  
هاي شهري براي  ـ ارتقاء استاندارهاي محيط

  حضور همه 
  
هاي شهري و  ارتقاء كيفيت دسترسي در محيطـ 

  هاي معلولين انطباق آن با شرايط و ويژگي

ـ تهيه ضوابط و مقررات  مناسب سازي و تجديد نظر در آن در مقاطع 
  ساله  ده

هايي كه با رعايت ضوابط معلولين ساخته  ـ درصد سهم ساختمان
  شوند به كل ساخت و سازها مي

مختلف شهري بر طبق الگوي مبتني  ها و خدمات ـ درصد سهم طرح
  بر رعايت ضوابط مصوب براي معلولين

حركت معلولين  شده سازي ـ نسبت مسيرهاي اصالح و مناسب
  حركتي ـ  جسمي

ـ ميزان توسعه و تجهيز سيستم حمل و نقل عمومي براي استفاده 
  همگاني، بويژه معلولين

هاي  طرحـ نسبت اعمال ضوابط مصوب معلولين در تهيه و اجراي 
  هاي عمومي شهرسازي و ساختمان

هاي عمومي  ـ نسبت رعايت ضوابط مناسب سازي در كليه ساختمان
ها، ادارات دولتي و  در كليه بانك(متر مربع  200با مساحت بيش از 

  ... )سازمانهاي عمومي، بيمارستانها و

ساله  هاي ده دوره
  تجديدنظر 

  درصد
  

  در صد
  

  درصد نسبت به كل 
  

نسبت به  درصد سهم
  كل

  درصد نسبت به كل
  

  درصد
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  هاي تدوين شده بر اساس شاخص 85و  84سالهاي در و ارزيابي عملكرد نظام ينتبي - 4

  1376تا  1373روند متغير هاي عمده بخش عمران شهري در سالهاي  - 1-4

در سالهاي هر چند . فته استصورت گر به صورت جداول زيرهاي توسعه، عمدتاً  ارزيابي عملكرد بخش شهرسازي در برنامه

در زير . مختلف به دليل تغييرات جزيي در نحوه گزارش گيري امكان مقايسه نتايج در دوره هاي مختلف بعضا مشكلتر ميگرديد

 . را مشاهده ميكنيم 76تا  73عملكرد برنامه دوره دوم در سالهاي 

    

  1376تا  1373اي ه روند متغيرهاي عمده بخش عمران شهري در سال:18جدول شماره 

  رشد ساالنه  1376سال   1373سال   واحد  متغيرهاي اصلي

  6/18  616  369  تعداد طرح  هاي توسعه شهري طرح
  -   193  -   هكتار  هاي مسأله دار شهري هاي بهسازي بافت طرح

  7/2  35265  32517  هزار نفر  جمعيت تحت پوشش شبكه آب آشاميدني شهرها
  8/11  4570  3268  هزار نفر  هاجمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهر

  22  28400  13750  هزار نفر  هاي آتش نشاني جمعيت تحت پوشش ايستگاه
  8/3  56  6/44  درصد  سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري

  2/10  83696  62534  كيلومتر  تأسيسات و شبكه معابر بهسازي شده شهري
  2/12  7/29  21  هزار هكتار  فضاي سبز شهري

  21  13155  7412  تن در روز  آوري و دفع بهداشتي مواد زائد شهري جمع
  1/26  716  357  نفر/ريال  سرانه سرمايه گذاري در امر آموزش شهروندان و تحقيقات

     گزارش عملكرد برنامه دوم، وزارت مسكن و شهر سازي : مأخذ 

  

 توسعهبر اساس مواد قانوني برنامه چهارم  سازيبررسي عملكرد بخش شهر - 2-4

ها و  هاي كلي نظام در مواد قانوني برنامه چهارم به صورت مجموعه راهبرد هاي سند چشم انداز و سياست اهداف و آرمان

 137، 75، 62، 61، 30، 17در مواد . هاي پيش بيني شده وظايف خاصي را براي بخش عمران شهري تعيين نموده است سياست

ي بر شمرده شده است كه ناظر بر بهبود ارائه خدمات، توسعه تأسيسات سازراي بخش شهرقانون برنامه چهارم تكاليف و وظايفي ب

شهرها و كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و نيز  هاي بين بخشي در امر مديريت كالن و تجهيزات شهري، اتخاذ سياست

ها و اقدامات خاصي  قانوني برنامه، سياست مطابق هر يك از مواد. باشد ها مي ها و دهياري هاي دولت به شهرداري واگذاري تصدي

  ).1237: 1386معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، (در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده است 
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  1384ي در سال سازعملكرد مواد قانوني برنامه چهارم در بخش شهر :19جدول شماره 

عنوان   عنوان هدف

  فصل

ي شده در هاي پيش بين سياست

  برنامه چهارم

هاي اتخاذ شده و اقدامات انجام  سياست

  شده

ميزان 

  ثمربخشي

هويت بخشي به 
سيما و كالبد 
شهري و 
استحكام ساخت 

  و سازها

  فصل اول
  30ماده 

تهيه و تدوين قانون جامع  -
 شهرسازي و معماري ايران

مناسب سازي فضاهاي شهري  -
و روستايي براي جانبازان و 

 معلولين

وضعيت عبور و مرور  بهبود -
 شهري

 
هاي جمعيت  ارتقاء شاخص -

تحت پوشش آب و فاضالب 
 شهري

هاي فرسوده و  احياء بافت -
  نامناسب شهري

  هاي مقدماتي انجام مطالعات بررسي - 
تهيه طرح مطالعاتي بهسازي محيط  - 

شهري براي عبور و مرور سالمندان، 
  كودكان و معلولين

ور هاي بهبود عبور و مر اجراي طرح - 
ريلي، خريد اتوبوس، بهسازي مسيرهاي 
عبور و مرور و تجهيز شهرها به 

  تجهيزات كنترل هوشمند ترافيك
هاي توسعه شبكه آب و  اجراي طرح - 

  دفع فاضالب 
هاي احياء  تهيه و اجراي طرح - 

هاي  هاي مركزي شهرها و بافت بافت
  فرسوده و نامناسب شهري

  ضعيف
  متوسط

  
  

  مناسب
  
  
  
  

  مناسب
  

  مناسبنسبتاً

حفظ محيط 
  زيست

فصل 
  پنجم
  61ماده 

  
  
  

فصل 
  پنجم
  62ماده 

اي با  هاي حاشيه هاي بافت سياست - 
  رويكرد توانمندسازي

ارائه برنامه مديريت پسماندهاي  - 
  كشور

كاهش ميزان آلودگي شهرهاي  - 
تهران، اهواز، اراك، تبريز، (بزرگ 

  )مشهد، شيراز، كرج، اصفهان
هاي  سيكلتخروج خودروها و موتور - 

  فرسوده از ناوگان حمل و نقل كشور

هاي ساماندهي  تهيه و اجراي طرح - 
اي با مشاركت بانك  هاي حاشيه بافت

  جهاني
نامه اجرايي قانون  تهيه و تدوين آيين - 

  مديريت پسماندها
اجراي طرح زوج و فرد كردن عبور  - 

  خودروهاي شخصي
هزار خودروي فرسوده از 30خروج  - 

نقل و عبور و مرور  ناوگان حمل و
  شهري

  نسبتاًمناسب
  
  

  مناسب
  

  متوسط
  

  مناسب

آمايش 

سرزمين و توازن 

  اي منطقه

فصل 
  ششم 
  75ماده 

  بند ب

استفاده مناسب از قابليت و 

شهرها براي تقويت  توان كالن

نقش فراملي و ارتقاء جايگاه بين 

  المللي كشور

هاي  تهيه طرح جامع تهران و طرح

  شهرها اير كالنمجموعه شهري براي س

  متوسط

  1386-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  85و 84گزارش اقتصادي سال : خذأم
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  بر اساس شاخص هاي تدوين شده 85و  84تبيين و ارزيابي عملكرد نظام در سال هاي   - 2-4

 ،در اين مرحله تدوين شده استكه ي يهااساس شاخص  رر سال هاي ياد شده بدرحوزه شهرسازي د ارزيابي عملكرد نظام

اساساً با مشكالتي روبروست، زيرا نحوه نگاه به مسايل حوزه شهرسازي در تدوين شاخص هاي سياست هاي كلي بخش 

كه تا كنون در بخش  هايي با هدف گذاري و تنظيم سياست ها و در نتيجه شاخص سازي ،شهرسازي مورد نظر مجمع تشخيص

از سوي ديگر در برنامه هاي پس از انقالب ،به ويژه در برنامه آخر، برنامه سوم و چهارم، بخش .  متفاوت است ،شهرسازي رايج بود

آمايش و محيط زيست و سوانح غير مترقبه به دليل ماهيت ميان بخشي شان به مسايلي پرداخته اند كه بروز كالبدي و مكاني 

، عمران شهري و عمران روستايي داشته و از اين حيث در جستجو و آن در سكونتگاه ها مصداق مسايل شهري و شهرسازي 

اي كلي حاضر به عنوان سياست ه حالتبيين و ارزيابي عملكرد نظام در سال هايي كه نحوه و نگاه برنامه ريزي با آنچه كه در 

شود موارد مشترك نظير به  توصيه مي بنابراين. دچار معضالتي خواهيم بود ،متفاوت مي باشد بخش شهرسازي تدوين گرديده،

زيرا در ارزيابي با توجه به نام و وظيفه اين بخش و به  .استعالم گردد و نهادهاي مسئول همان موضوعنظير از بخش هاي ديگر

تالش شود از همان  بايداز سوي ديگر. سبب تغييرات بنيادي در حوزه عمل آن، بسياري از شاخص ها قابل دستيابي نمي باشد

جستجو شده و شاخص هاي آن مورد ارزيابي و قضاوت براي  ،معادل آنچه كه در سياست هاي بخش شهرسازي آمده يعني ،بخش

به سبب تفاوت در اهداف كالن بخش، ممكن است نتايج غيرقابل استناد و غير قابل  زيرا .ميزان دسترسي به اهداف قرار گيرد

  .قياس پذيري با دوره هاي قبل و بعد را موجب شود
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  1385و  1384در سال هاي  بر اساس شاخصهاي ارزيابي سياستهاي كلي ارزيابي عملكرد نظامتبيين و :20شماره  جدول

1385 1384 
سال پايه 

1383 

واحد 

 متعارف

عناوين اهداف كمي برحسب 

 برنامه و فعاليت
هدف  رديف

 برنامه

در صد 

 تحقق
 عملكرد

هدف 

 برنامه

 1 برنامه ساماندهي كالبدي شهري

 در صد 55 5 5 100 9
نسبت تهيه طرح هاي توسعه 

 شهري به كل شهرهاي كشور
1 -1 

 در صد 68 1500 11 157 10
نسبت تهيه طرح هاي ناحيه اي به 

 كل كشور
2 -1 

 هكتار 3500 1500 320 21 1500
سطح بافت هاي بهسازي شده 

 شهري
3 -1 

3 _ _ 2 
  
  
_ 

 در صد

مناسب سازي فضاهاي شهري شهر 
جهت استفاده معلولين و  هاي بزرگ
 سالمندان

4 -1 

1000 40 400 1000 
  
_ 

 هكتار
تهيه و اجراي طرح هاي توانمند 

 اسكان غير رسمي سازي
5 -1 

 1- 6 طرح هاي كالبدي تهيه شده  طرح 1 1 1 100 1

 پروژه 0 150 37 6/24 1500
تهيه و اجراي طرح هاي طراحي 

 فضاهاي شهري
7 -1 

 2 ابط و مقرراتمطالعه و تدوين ضوبرنامه 

 2- 1 مطالعه صوابط شهرسازي و معماري پروژه __ __ _ 94 __

  3  برنامه مقاوم سازي و صنعتي كردن ساختمان 

 در صد __ __ ___ 71.5 __
نسبت ساختمانهاي با دوام به كل 

 ساختمانهاي شهري
1 -3 

 در صد __ ___ ___ 76.5 ___
نسبت واحدهاي مسكوني جديد 

 3- 2  لح با دوامساخته شده با مصا

 واحد ___ __ ___ 3.2 __
مبانگين تعداد واحد در ساختمان 

 )تراكم(
3 -3 

 در صد __ __ _ 18 ___
سهم واحدهاي احداثي در 

 ساختمانهاي با شش واحد بيشتر
4 -3 

 متر مربع __ ___ ___ 76 __
متوسط زمين يكواحد مسكوني 

 )تراكم و اشراف(جديد 
5 -3 

  ، رياست جمهوري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 1385و  1384سال هاي  گزارش اقتصادي: مأخذ   
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هاي با استانداردهاي كشور هاي ارزيابي در ايران اي و تطبيقي وضعيت كنوني شاخص بررسي مقايسه -5

  :بمنتخ
هايي كه تالش كرده اند بررسي مقايسه اي نظام هاي شهرسازي چند كشور در حوزه اروپا و آمريكا به عنوان نخستين كشور 

اهداف  "ي خود باشند، نشان مي دهد اين كشور ها از حيث شهر سكونتگاه هايداراي ساختار منسجمي براي ساماندهي به امور

در عين تفاوت هاي جزيي در شكل و ساختار   "ابزار هدايت و كنترل"و نهايتاٌ  "انواع طرح ها و برنامه ها"،  "برنامه ريزي شهري

به عنوان موضوعي   شهرسازي مقولهبه ماهيت مشترك  از يك سو  اين شباهت ها .باهت هاي زيادي به يكديگر دارندكلي ، ش

ژگي هاي ساختاري، به  تفاوتهايي كه اين كشورها از حيث وي و از سوي ديگر باز مي گرددتقريبا توافق شده بر سر تعريف آن  

  :كنيم كه در زير از آن ياد مي شود گردند تعيين مي با آن متمايز مي ياتشانخصوص ساير واجتماعي  - مديريتي، نظام اقتصادي

  اجتماعي اين كشور ها -ساختار اقتصادي - 1-5

به اين معني كه از نظراقتصادي كشور ها داراي چه نوع نظام اقتصادي اجتماعي هستند و روابط اقتصادي شان درچارچوب 

عالوه بر آن . لكيت دولتي بر ابزارتوليد يا سرمايه داري دولتي در آنها حاكم استنظام سرمايه داري خصوصي شكل گرفته يا ما

تأمين كننده ) مثل نفت(تحوالت درونزا محرك چرخه اي اقتصادي تلقي مي شوند يا مؤلفه هاي برونزا مثل صادرات منابع خاصي

بع در اختيار بخش خصوصي است يا بخش دولتي اصلي ثروت ملي ،منابع مالي و توليد ناخالص داخلي تلقي مي شوند و اين منا

  .نقش اصلي و تعيين كننده تنظيم اين روابط را برعهده دارد

  ساختار سياسي و تشكيالت مديريتي كشور - 2-5

مديريتي كشور بر  - به اين معني كه تشكيالت سياسي كشور طي چه روابطي شكل گرفته و نظام پاسخگويي سيستم سياسي

  .و تصميم گيري و سلسله مراتب آن چگونه تعيين مي شودي ته و روند تصميم سازچه مبنايي تحول ياف

  قوانين اساسي و حقوق عمومي كشور -5- 3

حوزه خصوصي ، و ساز و كارهاي تعامل اين دو حوزه ا د هاي عمومي ،تنظيم اين روابط بكه در چارچوب آن نحوه عملكرد نها

  .در قالب آن تعريف مي شود) (Civil Right  "حقوق شهروندي"طور عام امري كه به . با يكديگر را تعيين مي نمايد

هايي كه در باال از آن ياد شد به اين سبب است كه مسايل مربوط به شهر ها و سكونتگاه هاي انساني شايد اشاره به ساختار

با شهروندان را ميتوان ) شهرها(مهم ترين عرصه اي باشد كه به طور مستمر نحوه تعامل نهاد هاي حكومتي و مديريتي سرزمين

زيرا شهر تركيبي از كاربري هايي است كه متناسب با عملكرد هاي متنوع مربوط به سكونت ، كار و فعاليت و . در آن شاهد بود

از سوي ديگر نهاد هاي عمومي و حكومتي  متناسب با ساختار . فراغت و آمد و شد شهروندان و توسط آنان شكل مي گيرد

اجتماعي و حقوقي هر كشور ، در مورد برنامه ريزي و سياست گذاري ، اجرا و نهايتاً هدايت و كنترل موارد –قنصادي ا - سياسي
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و بهبود امور زندگي شهري ، ارتقاي سطح مطلوبيت وكيفيت حياتي ) Physical Development (البديمربوط به توسعه ك

، وظايف ، مسؤليت ها  و نحوه تعاملشان نسبت به هم و مكانيزم هاي  نابراين جايگاهب .ظف تلقي مي شوندومسؤل و مشهر ها 

معمول در خصوص تنظيم اين روابط و چگونگي تعيين مسؤليت هاي تعهد آور و سازو كار پاسخگو بودنشان نسبت به هم در 

  .جهت رسيدن به بهترين شكل روابط في مابين در اينجا اهميت مي يابد

زه برنامه ريزي و سياست گذاري ، چگونگي اجرا و روال هدايت و كنترل در حوزه مسايل ر زير به ويژگي هاي سه حود

  .شهرسازي و برنامه ريزي در چند كشور براي يافتن الگوهاي رايج مي پردازيم

  كشور فرانسهريزي شهري در  نظام برنامه :21جدول شماره 

 اهداف كالن طرح ها و برنامه ها كنترل و هدايت شاخص هاي
زام به رعايت سياست هاي آمايش و ال

طرح هاي منطقه اي در طرح هاي 
 محلي

هاي  ريزي تركيبي از برنامه(ريزي آمايش سرزمين  برنامه
 )ادواري عمراني و استفاده از اراضي در مقياس كالن

 تسهيل رشد اقتصادي و اجتماعي

 ارتقاي نقش فرانسه در اتحاديه اروپا ـــــ ــــــ

توسعه از طريق كنترل طرح هاي 
 بررسي و صدور پرواز 

 رشد موزون شهر ها و روستا ها عدم تمركز و كنترل شهرهاي مركزي

ايجاد زيرساخت ها در جهت هدايت 
 توسعه

برنامه ريزي در مقياس منطقه اي جهت رونق بخشيدن به 
 مناطق عقب مانده

 رونق بخشيدن به مناطق عقب مانده

قع خريد ساختمان ها و زمين هاي وا
اي كه براي نوسازي  در ناحيه

 شده  بيني پيش

معادل اداره كل (هماهنگي با هر يك از دپارتمانهاي مربوطه 
 )مرتبط

 حفظ آثارو ميراث فرهنگي و هنري

 تشويق به آميزش اجتماعي ـــــ ــــــ

 حفظ هويت فرهنگي  ـــــ ــــــ

تهيه طرح هاي شهرسازي دز شهر هاي 
 جديد

ها و شهر هاي جديد براي ايجاد تعادل  طرح ايجاد شهرك
منطقه اي و جلوگيري از گسترش در اراضي كشاورزي حداقل 

 هزار واحد مسكوني 10براي 

حفاظت از اراضي كشاورزي منابع 
 طبيعي

  تشويق به تشكيل شركت هاي بازسازي
از مالكين سرمايه گذاران و تشكيل 

 شركت هاي مختلف براي امر بازسازي
 صنايع

 ـــــ

 جلوگيري از فرسودگي صنعت

برنامه ريزي در مقياس كمون در شباهت با طرح هاي جامع  
 ايران

 ارتقاي عدالت اجتماعي

 ـــــ ــــــ
كمك به گروه هاي كم درآمد در تامين 

 مسكن،بهداشت و خدمات شهري

 ـــــ ــــــ
غير متمركز كردن نظام تصميم گيري 

 در امور عمراني و آباداني

 اولويت بخشيدن به صنايع پيشرفته  ـــــ ــــــ

 ـــــ ــــــ
تقويت خدمات، مبادالت توريسم از 

 طريق ايجاد زيرساخت هاي الزم

  جلب سرمايه خارجي  ـــــ ــــــ
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 انگلستانكشور ريزي شهري در  نظام برنامه :22جدول شماره 

 ريزياهداف برنامه  طرح ها و برنامه ها شاخص هاي كنترل و هدايت

ور پروانه ساختمان در جهت اعمال صد
وابط شهرسازي و محيط زيست و معيار ض

 هاي كيفي

   
  استفاده بهينه از زمين 

 حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي  

اجراي طرح هاي زير بنايي در جهت هدايت 
 توسعه در جهت مطلوب

طرح هاي عمران محلي كه تعيين كننده 
 چارچوب توسعه محلي مي باشند

ظ منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب حف
 محيط زيست و منابع 

 حفظ عدالت اجتماعي   ٌ

راهبرد هاي آمايش منطقه اي تهيه طرح هاي  كمك به تأمين زمين توسط دولت
 ساختاري به جاي طرح هاي عمراني گذشته

ساده كردن نظام تصميم گيري از طريق 
 تفويض اختيارات به نهاد هاي محلي

 زادي فرديحفظ حق آ  

رعايت طرح هاي ساختاري در تهيه طرح 
 هاي شهري

 ايجاد هماهنگي در طرح هاي توسعه محلي 

همكاري با اتحاديه اروپا در زمينه محيط   ٍ
زيست ، پايداري ، مبادله فرهنگي و گسترش 

 خدمات

نوسازي بافت هاي فرسوده مطابق با طرح 
 هاي نوسازي 

 فرسودهساماندهي به بافت هاي كهنه و  

 ارتقاي سطح بهداشت  ٌ

تأمين اعتبار عمراني شهر ها و شركت ها 
 توسط خزانه داري 

جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم در  
 فرايند هاي شهرسازي

 جلوگيري از تراكم بيش از حد  
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     كشور آمريكاريزي شهري در  نظام برنامه :23جدول شماره 

 اهداف برنامه ريزي برنامه ها طرح ها و شاخص هاي كنترل و هدايت

اجراي طرح هاي استفاده از اراضي جهت 
 ساماندهي به استقرار فعاليت

برنامه ريزي در مقياس منطقه اي مثل دره 
 تنسي

ساماندهي فضاها در هر مقياس با هدف 
ارتقاي سطح اقتصاد ، پيشرفت اجتماعي، 

 بهداشت

صدور پروانه ساختمان جهت كنترل كيفي 
 ابقت با طرح هاي تفضيليبنا و مط

برنامه ريزي در مقياس كانتي به منظور تعيين 
 كاربرد اراضي در مقياس كالن

ايجاد هماهنگي ميان كاربري هاي مختلف از 
 زمين 

 جلوگيري از رشد بي رويه شهر ها برنامه ريزي جامع شهري صدور پروانه براي توسعه هاي جديد

يت معاف(استفاده از مشوق هاي مالياتي 
 )ماليات

 ــــ
( حفاظت در برابر آميزش گروه هاي نژادي 

 )تشويق آميزش و همزيستي

استفاده از ابزار مالي ، شامل مشاركت در 
ايجاد زير بنا ها ، مشاركت در خريد اراضي و 

 پرداخت بخشي از هزينه هاي آماده سازي

برنامه ريزي در مقياس مادر شهري كه در بر 
 مادر شهر ها گيرنده نواحي تحت نفوذ

 حفظ و ارتقاي كيفيت محيط زيست

تهيه و اجراي برنامه هاي نوسازي شهري 
براي احياي بافت هاي فرسوده و تشويق 

 بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 

 ــــ

تسهيل بازسازي نواحي فرسوده و باز سازي 
مراكز قديمي شهر ها و تالش در جهت احياي 

 زندگي شهري

اضي جهت سازمان دادن راجراي استفاده از ا
 به استقرار فعاليت ها

 ــــ
 حفظ حقوق مالكيت فردي 

 حفظ و ارتقاي ارزش زمين يليصطرح هاي تف اعطاي كمك هاي بال عوض ايالت به شهر ها

 مشاركت در ايجاد زير بناها
 ــــ

تسهيل رفت و آمد و گسترش انواع سيستم 
 هاي ارتباطي

ندي ساختن پارك هاي تفريحي و شبكه ب
آنها از حيث پوشش خدماتي و فاصله براي 

 تسهيل دسترسي ها

 ــــ

تشويق دسترسي پياده به خدمات و ميان 
مسكن و محل كار به كوتاه كردن فواصل ، 

 تشويق توسعه حمل و نقل عمومي

 برنامه ريزي شهر هاي جديد مانند كلمبيا و 
 ستون در مريلندبو

 ايجاد شهر هاي جديد به صورت خودكفا

واحد (PUD)طرح هاي موسوم به توسعه   ايجاد تسهيالت وام ،بخشودن عوارض
  برنامه ريزي

 در مقياس كوچكتر از شهرك

صرفه جويي در مصرف زمين از طريق باال 
 بردن تراكم
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  كشور آلمان ريزي شهري در برنامه نظام :24جدول شماره 

 مه ريزياهداف برنا طرح ها و برنامه ها شاخص هاي كنترل و هدايت

  ساخت زير بناها جهت هدايت رشد شهر ها  - 
 صدور پروانه توسعه و ساخت - 

برنامه ريزي جامع آمايشي طرح كالبدي منطقه 
 اي 

ساماندهي به فضاهاي شهري به منظور بهينه 
 كردن استفاده از فضا و زمين

 حفظ هويت فرهنگي يليصتهيه طرح تف تهيه ي طرح هاي نوسازي محالت فرسوده

 ارتقاي كيفي استاندارد هاي زيست محيطي ــــ اخت زير بنا ها جهت هدايت رشد شهر ها س

صدور پروانه ساختمان جهت اطمينان از 
 هماهنگي در توسعه شهر ها و كيفيت بناها

 ــــ
حفظ حقوق مردم و آزادي هاي فردي و 

 اجتماعي 

 ــــ ــــ
ارتقاي سطح بهداشت در محيط هاي شهري و 

 رسكوني كا

 ــــ ــــ
راحت كردن دسترسي ها به حد اقل رسانيدن 

 انرژي مورد نياز به دسترسي

 حفظ استقالل و خود كفايي ايالت ها ــــ ــــ

 صرفه جويي در مصرف انرژي ــــ ــــ

  

  دكشور سوئ ريزي شهري در نظام برنامه :25جدول شماره 

 داف برنامه ريزيها انواع طرح ها و برنامه ها شاخص هاي كنترل و هدايت

ايجاد زير ساخت ها در جهت هدايت 
 گسترش هشر ها 

طرح هاي منطقه اي براي هماهنگي طرح هاي 
 شهر ها با شهر هاي مجاور

حفاظت و بهره برداري منايب از اراضي مورد 
استفاده در صنعت انرژي ، ارتباطات و مسكن و 

..... 

هاي جامع در مقياس شهر و حوزه طرح  صدور پروانه ساختمان براي اعمال ظوابط
 شهرداري به صورت يك فرايند مستمر

حفظ ميراث فرهنگي و ارزش هاي طبيعي 
 هنري و محيطي 

اعمال ظوابط طرح هاي جامع براي ايجاد 
فضاي سبز  و ( فضاهاي مورد نياز شهرها

 )جلوگيري از تخريب جنگل ها

طرح تفضيلي براي تمام يا بخشي از محدوده 
 شهرداري

ستفاده از منابع طبيعي به نحوي شايسته  و ا
 براي حفظ چرخه هاي طبيعي

 ــــ

تنظيم مقرررات كلي ، تسهيل و اجراي طرح 
 هاي تفضيلي 

ارتقاي پيشرفت اجتماعي در راستاي عدالت و 
تساوي و ايجاد محيط مطلوب و پايدار براي 

 تندرستي مردم

 ــــ
مقررات منطقه اي براي بخش محدودي از 

 داري هاشهر

ايجاد امكان استفاده از تسهيالت براي افرادي 
 كه دچار ناتواني هستند 

 پيشگيري از مخاطرات طبيعي و ايجاد ايمني  ــــ ــــ

ساخت پارك ها و فضاهاي عمومي و 
 پاركينگ در شهر ها و نواحي توسعه 

 ــــ
تأمين فضاهاي سبز و باز در نواحي شهري و 

 روستايي

 ارتقاي توريسم ــــ ــــ

 حفظ حق آزادي فردي ــــ ــــ

  31-25ص ص –بخش پنجم  –قانون جامع شهرسازي و معماري ايران : خذ أم   
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  :تهيه و توليد شاخص ها معموالً با اهداف زير صورت مي پذيردشود بنابراين چنانچه مالحظه مي

  وضعيت كشور،  بهبود -1

 ارتقاء شرايط كمي و كيفي زندگي در محيط شهري،  -2

 و مشي هاي برنامه اي، امكان ارزيابي خط -3

 ميزان دستيابي به اهداف كلي پيش بيني شده در طرح هاي باالدست براي توسعه شهر ها ، -4

 يق سرمايه گذاران جهت جذب منابع مالي آن ها براي توسعه، رقابت براي تشو -5

 . كسب امتياز براي تخصيص اعتبارات - 6

اما در . اصوالً شاخص سازي توسط بخش خصوصي براي اطالع رساني و كسب اعتماد سهامداران و شركا صورت مي پذيرد

االهاي عمومي را بر عهده دارند، تهيه شاخص ها نظام هاي دولتي و يا فعاليت هاي بخش عمومي كه ارايه خدمات اجتماعي و ك

براي ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف پيش بيني شده در سياست گذاري هاي اجرايي كه معموالً توسط نهاد هاي عمومي ، 

دي كه اما به طور كلي اين شاخص ها با هر هدف و توسط هر نها. سازمانها و بخش هاي دولتي انجام مي شود، صورت مي پذيرد

تهيه شده باشد، نوعي شاخص سازي در مقياس بين المللي نيز صورت مي پذيرد كه به عنوان ظرفيت سازي براي امكان مقايسه 

  :ازاين ميان به موارد مهمي در زير اشاره مي شود. در سطوح مختلف مي باشد

   (UNCHS)مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد  ـ

   (WB) ي بانك جهانيات و رصد بين المللمركز مشاهد ـ

   (ADB) بانك توسعه اسالمي ـ

  وشاخصهاي توسعه پايدارحمايت شده توسط نهادهاي طرفدارمحيط زيست  21دستوركار  ـ

  ده در خصوص بهداشت جهانيشاخص هاي توليد ش ـ

نحوه نگاه و  بررسي مقايسه اي شاخص هاي ايران با استانداردهاي كشور هاي ديگر حكايت از وجود تفاوت هايي بارز در

به طور كلي اين تفاوت ها به چند مسأله باز . ديدگاه هاي حاكم بر كشور ما نسبت به روال رايج در كشور هاي ديگر جهان دارد

  .مي گردد

ري ، اجرا و نظارت در بسياري از كشور ها به ويژه كشور هاي ار سازماني براي هدف گذاابتدا،  نظام مديريت كشور و ساخت

همين امر موجب مي شود كه الگوهاي مشابهي براي . ه اروپا و آمريكايي با نظام متمركز كشورمان تفاوت دارندتوسعه يافت

  .مديريت امور وجود نداشته باشد كه قابل مقايسه و بررسي تطبيقي باشد 

اخص هايي به سيستم فدرال با مديريت هاي محلي مستقل،  موجب مي شود نحوه نظارت و بررسي در سطح ملي با ش دوم، 

) هر استان بنا به شرايط خاص خود(زيرا در سطوح منطقه اي و فدرال . ا عمل مي شود، صورت پذيردمغير از آنچه در كشور 

كه لزوماً با سطح  تعيين نمايدبراي هريك از مناطق مي تواند ) ساله 5(هدف گذاري ويژه اي در برنامه هاي ساليانه يا ميان مدت 
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  .ملي يكسان نباشد

�� ����� و �� ه��� �� ���ر ه�% $زم را ��& �� '��1 �0�/ ا.-,��' �+��ر% از *(�ره� د���+�� ���م،  �2

456�� '� �� �� ���)���ن ��ر�' ���87' �� *(�ر ه��' *� دارا% 6�ا�7' �8��5 ا���دد��، : '� ';.  

امور در كشور هاي مختلف موجب شده است در  چنانچه اشاره شد تفاوت در ساختار هاي مديريتي و برنامه ريزي و هدايت

حوزه شهرسازي موضوعاتي مورد توجه قرار گيرند كه ماهيتاً با نگاه مرسوم در كشور ما تفاوت داشته و فاقد قابليت قياس پذيري 

  .باشند مي

  .ه مي كنيمدر زير به چند نمونه از شاخص هاي شهري كه در كشور هاي مختلف توليد و به آن استناد مي شود اشار

  :شاخص هاي توسعه شهري در چند كشور اروپايي:26جدول شماره 

 گروه اصلي زير گروه و موضوعات شاخص هاي پيشنهادي تعريف

همان گونه كه در گزارش محيط 
 1997زيست مانيتوبادر سال 

 .تعريف شده است

  :محيط طبيعي شاخص كيفيت هوا
  شهر تميز -    
/ عرضه و كيفيت آب -    

دسترسي به آب كيفيت 
 آشاميدني

 محيط زيست شهري

تعداد روزهاي با كيفيت هواي 
 خوب در سال

 تعداد روزهاي با كيفيت هواي خوب

همان گونه كه در گزارش محيط 
 1997زيست مانيتوبادر سال 

 .تعريف شده است

  
  شاخص كيفيت آب

 

  

فراواني نسبي جانوران آبزي در 
 انهار شهري

  
در نهر هاي  جمعيت جانوران آبزي

 شهري

 تعداد نقاط آلوده 

نسبت تعداد خانه هاي جديد 
ساخته شده در نواحي روستايي 
پيرامون شهر به خانه هاي جديد 

 در داخل شهر

 مديريت كاربري زمين پراكنش شهري 

 جنگل هاي شهري اندازه، تنوع و شرايط جنگل ها

نسبت اتومبيل به هر هزار نفر 
 جمعيت

  :مصرف و حفاظت تومبيلمالكيت ا
  حفاظت انرژي/ حفاظت آب  - 
در صد كاغذ ، شيشه و آلومنيومي  حد اقل كردن ضايعات  - 

 .كه بازيافت مي شوند

 نرخ بازيافت

 ميانگين توليد زباله حجم سرانه توليد زباله

به ) به كيلووات ساعت(مصرف برق
 ازاي هر خانوار

 حفاظت از نيروي برق

رف آببراي تمام انواع ميانگين كص
 )به ازاي هر نفر در روز( مصارف

 حفاظت از منابع آبي 
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به ) مگاژول( مصرف كل انرژي 
 ازاي هر نفر در سال

 حفاظت از منابع انرژي 

( مخارج سرانه راه ها به دالر    
شامل تمام مخارج احداث و 

 ) نگهداري راه هاي شهري

  اخت ها و خدماتزيرس مخارج زير ساخت هاي جاده اي 
  فرسودگي زير ساخت ها    - 
زيرساخت هاي با عملكرد   - 

 مخارج زير ساخت ها مخارج سرانه زيرساخت ها به دالر خوب و نگهداري از آن ها 

  اشتغال نيروي كار ساده نسبت نيروي كار ساده به جمعيت
اشتغال / كيفيت مشاغل - 

  معنادار
مشاغل فكري، حرفه اي و  - 

 فني

  اد شهرياقتص

  

ميانگين نسبت بيكاران به كل 
  نيروي كار

ميانگين نرخ رشد ساالنه تعداد 
 افراد شاغل باالي پانزده سال

  نرخ بيكاري
 رشد اشتغال

ميانگين نرخ رشد ساالنه تعداد 
 افراد شاغل باالي پانزده سال

 رشد اشتغال

كل درآمد ساالنه دولت در سال 
 به دالر

  يماليه شهر درآمد دولت
  مديريت مالي - 
تكيه شهر به ماليات بر  - 

 دارايي

مخارج سرمايه اي دولت به ازاي 
 هر نفر در سال

 مخارج سرمايه اي 

ميانگين تغييرات ساالنه درآمد 
 سرانه

 تغيير درآمد

در صد ارزش روز واحد مسكوني 
كه هر سال به عنوان مالياتبر 

 دارايي اخذ مي شود

 نرخ ماليات بر دارايي

  GDPبه ازاي هر بخش    
  اقتصادي

  سرزندگي اقتصادي
  تنوع اقتصادي - 
مشاغلي كه محيط زيست را  - 

پرورش / حفاظت مي نمايند
 مشاغل محله مبنا

جمعيت كل تقسيم بر كل 

 تعداد خانوار ها

  مسكن متوسط اندازه خانوار

مسكن در / مسكن ارزان - 
  دسترس، يكپارچه و ارزان

حفاظت از كيفيت  - 

 كن موجودمس
 هاي اجتماعي دارايي

(community 
assets) 

نرخ رشد تعداد خانوار ها يا نرخ 
رشد جمعيت و در صد تخميني 

 تغييرات اندازه خانوار

 نرخ قيمت مسكن به درآمد

نسبت متوسط اجاره ساالنه يك 
واحد مسكوني به متوسط درآمد 

اين ( خانوار هاي اجاره نشين
شاخص ،شاخص اصلي سنجش 

زان استطاعت براي بهره مندي مي
 )از مسكن است

نسبت اجاره مسكن به درآمد 
 خانوار
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نسبتي از خانوار ها كه توانايي 
بازپرداخت باالترين وام واحد هاي 
مسكوني بخش رسمي با قيمت 

 متوسط را دارند

نسبتي از خانوار هاي چهار 

دهك پايين درآمدي كه بيش از 

در صد درآمدشان را صرف  30

 .ن مي كنندمسك

 استطاعت براي رهن مسكن

  مخارج زياده از حد مسكن
Excessive housing 

expenditure 

سهمي از مساكن كه نامناسب 
محسوب مي شود يا اينكه نياز به 

 تعمير اساسي دارد

  مسكن نامناسب
Inadequate housing 

 

تعداد بناهاي شهر كه در زمره 
 ميزاث فرهنگي يا آثار تاريخي قرار

 گرفته اند

 فرهنگ، هنر و سرگرمي  فهرست آثار تاريخي

ميزان استفاده از امكانات 
سرپوشيده و در فضاي باز توسط 

 گروه هاي مختلف جمعيتي

  تفريحات و اوقات فراغت استفاده از تسهيالت فراغتي

مركز محله هاي پويا و  -

  شكوفا

دسترسي به امكانات  -

 ورزشي

زاي هر تعداد كارمندان دولتي به ا
 نفر جمعيت 1000

  خدمات دولتي كارمندان دولتي 

دسترسي به حمل و نقل  - 
  عمومي 

 برنامه ريزي شهري منطقي  - 

 

نسبت كل مخارج دولت در ارتباط 
شامل ( با زير ساخت ها به دالر

اقدانات مربوط به عمليات، 
نگهداري و مشاغل سرمايه اي در 
ارتباط با زيرساخت هاي فيزيكي 

ده و راه ،راه آهن، توزيع مانند جا
آب و برق ، جمع آوري زباله و 
زيرساخت هاي اجتماعي مانند 

 )هزينه سالمت و آموزش

 مخارج زيرساخت ها

هزينه كل خدمات اجتماعي به 
دالر به ازاي هر نفر شامل هزينه 
هاي سرمايه اي و جاري و عمومي 

 و خصوصي

 مخارج خدمات اجتماعي 

موزشي، هزينه سطوح مختلف آ
 منابع مالي وو سطح دولت

  آموزش مخارج عمومي آموزش

تحصيالت باالتر از متوسطه  - 
  و ساير آموزش ها
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 آموزش هاي عمومي - 

تعداد مراكز دانشگاهي به ازاي هر 
 نفر

  مدرك دانشگاهي
 

تعداد جرايم گزارش شده 

تعداد قربانيان به تفكيك مرد و (

در سال به ازاي هر هزار نفر ) زن

جرايم جنسي ، خشونت ( عيتجم

 )خانوادگي ، قتل و دزدي

  ايمني  نرخ جرايم

ايمني شخصي و ايمني  - 
  اموال مردم

 جرايم و ايمني  - 

 رفاه فردي

نسبت مرگ و مير ناشي از حوادث 
نفر  1000حمل و نقل به ازاي هر 

 جمعيت

تلفات حوادث مرتبط با حمل و 
 نقل

نسبت مرگ و مير ناشي از 
ابر پياده به ازاي هر تصادف با ع

 هزار نفر

تلفات ناشي از تصادف با عابر 
 پياده

تعداد مراكز خدمات پزشكي به 
ازاي هر هزار نفر جمعيت و هزينه 

 سرانه آن به تفكيك جنسيت

  سالمت  خدمات پزشكي

دسترسي به خدمات  - 
  حفاظت از سالمتي

درصد كودكاني كه قبل از رسيدن  كيفيت آب و عرضه آن - 
سالگي مي ميرند به تفكيك  5 به

 جنسيت

نرخ مرگ و مير نوزادان و 
 كودكان

تعداد دانش آموزان در دامنه سني 
خاص به عنوان درصدي از كل 
جمعيت در آن سن يا در صد 
كودكاني كه در سن مدرسه 
هستند و در دوره هاي ابتدايي يا 

 متوسطه ثبت نام شده اند

  آموزش نرخ ثبت نام در مدرسه

  زشآمو - 
  كيفيت آموزش - 
فراگيري و عموميت آموزش  - 

(inclusive education) 

تعداد سال هايي كه يك نوزاد تازه 
متولد شده زندگي خواهد كرد در 
صورتي كه نرخ مرگ و مير و ساير 

اين ( شرايط كنوني ثابت بماند 
شاخص براي محاسبه شاخص 

 تركيبي توسعه 

  انسانيHDIدر سطح شهر       
  تفاده قرار مي گيردمورد اس

  اميد به زندگي در هنگام تولد
  
  

  

  

  

  

 

  برابري

سنجه هاي عدالت اجتماعي  - 
  برابري/ 
نياز هاي ابتدايي كالبدي كه  - 

 براي همه فراهم است

حمايت هاي مالي و غير مالي 
 ارايه شده به گروه هاي محروم

  ايمني اجتماعي

درآمد كل خانواده در هر سال  
ي درآمدي پايين برحسب گروه ها

 و متوسط

  ثروت در آمد خانواده

  درآمد - 



 68

دسترسي به اشتغال بر حسب 
 جنسيت و نوع فعاليت

 انداز قابل پس دسترسي به درآمد
  شخصي

Personal disposable income 

  توانايي فراهم كردن آسايش  - 
(material comfort  مادي  

at affordable price) 

  نرخ پس انداز شخصي واقعي درصد پس انداز از درآمد
گروه هاي مختلفي كه به طور 
فعال نماينده هر هزار نفر جمعيت 

 هستند

 رهبري و حكمروايي تنوع مقامات منتخب

حكمروايي با حساب پس  - 
  دهي محلي و قوي

حكمروايي پاسخگو، قابل  - 
 احترام و قابل اعتماد

نحوه رهبري اجتماع 

 محلي

عنوان  تعداد رأي دهندگاني كه به
مشاركت كننده فعال ثبت نام 
كرده اند يا درصدي از جمعيت 

كه ) در سن رأي دادن ( بزرگسال 
در آخرين انتخابات شهرداري 

 شركت كرده است

 نرخ مشاركت رأي دهندگان

درصد افرادي كه به زبان مادري 
 خود صحبت مي كنند

  زبان مادري
Home language 

  تصوير ذهني و  هويت

صوير ذهني اجتماع ارتقاي ت - 
  محلي

Self image -  تصوير خود  
  شخصيت اختصاصي  - 

Distinctive character  
  )UNDP )2007منتشر شده توسط  2007 -2008گزارش توسعه انساني : مأخذ   
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  ١ :كيفيت زندگي شهريبراي نشان دادن  هاي رايج در برخي از كشورها سازي شاخص - 4-5

  .با شاخص اصلي متوسط رضايت از نهاد هاي محلي: ز نهاد هاي محليرضايت شهروندان ا – 1      

  Co2.ميزان سرانه توليد انتشار يافته: كمك يا همكاري محلي در تغييرات جهاني آب و هوا – 2     

  .در صد سفر ها با وسايل نقليه شخصي : ميزان تحرك و حمل و نقل مسافر   -  3     

متري فضاهاي باز عمومي با  300در صد شهرونداني كه در فاصله : باز و خدمات عمومي ميزان دسترسي به فضاي  – 4     

  .متر مربع زندگي مي كنند 5000مساحت بيش از 

  .   تعداد ذرات در يك ميليون واحد ميزان خالص: كيفيت هواي محلي – 5    

  .تومبيل به مدرسه مي روندداد دانش آموزاني كه با اتع: كودكان به مدرسه)  سفر(رفت و آمد  – 6    

در صد سهم فعاليت هاي اقتصادي : ميزان توجه به توسعه پايدار از سوي مسؤلين محلي و فعالين اقتصادي محلي – 7    

  .داراي مجوز ها و تأييديه هاي زيست محيطي از ميان تعداد كل فعاليت ها

  .دسي بل تحمل مي كنند 55كه آلودگي صوتي بيش از درصد جمعيتي : آلودگي صوتي  – 8    

  .در صد اراضي حفاظت شده: كاربري اراضي با رعايت توسعه پايدار – 9    

در صد مردمي كه از محصوالت با ويژگي هاي زيست محيطي و : محصوالت مطابق با ارزش هاي زيست محيطي  – 10  

  .نندتوسعه پايدار استفاده مي ك

  

  :توصيه شده توسط هابيتات ن الملليشاخص هاي توسعه شهري در سطح بي -5- 5    

ماده  20فصل و  6، داراي هبه  تصويب رسيد) هابيتات 21دستور كار ( شاخص هاي توسعه شهري هابيتات كه در چارچوب

  .شاخص تدوين و تنظيم گرديد 23بود كه در 

ريت محيطي، توسعه مباحث توسعه شهري در قالب سرپناه ، توسعه شهري و كاهش فقر، مدي شش فصل اصلي مربوط به

هر يك از اين سر فصل ها به مصاديق . استاقتصادي، حكمراني و حكم روايي شهري ، همكاري هاي بين المللي مطرح گرديده 

تبديل  نمايند مربوطه و حوزه هاي تأثير گذاري و همچنين شاخص هايي كه دستيابي به موارد فوق الذكر را عملياتي مي

  .ندشو مي

                                                 
  168، ص  2006ص هاي شهري و برنامه ريزي منطقه اي ، سي سيليا وانگ، شاخ: مأخذ. 1
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  اه سرپن: فصل اول  

  اي تأمين امنيت در تصرف سرپناه بر - 1حوزه     

سرپناه را نشان مي دهد، كه در آن طيفي از و تصرف در مسكن  نحوه اين شاخص ميزان سهم انواع: معرفي و تعريف وظيفه

جاره اي و رهني انواع نحوه تصرف ا. يعني نحوه تصرف ملكي تا نا امن ترين يعني بي خانمان را در بر مي گيرد آنها ترين ئنمطم

) ن در بخش استيجارئبا توجه به وجود قوانين كافي و مطم( تا اجاره از بخش خصوصي ) اجاره دولتي( در مسكن اجتماعي 

ست كه از هر سكونتگاه براي اتأمين سرپناه مهم ترين انتظاري . سطوح متوسطي از امنيت در تأمين سرپناه را فراهم مي آورند

امنيت رواني از تأمين اين نياز در طيفي از مسكن ملكي كه اقامت در آن قطعي تر از انواع ديگر به نظر  ميزان. ساكنانش مي رود

تا بي خانماني و زندگي در فضا هاي خاص را در بر مي گيرد، كه به طور طبيعي در خانه ملكي سطح امنيت رواني در  ،مي رسد

  .خواهد كردحداكثر و در انواع ديگر تدريجاً به سوي حد اقل ميل 

  انواع نحوه تصرف :1شا خص               

  ميزان اجبار براي تخليه خانه: 2شا خص              

   ترويج و تشويق حق مسكن كافي – 2حوزه  

  نسبت قيمت مسكن به درآمد  : 3شاخص               

  ]حقوق تأمين سرپناه[ حق مسكن: كيفي داده هاي             

   دسترسي برابر به زمين تأمين – 3حوزه 

  .نسبت قيمت زمين به درآمد: 4 شاخص            

  تأمين دسترسي به اعتبارات مالي – 4حوزه 

  رهن و غير رهني:  5 شاخص            

   تأمين دسترسي به خدمات اساسي – 5حوزه 

  ). سي مستقيم دارندخانوارهايي كه در واحد مسكوني خود به شبكه آب ، برق، فاضالب و تلفن دستردرصد (

  دسترسي به آب :  6شاخص             

   در هر خانهاتصاالت :  7 شاخص           

  توسعه اجتماعي و كاهش فقر: فصل دوم 

تعداد قتل هاي گزارش شده، . اطالعات مناسبي براي سطح امنيت شهر فراهم مي سازد ،ميزان جرايم :معرفي و تعريف وظيفه

در صد از جرايم گزارش مي  50كمتر از  معموالً بر مبناي مطالعات انجام شده. جرايم را نشان مي دهد  تجاوز، دزدي ، ميزان

  .شود و فاصله آمارهاي رسمي با آنچه در واقعيت مي گذرد شاخص وضعيت شهر ها از حيث ميزان خشونت است
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   تأمين فرصت هاي برابر براي زندگي سالم و امن – 6حوزه 

  سال 5مرگ و مير زير :  8ص شاخ            

  ميزان جرايم : 9شاخص             

 خشونت هاي شهر: داده هاي كيفي            

   حمايت از گروه هاي نابرخوردارو  (Social Integration) تشويق ادغام اجتماعي -7حوزه 

  خانوار هاي فقير:  10شاخص            

  سكونتگاه هاي انسا نيتشويق برابري جنسيتي در توسعه  -  8حوزه 

  شكاف هاي موجود بين جنسيتي:  11شاخص          

  

  مديريت محيطي: فصل سوم 

توسعه سكونتگاه ها با محيط زيست اطرافش و نظام مند ساختن آن به و هماهنگي ايجاد هارموني :معرفي و تعريف وظيفه

متوازن از حيث جغرافيايي بخشي از اين هدف است كه از  ساختار هايي ،عنوان هدف كلي ايجاد توسعه پايدار در جهان شهرنشين

هدف از اين هدايت و مونيتورينگ جلوگيري از رشد و تمركز هاي . طريق هدايت و مونيتورينگ جمعيت شهري حاصل مي گردد

خدمات  جمعيتي غير قابل مديريت، رشد سريع جمعيت بدون امكان انطباق تأمين زيرساخت هاي الزم براي آن، تأمين كافي

پايه اي مورد نياز ، سرپناه قابل دستيابي در حد توان و استطاعت ،  اشتغال كافي و فرصت هاي اقتصادي الزم به نوعي كه از بي 

  .،استنظمي ها و تخريب هاي محيطي جلوگيري نمايد

   ترويج ساختار متعادل جغرافيايي و سكونتگاه ها - 9حوزه 

   رشد جمعيت شهري:  12شاخص           

  مديريت عرضه و تقاضاي آب در يك روند اثر گذار – 10حوزه 

  ميزان مصرف آب:  13شاخص           

  قيمت آب :  14شاخص           

   كاهش آلودگي هاي شهري:  11حوزه 

  آلودگي هوا:  15شاخص          

  تصفيه فاضالب:  16شاخص          

  امددفع زباله و پسماند هاي ج:  17شاخص          
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  پيشگيري از سوانح و بازسازي سكونتگاه ها پس از سانحه:  12حوزه 

 (mitigation instrument) پيشگيري از سوانح فاجعه بار و ابزار هاي بازدارنده:  3داده هاي كيفي          

  حمايت از سيستم حمل و نقل مؤثر و از نظر زيست محيطي مناسب:  13حوزه 

  ر زمان سف:  18شاخص         

  وضعيت حمل و نقل:  19شاخص        

حمايت از سازو كارهايي براي تهيه و اجراي برنامه هاي محلي زيست محيطي و نو آوري هاي محلي و بومي :  14وزه ح

  21دستور كار 

  )بومي( برنامه هاي زيست محيطي محلي:  4داده هاي كيفي       

  توسعه اقتصادي : فصل چهارم

 از يك سو و عدم امكانافزايش نقش بخش غير رسمي به معناي عدم انطباق ميزان رشد نيروي كار  :معرفي و تعريف وظيفه

بخش غير رسمي مي تواند زمينه اي . است  از سوي ديگر در بخش رسمي اقتصاد پاسخگويي  براي تأمين فرصت هاي شغلي

اگر از حمايت هايي براي توانمند شدن جهت توسعه يت هاي جايگزين و مبنايي براي توسعه اقتصاد شهري را لبراي مشاغل و فعا

افزايش توليد و رشد سريع شهر ها ايفا  در بخش غير رسمي نقش فزاينده اي را. زمينه هاي فعاليتي برخوردار باشد ، فراهم سازد 

بخش قابل توجهي از  ،اين بخش داراي درجه قابل مالحظه اي از آزادي هاست كه به دليل فرار از موارد محدوديت آور. مي نمايد

افزايش نقش و اهميت بخش غير رسمي به معناي تالش . اقتصادي فعال سازدهاي  انواع فعاليتبيكاران شهري را مي تواند در 

براي تغييرات نهادي جهت  سياست هاي مالي انعطاف پذير، اعتبارات مالي مناسب براي بنگاه هاي كوچك اقتصادي و فراهم 

  .چند محدود براي شاغلين اين بخش است هر هايي فرصتساختن 

  

   انند ، به خصوص با مديريت زرتقويت بنگاه هاي اقتصادي خ:  15حوزه 

  اشتغال بخش غير رسمي :  20شاخص        

  عمومي و ايجاد فرصت هاي اشتغال مولد -تشويق و حمايت از مشاركت بخش هاي خصوصي:  16حوزه 

  ري بخش خصوصي و عمومي مشاركت و همكا: 5داده هاي كيفي    

  توليدات شهر:  21شاخص       

  ميزان بيكاري : 22شاخص       
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  حكمراني: 5فصل 

توسعه پايدار سكونتگاه . توسعه نهادينه شده در هر كشور است تمركز زدايي بخشي از اهداف كلي :معرفي و تعريف وظيفه

متي براي منعكس ساختن اولويت هاي موجود در جوامع شهري هاي انساني به طور فزاينده بستگي به ظرفيت كليه سطوح حكو

از طريق تمركز زدايي از  نياز به اقدام اين امر. جهت تشويق و راهنمايي دولت ها براي توسعه محلي و مشاركت الزم دارند

) ملي(هاد هاي باالتراين قابليت را ميزان استقالل از ن. و تدوين كنندگان خط مشي ها و قدرت هاي تصميم گير دارد مسئولين

وابستگي مالي به نهاد هاي ملي و چگونگي ارتباط مالي بين آنها پديده تمركز زدايي و توسعه پايدار با مديريت . تعيين مي كند 

  .نهاد هاي محلي را نشان مي دهد

  تشويق و حمايت از عدم تمركز و تقويت مسؤلين محلي:17حوزه 

  زان عدم تمركزسطح و مي:  6داده هاي كيفي         

  تشويق و حمايت ار مشاركت و انگيزه هاي مشاركت هاي اجتماعي:  18حوزه 

  (accountability) يشحساب ك يتلشفافيت و قاب:  8داده كيفي        

  هزينه در آمد مديريت محلي شهر ها :  23شاخص        

  

  همكاري هاي بين المللي : 6فصل 

  .الملي باشند ملي و محلي قادر به برقراري ارتباط مستقيم با نهادهاي بيننهادهاي : معرفي و تعريف وظيفه   

  

   تقويت همكاري ها و مشاركت هاي بين المللي:  20حوزه  

  مشاركت در فعاليت ها و همكاري هاي بين المللي:  9داده كيفي         

   

  ارستانبلغ ـ وليكوتورنوو نمونه موردي شهرـ شاخص هاي شهري  برنامه تهية -5- 6

  سرپناه: فصل اول 

  تأمين امنيت تصرف - 1-1

  ارتقاي سطح حق دستيابي به مسكن كافي - 1-2

  تأمين دسترسي برابر به زمين  - 1-3

  ارتقاي سطح دسترسي برابر به اعتبارات - 1-4

  ارتقاي سطح دسترسي به خدمات اساسي- 1-5

  



 74

  توسعه شهري و كاهش فقر: فصل دوم

  راي زندگي امن و سالمتأمين فرصت هاي برابر ب - 2-6

  (disadvantage) ارتقاي سطح ادغام اجتماعي و حمايت از گروه هاي آسيب ديده اجتماعي - 2-7

  اي سطح برابري جنسيتي در توسعه سكونتگاه هاي انسانيارتق - 2-8

  مديريت زيست محيطي :  فصل سوم

  .ارتقاي ساختار سكونتگاهي متوازن جغرافيايي - 3-9

  و تقاضاي آب در يك شكل و ساختار مؤثر مديريت عرضه - 3-10

  كاهش آلودگي هاي شهر ها  - 3-11

  جلوگيري از سوانح و باليا و بازسازي سكونتگاه ها  - 3-12

  ارتقاي سيستم مؤثر و از نظر زيست محيطي مناسب - 3-13

  21هاي بومي و دستوركار پيش بيني ساز و كار هاي حمايتي براي تهيه و اجراي برنامه هاي زيست محيطي و انگيزه  - 3-14

  توسعه اقتصادي: فصل چهارم

  تقويت بنگاه هاي اقتصادي كوچك و خرد به خصوص با مديريت زنان - 4-15

  تشويق مشاركت و همكاري هاي بخش دولتي و خصوصي و بر انگيختن فرصت هاي اشتغال مولد - 4-16

  حكمروايي : فصل پنجم

  ليارتقاي عدم تمركز و تقويت مسؤلين مح - 5-17

  ارتقاي سطح حمايت از مشاركت هاي اجتماعي و همكاري هاي شهروندي  - 5-18

  شهري و كالنشهري - اطمينان از كارايي ، قابل بررسي و شفاف بودن سيستم حكمروايي محلي - 5-19

  هاي بين المللي  يهمكار:  فصل ششم

  تقويت و تشويق همكاري هاي بين المللي - 20- 6

  هاي ايران با كشورهاي ديگر رخي شاخصاي از ب جداول مقايسه -5- 7

سازي و  و نحوه شاخصهايي كه در نحوه نگاه ما به مسائل شهرسازي  در جداول همراه تالش شده است در عين تفاوت

اين آمارها  .المللي وجود دارد به چند شاخص مشترك اشاره شود تا امكان مقايسه فراهم گردد آوري اطالعات در سطح بين جمع

  :ه زير مي باشدحوز 5در 

  ميزان و سهم شهرنشيني
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  سوانح و ريسك در سكونتگاه ها

  حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي

  خدمات شهري 

  حمل و نقل شهري

  :ميزان شهر نشيني

  سهم جمعيت شهرنشين و توزيع آن وظايف بخش شهرسازي و برنامه هاي مربوط به اين حوزه را نشان مي دهد    

  ميزان شهر نشيني شاخص هاي :27جدول شماره 

  جمعيت

  پايتخت

2005  

 )هزار نفر(

 نرخ رشد جمعيت شهري سطح شهر نشيني ميزان تغيير
كشورهاي 

  2010 منتخب جهان

 -2020 

1990  

 -2010 
2020 2010 2000 1990 

2020  

 -2030 

2010  

 -2020 

2000  

 -2010 

 ارمنستان -55/0 13/0 20/0 5/67 1/65 7/63 2/65 29/0 23/0 1103

 ايران 92/1 99/1 32/1 3/56 2/64 5/69 0/74 05/1 63/0 7314

 تركيه 08/2 66/1 28/1 2/59 7/64 6/69 0/74 81/0 60/0 711

عربستان  80/2 33/2 89/1 6/76 8/79 1/82 2/84 35/0 26/0 2159

 سعودي

 ژاپن 36/0 30/0 21/0 1/63 2/65 8/66 8/69 29/0 44/0 35197

 افغانستان 60/5 79/4 78/4 3/18 3/21 8/24 7/29 52/1 80/1 2994

 لبنان 19/1 08/1 83/0 1/83 0/86 2/87 6/88 24/0 16/0 _

 كنيا 55/3 21/4 19/4 2/18 7/19 2/22 6/26 98/0 81/1 2773

 نيجريه 88/3 15/3 2/57 0/35 9/43 2/52 3/59 99/1 29/1 612

 آلمان 0/12 0/17 0/25 4/73 1/75 6/75 3/77 15/0 22/0 3389

 بلغارستان -36/0 -40/0 -49/0 4/66 9/68 3/71 4/74 36/0 42/0 1093

 پرو 76/1 65/1 40/1 9/68 6/71 7/73 3/76 34/0 34/0 7186

 برزيل 96/1 33/1 90/0 5/47 7/47 4/49 5/53 20/0 79/0 3341

Safety and Security .UN-HABITAT- ٢٠٠٧  Source: Enhancing Urban     
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  سوانح و ريسك در سكونتگاه ها :28 جدول شماره

ظوابط پيشگيري    

 از         سانحه
   زلزله طوفان سيل خشكسالي

  C  B  A تعداد كشته ها  
2000-1980 

  وقوع
 سانحه

  تعداد كشته ها
2000-1980 

  وقوع
 سانحه

  تعداد كشته ها
2000-1980 

كشور هاي منتخب  وقوع سانحه تعداد كشته شده ها وقوع سانحه
  جهان

به ازاي       
 ميليون   نفر

  متوسط
 ساالنه

  متوسط
  ساليانه
1980-
2000 

به ازاي  
ميليون   

 نفر

  متوسط
 ساالنه

  متوسط
  ساليانه
1980-
2000 

  به ازاي
  ميليون
 نفر

  متوسط
 ساالنه

متوسط 
ساالنه  
1980- 
2000 

به ازاي   
 ميليون   نفر 

متوسط 
 ساالنه

متوسط 
-1980ساالنه

2000 

_  
  
 خير

 
 
 خير

 
_  
 
 
 
 بله

 
_ 
  
 
 بله

  
 خير

 
  بله
  
  
  خير
  
  بله
  
  
  بله
  
 بله

_ 
  
  خير
  
  
  بله
  
_  
  
  
  
  بله
  
  
_  
  
  خير
  
  خير
  
  بله
  
  
  خير
  
  بله
  
  
  خير
  
 خير

 

_  
  
  خير
  
  
  خير
  
_  
  
  
  
  بله 

  
_  
  
  
  خير
  
  خير
  
  بله 

  
  
  خير
  
  بله 

  
  
 بله

 
 بله

_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
  
_  
  
_  
  
_  
  
16/0  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
 

_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
  
_  
  
_  
  
_  
  
05/4  
  
_  
  
_  
  
  
_  
  
_  
  
_ 

_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
  
_  
  
_  
  
_  
  
29/0  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_ 

20/2  
  
  
05/0 

 
36/0 

 
 
 
 
 
25/0 

 
63/24 

 
 
 
 
50/0 

 
 
12/0 

 
01/0 

 
 
 
 
56/4 

 
67/0 

19/131  
  
  
19/0 

 
 
29/20 

 
 
 
 
 
71/30  

  
57/420 

 
 
 
 
 
86/12  

  
  
67/12  

  
  
0/1  

  
  
  
  
62/97  

  
33/99 

90/1  
  
  
05/0 

 
67/0  
  
_  
  
  
  
62/0  
  
76/0  
  
  
_  
  
24/0  
  
  
62/0  
  
38/0 

 
_  
  
  
10/1  
  
19/2 

_ 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
 
 
32/0 

 
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_ 

_  
  
_ 
 
_ 
  
_  
  
 
29/39 

 
_ 
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_ 

   _  
 
_ 
  
 
_ 
 
_  
  
 
 
95/1 

 
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_  
  
_ 

68/38  
  
  
96/343 

  
 
58/15 

 
_  
  
  
 
31/2  
  
  
2480  
  
_  
  
  
_  

          
_  
  
  
5 

 
_ 
 
 
0/62  

  
0 

8/225 

 
  
0  
  
  
  
  
  
 

48/1190 

 
  
 
86/949  

  
_  
  
  
  
  
  
  
  
29/281  

  
  
95/399  

  
_  
  
  
_  
  
_  
  
  
 

43/1  
  
05/0  
  
76/0  
  
_  
  
  
41/1  
  
81/0  
  
_  
  
_  
  
_  
  
05/0  
  
_  
  
62/0  
  
05/0 

  ايران

  

  ارمنستان

  

  تركيه

  

  عربستان سعودي

  

  ژاپن

  

  افغانستان

  

  لبنان

  

  كنيا

  

  نيجريه

  

  آلمان

  

  بلغارستان

  

  پرو

  

 برزيل

 C-5جدول شماره ، 400، ص 369Bص  -8جدول شماره .   بيتاتها -گزارش جهاني اسكان جمعيت: مأخذ

A   =ضوابط و مقررات ساختمان      B  = پهنه بندي ريسك  C  =بيمه سوانح طبيعي براي ساختمان هاي خصوصي و عمومي   
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  يا اسكان غيررسمي ،حاشيه نشيني(slum) سكونت در نواحي ناسالم شهري :29جدول شماره 

احي پيش بيني جمعيت نو

 ناسالم دامنه دوم

سهم جمعيت نواحي 

ناسالم نسبت به كل 

 )درصد(جمعيت شهري

 
نواحي تعدادساكنان 

 )هزار نفر(سالم
 شرح

2020 2010 2001 1990 2020 2010 2001 1990 

 ايران 17094 20406 23587 27707 9/51 2/44 22621 25603

 ارمنستان _ _ _ _ _ _ _ _

 تركيه 7997 8011 8022 8035 3/23 9/17 7671 7332

6914 4876 8/19 8/19 7382 5066 3609 2385 
عربستان 

 سعودي

 ژاپن _ _ _ _ _ _ _ _

 افغانستان 2458 4845 8760 16536 5/98 5/98 8464 15676

 لبنان 1142 1602 2112 2872 1/66 1/66 2031 2679

 كنيا 3985 7605 12905 23223 04/70 07/70 12460 21972

 نيجريه 24096 41595 55732 76749 0/80 2/79 57422 76943

 آلمان _ _ _ _ _ _ _ _

 بلغارستان _ _ _ _ _ _ _ _

 پرو 8979 12993 17581 24601 4/60 1/68 16911 22988

 برزيل 49806 51676 53259 55074 0/45 6/36 50958 50392

            شيه نشيني معادل تلقي مي شودآورده شده كه بعضاً با حا (slum)نواحي ناسالم در متن * 

  354ص ،  B-3هابيتات، جدول شماره  –گزارش جهاني اسكان جمعيت : مأخذ 
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 سالمت و بهداشت، خدمات شهري :30جدول شماره 

 برق تلفن )در صد(زباله هاي شهري  توضيحات
پوشش فاضالب 

 )در صد(

            خانه هاي 

لوله    داراي آب 

 )در صد(شيك

پوشش دهي آب 

كشور هاي  )در صد(سالم

منتخب 

 جهان
 

  سوزاندن
در فضاي      

 باز

 بازيافت
  انباشت
 باز

2002 2002 2004 1990 2004 1990 2004 1990 

 _ _ 
_  
 

 ايران 99 99 96 96 86 _ _ _

 ارمنستان 99 99 97 97 96 96 100 88 35 _ 65 

 تركيه 92 98 70 96 96 96 100 _ 0/92 8/0 5/6 

 _ _ _ _ _ 98 89 32 36 98 91 
عربستان 

 سعودي

در ژاپن در        
كوره 

هاسوزانده      
 مي شود

 ژاپن 100 100 98 98 100 100 100 2/99 1/0 2/10 0/78

 افغانستان 10 63 6 15 7 49 _ _ _ _ _ 

انباشت و 
دفن 
 بهداشتي

 لبنان 100 100 100 100 100 100 98 80 82 6/0 

 كنيا 91 83 59 52 48 46 _ _ _ _ _ 

 نيجريه 88 92 24 34 42 49 4/41 _ _ _ _ 

 آلمان 100 100 100 100 100 100 _ _ _ _ _ 

 بلغارستان 100 100 97 97 100 100 100 0/89 77 8/22 _ 

 پرو 89 89 75 82 69 74 99 _ 34 7 2 

 برزيل 93 96 90 91 82 83 9/99 9/78 _ 0/22 7/0 

  360، صB-5جدول شماره  -  2004هابيتات  -گزارش اسكان بشر: مأخذ      
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  و برنامه هاي زيست محيطي حمل و نقل شهري :31جدول شماره

زمان سفر  برنامه ريزي محيطي

 )دقيقه(كار 

كشور هاي  تنوع دسترسي به وسايل حمل و نقل

منتخب 

 اتومبيل ترن اتوبوس ساير C B A جهان

 ايران _ _ _ _ _ _ _ _

 ارمنستان 2  5/11 5/72 0/14 30 بله بله بله

 تركيه 0/20 3/6 _ 9/15 32 بله بله خير

_ _ _ _ _ _ _ _ 
عربستان 

 سعودي

 ژاپن _ _ _ _ 45 بله بله بله

 افغانستان _ _ _ _ _ _ _ _

 لبنان 0/25 _ 0/50 0/25 10 خير بله خير

 كنيا 6 1 0/70 0/23 57 بله بله بله

 نيجريه 51 5/2 5/45 _ 60 بله خير بله

 آلمان _ _ _ _ _ _ _ _

 بلغارستان 21 0/26 0/53 _ 32 بله بله بله

 پرو 5/37 _ 0/66 1 25 بله بله بله

 برزيل _ _ _ _ _ بله بله بله

  402، ص C-5جدول شماره  – 2004هابيتات  -گزارش اسكان بشر: مأخذ  
A  =ستشهرداراي برنامه ريزي دراز مدت ا  
B  = در زمينه حفاظت محيطي نهادينه شدهفعاليت ها  

C  =برنامه دستور كار عملي براي شهر تصويب شده است  



 80

  چوب اخذ گزارش عملكرد از سازمان ها و دستگاه ها بر اساس شاخص هاي ارزيابيپيشنهاد چار – 6
رد كه لزوم آن شايداز سال هايي كه حكايت از تحولي دا ،نگاهي به اهداف كلي و سياست هاي اجرايي پيشنهادي جديد

تحولي كه بازسپاري وظايفي با ماهيت . تأسيس گرديد، احساس مي شد "تغيير نام"مسكن و شهرسازي با قانون و وزارت آباداني 

نام با  به وزارتخانه اي با وظايف كالن را الزامي مي نمود و امور ديگر متفاوت از امور عمراني شهر ها و خدمات يوميه شهري

مرتبط مثل آب ، ) وزارتخانه ها ( در چارچوب وظايف نهاد هاي محلي و شهرداري ها با هماهنگي ادارات كل  "عمران شهري"

شايد هنوز با . هكه با نام مسكن و شهرسازي شكل گرفت وزارتخانه اي. برق، تلفن ، و راه و ترابري و غيره مي بايد صورت پذيرد

 ون گذار از وظيفه اي كه براي موضوع شهرسازي در اين وزارتخانه در نظر گرفته شده بود فاصلهساختار واقعي و مورد نظر قان

نحوه تعريف اهداف كلي و سياست هاي اجرايي بخش شهرسازي در اين مطالعه نشان مي دهد كه اكنون در . داشته باشد

قرار  به عنوان امور محلي) عمران شهري (ت تأمين تأسيسات و تجهيزاوظيفه موقعيت مناسبي براي تفكيك مسايل مرتبط با 

 )شهرداري(در خصوص واگذاري مسؤليت امور محلي به نهاد هاي بومي 137و  136كه با اجرايي شدن مواد قانوني  نداريم، امري

ا توجه به بدين ترتيب حوزه شهرسازي به امور مربوط به توسعه شبكه سكونتگاهي ، مكانيابي اين سكونتگاه ها ب. تكميل مي گردد

مجموعه عوامل اثر گذار در آن ، توسعه كالبدي آن ها نظام مديريت طرح هاي شهري، سياست گذاري كالن در خصوص احيا ، 

مسايل حاشيه نشيني ، ايمن سازي محيط شهري ) تاريخي با ارزش، قديمي و بافت فرسوده(نوسازي و بهسازي بافت هاي شهري 

  .ارد ديگري كه در تعيين اهداف و سياست از آن ياد شده ، بپردازد، هويت بخش به سيما و كالبد و مو

با توجه به اين نحوه نگرش به موضوع شهرسازي به نظر مي رسد نحوه گزارش گيري براي بررسي و ارزيابي عملكرد نسبت به 

ات و خدمات محلي مي باشد قبل تفاوت هاي قابل توجهي خواهد يافت و برخي از امور كه مربوط به عمران شهري و ارايه تأسيس

سبقه و  به، واگذار گردد و ساير امور كه  شدل خواهد بخش جديدي كه تحت همين عنوان تشكياز اين بخش خارج شده و به 

نكته قابل تأكيد در اينجا مرز هاي مشترك . ماهيت شهرسازي به مفهوم جامع آن باز مي گردد، در اين بخش گزارش گيري شود 

ون آمايش سرزمين ، بخش مسكن ، بخش پيشگيري از سوانح غير مترقبه و محيط زيست چبا بخش هايي همموضوع شهرسازي 

است كه بسياري از حوزه هاي مداخله ، سياست گذاري و برنامه ريزي و در نتيجه شاخص سازي شان را همسان و داراي 

نظامي جامع از حيث گزارش گيري از عملكرد دستگاه  آنان بايد به ازد، كه در نوعي همكاري مشترك بيناشتراكات فراوان مي س

به سبب الزام به  را دستگاه ها (Overlapping)كه هم موجب بروز دوباره كاري نگرددو هم اين روي هم افتادگي ،رسيد را ها

 .نداگزارش دهي هاي مكرر دچار سردرگمي نگرد

ند زمان كافي و اصالح برخي از ساختار ها مي باشد، در شرايط با توجه به اينكه دستيابي به شرايط مطلوب مورد اشاره، نيازم

فعلي اخذ گزارش ها در چارچوب اهداف اين بخش باتعيين شاخص هاي هر دسته از اهداف و سياست هاي اصلي و ارسال آن به 

مار و اطالعاتشان به البته فراموش نكنيم تا هنگامي كه نهاد هاي مسؤل توليد آ. نهاد مسؤل و مرتبط مي تواند صورت پذيرد
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، امكان ارزيابي از اين شاخص ها با ترديد آمارهاي خود را توليد نمي كنند  ، شكلي كه در شاخص سازي هاي جديد طرح شده

  .مواجه خواهد بود

 مطابق با برنامه هايي كه تا كنون مورد عمل بوده و بويژه برنامه مصوب هاي ارزيابي متناظر هر سياست در اين بخش شاخص

توان ارائه اطالعات مورد  به اين ترتيب مي. گردد هاي مسؤول در قالب جداولي ارائه مي به همراه واحد اندازه گيري و سازمان اخير

  .مطالبه نمود به صورت پرسشنامه  ،بر اساس وضع موجود نياز مربوط به هر شاخص را از سازمان و دستگاه مربوطه

  گزارش عملكرد از سازمانها و دستگاههاي اجراييچارچوب پرسشنامه اخذ  :32جدول شماره

سياست 

  كلي

عناوين اهداف كمي بر حسب برنامه و 

  فعاليت

واحد 

 گيري اندازه

  شاخص

سال 

  پايه

  سال مورد بررسي

  سازمان مسؤول
هدف 

  برنامه
  درصد  عملكرد

ت سسيا

  اول

ميزان تحقق جمعيت شهرهاي جديد 
  طبق برنامه زمانبندي

          درصد
مسكن و  وزارت

  شهرسازي
تعداد شهرهاي قرار گرفته بر روي 

  هاي فعال گسل
          تعداد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

انجام مطالعات ريزپهنه بندي خطر 
  زلزله

          تعداد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
ميزان رعايت ممنوعيت ساخت و ساز 

هاي فعال  متري گسل 300در حريم 
  شهرها و روستاها

          درصد
مسكن و  وزارت

  شهرسازي

ميزان تطابق رشد واقعي شهرها با 
هاي در نظر گرفته شده براي  محدوده

هاي توسعه شهري  توسعه در طرح
  )هاي توسعه تحقق طرح(

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

هاي توسعه شهري كه  نسبت طرح
اصول پدافند غير عامل را رعايت 

  كنند مي
          درصد

وزارت مسكن و 
  يشهرساز

نسبت بناهاي جديد احداثي در 
محدود (هاي قبالً توسعه يافته  زمين

  )كردن گسترش افقي شهرها
          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

هاي زير  ميانگين پايين رفتن سطح آب
  زميني در شهرها و روستاها

          متر
سازمان محيط 

  زيست

سياست 

  دوم

هاي توسعه شهري به  نسبت تهيه طرح
  كشور شهرهاي كل

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
اي به  هاي ناحيه نسبت تهيه طرح

  هاي كل كشور ناحيه
          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

هاي كالبدي  تهيه يا تجديد نظر طرح
  اي منطقه

          طرح
وزارت مسكن و 

  شهرسازي



 82

          طرح  تجديد نظر در طرح كالبدي ملي
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

          پروژه  هاي طراحي فضاهاي شهري رحتهيه ط

وزارت مسكن و 
  شهرسازي
و سازمان 
  ها شهرداري

هاي طراحي فضاهاي  اجراي طرح
  شهري

          پروژه

وزارت مسكن و 
  شهرسازي
و سازمان 
  ها شهرداري

رعايت ضابطه پرهيز از اشراف در صدور 
  هاي ساختماني پروانه

          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي
 و سازمان
  ها شهرداري

نسبت شهرونداني كه در فاصله كمتر از 
متري يك فضاي باز عمومي با  300

متر زندگي  5000مساحت بيش از 
  كنند مي

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

نسبت بناهاي جديد احداثي در 
محدود (هاي قبالً توسعه يافته  زمين

  )كردن گسترش افقي شهرها
          درصد

وزارت مسكن و 
  سازيشهر

نسبت فضاي باز به توده ساختماني در 
  (mass-space ratio)كل شهر 

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

          مترمربع  هاي عمومي سرانه پارك
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

          مترمربع  سرانه كل فضاي سبز
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

سياست 

  سوم

تصويب قانون جامع معماري و 
  شهرسازي كشور

در سطح 
سنجش 
. اسمي است
/ جواب بله
  خير است

        
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در 
  هاي كشور شهرداري

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و سازمان 
  ها شهرداري

در  GISراه اندازي سيستم 
هزار نفر  20هاي باالي  شهرداري
  جمعيت

          درصد
وزارت مسكن و 

ازي و سازمان شهرس
  ها شهرداري

هاي فعال در زمينه NGOتعداد 
  عمران شهري و روستايي در كشور

  وزارت كشور          واحد

وزارت مسكن و           درصدسهم درآمدهاي ناشي از عوارض ساخت سياست 
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شهرسازي و سازمان   و ساز و فروش تراكم از كل درآمد  چهارم
  ها شهرداري

عوارض سهم درآمدهاي ناشي از وصول 
  نوسازي و ساير عوارض مستمر

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و سازمان 
  ها شهرداري

سهم بودجه عمراني از كل بودجه 
  شهرداري يا دهياري

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و سازمان 
  ها شهرداري

  مركز آمار ايران          ميليون ريال  وري نيروي انساني بهره
  مركز آمار ايران          هزار ريال  ذاريبهره وري سرمايه گ

سياست 

  پنجم

هاي تاريخي و ارزشمند  نسبت بافت
  داراي طرح بهسازي

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و سازمان 
  ميراث فرهنگي

هاي تاريخي و ارزشمند كه  نسبت بافت
  ها اجرا شده است طرح بهسازي در آن

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و سازمان 
  يراث فرهنگيم

نسبت واحدهاي ساختماني بهسازي 
شده به كل بناهاي موجود در بافت 

  تاريخي
          درصد

وزارت مسكن و 
شهرسازي و سازمان 

  ميراث فرهنگي

سياست 

  ششم

هاي فرسوده و مسأله دار  سطح بافت
  بهسازي و نوسازي شده

          هكتار
وزارت مسكن و 

شهرسازي و وزارت 
  كشور

وانمندسازي هاي ت تهيه طرح
  هاي غيررسمي سكونتگاه

          هكتار
وزارت مسكن و 

وزارت و شهرسازي 
  كشور

اي و غيررسمي  هاي حاشيه سطح بافت
ها اجرا  كه طرح توانمندسازي در آن

  شده است
      هكتار

وزارت مسكن و 
وزارت و شهرسازي 
 كشور

هاي فرسوده، مسأله دار و  نسيت بافت
غيررسمي داراي طرح 

سازي،بهسازي يانوسازي به كل توانمند
  ها مساحت اين بافت

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و وزارت 
  كشور

هاي فرسوده، مسأله دار و  نسيت بافت
غيررسمي كه طرح توانمندسازي، 

ها اجرا شده  بهسازي يا نوسازي در آن
  ها است به كل مساحت اين بافت

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و وزارت 
  ركشو

سياست 

  هفتم

هاي بادوام به كل  نسبت ساختمان
  هاي شهري ساختمان

          درصد
وزارت مسكن و 
شهرسازي و 
  شهرداري

هاي بادوام به كل  نسبت ساختمان
  هاي روستايي ساختمان

          درصد
وزارت مسكن و 
شهرسازي و 
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  شهرداري

نسبت واحدهاي مسكوني جديد ساخته 
  شده از مصالح بادوام

          درصد
زارت مسكن و و

شهرسازي و 
  شهرداري

استقرار پايگاه امداد و نجات يا مركز 
مديريت بحران در نواحي شهري و 

  روستايي
          درصد

وزارت مسكن و 
شهرسازي و وزارت 

  كشور

هاي  نسبت پوشش بيمه ساختمان
  مسكوني و عمومي

          درصد
وزارت مسكن و 
شهرسازي و نظام 

  بيمه كشور

ها از تأسيسات و  ريبهره مندي شهردا
  ماشين آالت خدمات شهري

          درصد
وزارت مسكن و 
شهرسازي و 
  شهرداري

جمعيت تحت پوشش خدمات ايمني و 
  آتش نشاني

          درصد
وزارت مسكن و 

شهرسازي و وزارت 
  كشور

ها در  ها و مسيل ساماندهي رودخانه
  محدوده مناطق شهري و روستايي

          كيلومتر
وزارت مسكن و 

سازي و وزارت شهر
  نيرو

هاي داراي شناسنامه  نسبت ساختمان
  هاي موجود فني به كل ساختمان

          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

و سازمان نظام 
  مهندسي

هاي داراي گواهي  نسبت ساختمان
  هاي موجود پايان كار به كل ساختمان

          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

و سازمان نظام 
  مهندسي

خت و سازهاي جديد داراي نسبت سا
  پروانه ساختماني به كل ساخت و سازها

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
  و مركز آمار ايران

سياست 

  هشتم

ميزان سرمايه گذاري براي توسعه و 
  ها بهسازي  قبور متبركه و امامزاده

          ميليارد ريال
سازمان اوقاف و امور 

  خيريه
عه و ميزان سرمايه گذاري براي توس

  بهسازي مساجد
          ميليارد ريال

سازمان اوقاف و امور 
  خيريه

 500نسبت جمعيتي كه در فاصله 
متري به يك مسجد، حسينيه يا مركز 

  مذهبي دسترسي دارند
          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

 1000نسبت جمعيتي كه در فاصله 
متري به يك مسجد، حسينيه يا مركز 

  مذهبي دسترسي دارند
          صددر

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

وزارت مسكن و           درصدرعايت ضابطه پرهيز از اشراف در صدور 
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شهرسازي و سازمان   هاي ساختماني پروانه
  ها شهرداري

هاي توسعه شهري كه  نسبت طرح
مسجد يا يك مركز مذهبي را به عنوان 
يكي از عناصر محوري محله يا محدوده 

  اند طرح در نظر گرفته

          ددرص
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

سياست 

  نهم

 (rank-size)اندازه  -شاخص رتبه
  نظام شهري

بين صفر تا 
  يك

        
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
نسبت جمعيت پنج شهر پرجمعيت 

  كشور به كل جمعيت شهري
بين صفر تا 

  يك
        

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

شهر پرجمعيت 10نسبت جمعيت 
  كشور به كل جمعيت شهري

بين صفر تا 
  يك

        
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
نسبت بناهاي جديد احداثي در 

محدود (هاي قبالً توسعه يافته  زمين
كردن گسترش افقي شهرها و استفاده 

  )هاي موجود بيشتر از زيرساخت

          درصد
وزارت مسكن و 

و شهرسازي 
  شهرداري ها

سياست 

  دهم

مناسب سازي فضاهاي شهري و 
فاده معلولين، روستايي جهت است

  جانبازان و سالمندان
          درصد

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

نسبت رعايت ضوابط مناسب سازي 
هاي عمومي با مساحت  درساختمان

شامل (مترمربع  200زيربناي بيش از 
ها، ادارات دولتي و  كليه بانك
  )هاي عمومي سازمان

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي

ب سازي در نسبت رعايت ضوابط مناس
هاي با زيربناي بيش از هزار  ساختمان
  متر مربع

          درصد
وزارت مسكن و 

  شهرسازي
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  ديد و يا اصالح سياست هاي كنونيجپيشنهاد ارايه سياست هاي كلي  -7
 يها و سازمان ها در رابطه با تعيين اهداف و سياست هاي كلي بخش شهرسازي پيشنهاد مي شود كليه مواردي كه به بخش

منتقل شود و اگر صرفاً تأثيرات كالبدي آن در شهر مورد نظر است ، اين نحوه نگاه و سازمان  ديگر مربوط است ، به همان بخش

همچنين پيشنهاد مي .خاص در خصوص اثرات كالبدي سياست ها ، در قالب شاخص هاي گويا و روشن از نهاد مربوطه اخذ شود

زودن چندين مقوله فقا و الياست اول آورده شود، ثانياً از اي در كنار آمايش سرزمين در سشود اوالً چارچوب هاي طرح كالبدي مل

بر آشفته و مبهم كردن موضوع ،موجب ارزيابي مبالغه آميز هم مي زيرا با اين كار عالوه . جانبي به موضوع اصلي اجتناب شود

  .شود

ستنتاجات طرح آمايش سرزمين و طرح هاي كالبدي بودند ، مواردي را كه اساس وپايه تحليل ها و ا ،سياست اولدر مورد 

سياست هاي كلي اين بخش  همهاين مشكل را در . نمايد كه لزومي به تكرار آن نيست مجدداً وارد نظام ارزيابي و قضاوت مي

 ،ه در اين بند آمدهمثالً درهم آميزي موضوع گسترش افقي و عمودي با كليه موارد ديگري ك. كه بايد اصالح گردد ،شاهد هستيم

تناب ناپذير به شمار در حالي كه در اغلب طرح هاي مصوب در اين زمينه ، در نظر داشتن اين مؤلفه ها از الزامات اوليه و اج

  .آيد مي

سازگاري نداشته و بايد در بخش عمران روستايي  ،با عنوان بخش بندغام عمران روستايي در اين ددر سياست كلي سوم ، ا

  .طرح گردد

  .در مورد سياست كلي چهارم به نظر مي رسد اين بخش مربوط به عمران شهري مي باشد بايد در همان بخش طرح گردد

در مورد سياست كلي پنجم بايد بافت فرسوده شهري هم اضافه شود ، زيرا در كنار موضوع حفاظت از بافت هاي واجد ارزش 

هاي فرسوده و رها شده  هر ها عمدتاً از طريق احياي بافتتوسعه موزون ش تاريخي از حيث احياي فرهنگ، تاريخ و هويت شهري ،

  .شهري مي تواند صورت پذيرد، كه در اينجا نيامده است

دفاع غيرعامل موضوع كار بخش سوانح غير مترقبه و(ايمن سازي در دو سطح ، مقياس پهنه اي ،در مورد سياست كلي هفتم 

بايد در كنار ) در حد اجراي مقررات ملي ساختمان در توليد ساختمان(مقياس نقطه و خرد  و) هاي عمراني مقياس ملي فعاليت و 

  . هم ديده شود 

از نام بردن شهر هايي خاص اجتناب شود تا موضوع در مقياس وسيع قابل  ،در مورد سياست كلي هشتم پيشنهاد مي شود

  .طرح باشد

هر يك به شكلي آمده است و طرح آن به صورت مستقل تكراري  سياست كلي نهم در سياست هاي اول، دوم، پنجم و ششم

  .به نظر مي رسد
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 .ادغام و تركيب در جدول زير منعكس مي باشدچگونگي ه بر آن مواردي از عالو

  پيشنهاد ادغام و اصالح سياست ها :33جدول شماره 

  متن سياست پيشنهادي  هاي ادغام شده سياست

  نهم+ هفتم+اول 

 شهرها و تنظيم سطوح شهرها در چهارچوب طرح آمايش سرزمين يابي توسعه مكان
با رعايت  اجتماعي و طبيعي بر اساس استعدادهاي اقتصاديملي  و طرح كالبدي 

و جلوگيري  معيارهاي دفاعي، امنيتي، زيست محيطي، ايمني در برابر سوانح طبيعي
  شهرها رويه كالن از گسترش بي

  دهم+هشتم + دوم 

لبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با رعايت مالحـظات تعيين ابعاد كا
، شرايط معلولين و فرهـنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسـايگي

مـحيطـي و اقليمي با تأكيد بر هـويت  امكانات زيربنايي و الزامات زيست سالمندان،
  .ايراني ـ اسالمي شهرها

  ششم+ پنجم 
و  غيررسميبخش مسأله دار و  ارزشمند، هاي تاريخي، احياء، بهسازي و نوسازي بافت

  جهت توسعه موزون شهرها و روستاها شهرها و روستاهاحاشيه نشيني 
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 ادبيات نظري تحقيق :يكشماره  پيوست

 تعاريف و مفاهيم ارزيابي 1-

برده شده است كه بسته به نوع و زمينه كاربرد آن عموما در تعاريف و مفاهيم متعددي به كار ) evaluation(واژه ارزيابي 

يك شيء به  "بهاي"در فرهنگ فارسي عميد، برآورد ارزش و »ارزيابي«اما اصوال معني لغوي واژه  .باشد داراي تفاوت هايي مي

  .شمارمي آيد

ها به منظور معين و  ها و روش حلها، راه  داوري آگاهانه درباره ارزش كارها، انديشه«ارزيابي در مفهوم وسيع كلمه به معناي 

  :تواند جهت تأمين اهداف زير به كار گرفته شود بر اساس اين تعريف ارزيابي مي .دانسته شده است »بر اساس مالك مشخص

 هاي آتي هاي مداوم به منظور استفاده از نتايج حاصله براي جهت بخشيدن به فعاليت انجام بررسي -

 ريزي بعدي است ارقام در مورد نحوه ي ارزيابي كه الزمه كار در برنامهكمك در تعيين و تدوين آمار و  -

هاي اختصاصي برنامه هاي خود نائل  كمك در تعيين درجه و اندازه شاخصي كه نشان دهد تا چه حدودي به هدف -

 ايم آمده

  كمك در نشان دادن شواهدي در باب اهميت برنامه اجرا شده   -

 ها سهيم هستند ح و اجراي برنامههدايت يا تشويق افرادي كه در طر -

 هاي اجرايي كمك در ارزيابي و كنترل روش -

 ريزي كمك به گردآوري اطالعات جهت بهبود بخشيدن به فرآيند برنامه -

 هاي مناسب حل جلوگيري از تكرار انحرافات، رفع نقايص و ارائه راه -

 كمك به اتخاذ تصميم در مورد ادامه توسعه يا توقف برنامه -

 )23-24 : 1373حجازي،(خيص ميزان پيشرفت كار سنجش و تش -

هاي طراحي  ارزيابي عبارت است از تعيين ميزان تغييرات اتفاق افتاده، به عنوان نتايج برنامه«:در تعريف ديگري آمده است

اثر برنامه حاصل و تعيين ميزان تغييراتي كه بر  )اهداف(با تغييرات مورد انتظار) نتايج(شده كه از طريق مقايسه تغييرات عملي 

 .) :1374قرباني، (»گيرد  آمده است، انجام مي

ها است تا  ها يا طرح ارزشيابي، مرحله تجزيه و تحليل شماري از برنامه« :چنين تشريح شده است "ارزشيابي "در جايي ديگر

شالوده  .قرار داده شودها در چارچوبي منطقي  اي مشخص شده و نتيجه يافته ها به صورت مقايسه شايستگي و نقاط ضعف آن

هاي  اين نويسنده در ادامه ويژگي). 16 : 1383سيف الديني، ( » اي كارهاي گوناگون است ارزشيابي برآورد شايستگي مقايسه

  :شمرد كلي ارزشيابي را چنين برمي

بدون رجوع و  اين امكان وجود دارد كه يك طرح يا پيشنهاد .ارزشيابي فعاليتي بيش از توصيف موارد ممكن است)الف
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هاي آن در  ها وزيان شود كه سودمندي ها يا پيشنهادها توصيف شود، اما تنها هنگامي يك طرح ارزشيابي مي مقايسه با ديگر طرح

  .هاي يك يا چند طرح ديگر قرار گيرد رابطه با ويژگي

به طور جداگانه به كار گرفته   (alternative)هاي گوناگوني كه براي تجزيه و تحليل هر گزينه  فعاليت ارزشيابي از تست) ب

هاي ويژه يك طرح، پيش از ارزشيابي، در مدت طرح و يا پس از تهيه طرح نهايي،  ها در رابطه با جنبه تست .شود، متمايزاست مي

  .هاي به محك ارزشيابي گذاشته شده، شايستگي اجرا دارند شوند تا اطمينان حاصل شود كه طرح به كار گرفته مي

هاي  اصوال دو گروه متفاوت از يافته.كند  هايي را درباره اثرات يك برنامه بر همه افراد اجتماع ارائه مي زشيابي، يافتهار )پ

  :كنند فراهم شده توسط ارزشيابي استفاده مي

 تصميم گيرندگان اصلي  - 

 كند اي از تصميم گيري شركت مي هر عضو جامعه اي  كه در مرحله - 

بنابراين، نخستين توجيه  .آورد براي تصميم گيرندگان در دستيابي به چارچوب تصميم خود، فراهم ميارزشيابي شواهدي را 

  .كند گيري كمك مي براي ضرورت تجزيه و تحليل ارزشيابي، اين است كه به روند تصميم

گيري  را براي تصميمارزشيابي، بنياني  .كند گيري نيست، بلكه فقط به آن كمك مي ارزشيابي رسمي، يك مرحله تصميم) ت

هاي ارزشيابي بدون بحث ،به طور قطعي به  افزون بر اين، يافته .سازد ريزي فراهم مي شركت كنندگان در سلسله مراتب برنامه

  .كيفيت شواهد، پايايي و تفسير آن بايد مورد بحث قرار گيرد .انجامد اي نمي هاي ويژه تصميم

هاي نويني به  هاي برنامه، بينش ها و زيان با ارائه شواهدي در مورد سودمندي .تارزشيابي بخشي از فرايند يادگيري اس )ث

در نتيجه  .گيرد ريزي، حالت و شكلي چرخشي به خود مي انجامد و فرايند برنامه هاي بهتر مي آيند كه به ايجاد گزينه دست مي

چنانچه  .شود ريزي انجام مي ريزي و نتيجه برنامه امهگيري براي برن شود كه در نقاط گوناگون، بين تصميم ارزشيابي فعاليتي مي

 .ناهماهنگ نيست )ها از راه گردآوري يافته(گيري  ارزشيابي را يكي از مراحل يادگيري بدانيم،بنابر اين با هدف كمك به تصميم

   .كند راهم ميهاي بعدي ف به اين معنا كه رهنمودي را براي طراحي بهتر برنامه .ارزشيابي يك مرحله يادگيري است

  سابقه موضوع ارزيابي -2

هاي متعددي  ها و تكنيك گيران و مديران در جوامع، روش  از بدو پيدايش مفهوم ارزيابي و به كارگيري آن توسط تصميم

لينكلن  .اند هاي انجام آن، روز به روز متحول شده و تكامل يافته در واقع اين اصطالح و روش .اند طراحي و معرفي شده

(Lincoln)  و گيوبا(Guba)  هاي ارزيابي را تا كنون در قالب چهار مرحله و يا  تجارب و روش »نسل چهارم ارزيابي«در كتاب

  :اند بندي نموده چهار نسل طبقه

ارزيابي سنجش گرا از سنت پژوهشي آموزشي و مديريت علمي در تجارت و :   (measurement oriented)گرا سنجشـ 

هاي ويژه محيط  ترين روش گيرد و براي ارزيابي پيشرفت دانش آموزان و يا تعيين پربازده حاضر سرچشمه مي صنعت در آغاز قرن 
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  .هاي ارزيابي بوده و ارزياب، داراي نقشي فني بود ، وجه غالب در اين نسل از شاخصگيري اندازه .رفت كاري به كار مي

ريزي و تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف در اجراي  اصد برنامهدستيابي به مق:   (description oriented)گرا توصيفـ 

نقش ارزياب در اين شكل به يك نقش  .انجامد ها مي برنامه، موضوع و هدف ارزيابي است كه به هدايت اصالحات و بازنگري

 .شود ضمن اين كه كاركردهاي اوليه فني ارزيابي كماكان حفظ شد بدل مي توصيف گرانه

ارزيابان  .گيرند اهداف، به جاي اجراي ظاهري برنامه، موضوع ارزيابي قرار مي:   (judgment oriented)گرا قضاوتـ 

گيرندگاني كه در نهايت ارزيابي براي آنها عملي شده  يعني تصميم(توانند نقش داوران را بر عهده گرفته و سفارش دهندگان مي

  .دهند ياري مي قضاوترا درانجام  )است

ها و منافع متنوع مردم  ديدگاه .راي يك فرايند مذاكره و همكاري بسيار متمركز ميان شركاي متعدد استب :ومشاركت جـ 

ارزيابي مشاركتي  .گيرد دراين نسل از ارزيابي ها مورد توجه قرار مي) گيرد هاي ارزشي شكل مي هاي اصلي نظام كه در روش(

ارزيابي در فرايند گفتگو با شركايي كه به طور كامل در  .شود به واسطه گفتگو شناسايي طرز عمل شركاءكند كه  كمك مي

 ,Geventa)كند  ايفاي نقش مي »رهبر اركستر«يا  »گر تسهيل«جويند، به طور عمده همچون  طراحي، اجرا و تفسير شركت مي

1997: 15).  

 هاي ارزيابي روش - 3

هاي متعددي براي انجام آن پيشنهاد و  گيري، روش صميمريزي و ت از ابتداي مطرح شدن اصطالح ارزيابي در فرايند برنامه

با توجه به نوع ارزيابي، گستره عمل روش  .اند هاي گوناگوني به كار گرفته شده مطرح شده كه براي اهداف، مقاصد و زمينه

ها، انواع  بندي دسته در نخستين .هاي ارزيابي صورت گرفته است هايي در مورد انواع روش بندي ها و طبقه بندي دسته ارزيابي و

 multi criteria) »ارزيابي جامع «و  (partial evaluation techniques) »ارزيابي جزئي«هاي ارزيابي به دو گروه   روش

evaluation techniques)  تقسيم گرديده است(Roberts, 1985: 127)   

ها را مورد  ها و يا اهداف و عواقب آن ها و برنامه طرحهايي است كه تنها بخشي از  ارزيابي جزئي شامل روش :ارزيابي جزئي -1

همه جوانب امر در نظر گرفته  ...ها و  ها و تصميم آل آن است كه در بررسي و ارزيابي برنامه اگر چه ايده .دهند بررسي قرار مي

هايي  به كار گرفتن چنين روش برخي داليل كه براي .باشند هاي ارزيابي جزئي نيز در مواردي داراي كارآيي مي شود، ليكن روش

  :از ارزيابي، ذكر گرديده، عبارتند از

كنند، مكمل ارزيابي  ريزي را بر زندگي مردم شناسايي مي ارزيابي جزئي از نظر اين كه اثرات خاصي از پيشنهادهاي برنامهـ 

گيري فراهم آورند  هاي تصميم ع و محدوديتتوانند مدارك روشنگري را در ارتباط با برخي موان زيرا احتماالً مي .باشند جامع مي

 )8 :1365قراگزلو، (

هايي با منابع كمياب كه براي ارزيابي كامل و جامع دسترسي به وجوه مالي مورد نياز ممكن نيست، در اين  در موقعيتـ 
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 .شويم هاي ارزيابي جزئي متوسل مي صورت به استفاده از روش

هاي گوناگون مورد  ها و طرح گيري جامع، سعي بر اين است كه تمامي عواقب تصميم در ارزيابي :هاي ارزيابي جامع روش -2

روش «و  »ريزي روش جدول موازنه برنامه«، »بررسي نسبت هزينه به سودمندي اجتماعي«روشهاي ارزيابي . بررسي قرار گيرد

   .شوند يهاي هستند كه در اين گروه طبقه بندي م از جمله شيوه »ماتريس دستيابي به اهداف

 بررسي مفهوم شاخص و نماگر -4

تواند تغييرات يك متغير را نسبت به زمان پايه  در كاربرد سنتي، يك راهنماي آماري است كه مي  (index)مفهوم شاخص

به عبارت ديگر ارزش مشخصه يا عدد مشخص كننده تغيير نسبي يك متغير يا رقم در فاصله زماني دو تاريخ يا در  .نشان دهد

شود تا  براي شاخص سازي يك زمان ،به عنوان زمان پايه در نظر گرفته مي .اند نقاط مختلف را، به شاخص تعبير كرده بين

شاخص، عددي است كه تغييرات يك متغير يا چند متغير "تر  در يك مفهوم كلي .تغييرات نسبت به آن مورد بررسي قرار گيرد

تقوي ( ".دهد ها نشان مي يايي و يا ساير خصوصيات مانند درآمد، حرفه و نظاير آنمرتبط به هم را نسبت به زمان، موقعيت جغراف

 ) 38 : 1385نژاد، 

هاي قيمت در اقتصاد  ها تحت عنوان شاخص  خاستگاه اين ديد سنتي در مورد مفهوم شاخص، به كاربرد اولين شاخص

هاي مختلف براي محاسبه تغييرات قيمت نسبت به يك  هاي قيمت تركيبي از قيمت و مقدار كاالها در زمان شاخص .گردد برمي

هاي قيمت، نخست قيمت مقدار معين هر قلم كاال را در زمان حال يافته، سپس آن را بر  براي محاسبه شاخص .زمان پايه است

شاخص كلي  كنند و سرانجام با ميانگين وزني اين درصدها، به همان مقدار كاال در سال پايه بيان مي  حسب درصدي از قيمت

اي از اقالم در خالل زمان به  اي از تغييرات گسترده ارزش مجموعه ها بيان فشرده بدين ترتيب، شاخص .يابند قيمت دست مي

  .شود تر اين تغييرات نسبت به زماني كه به عنوان مبنا انتخاب شده انجام مي براي مقايسه دقيق .روند شمار مي

ها در  گيري فعاليت نگرد، لزوم اندازه ها مي رد شاخص كه از منظر خاصي به مفهوم شاخصعالوه بر ديدگاه سنتي موجود در مو

هاي كاربرد وسيع شاخص را در علوم  ها مطرح ساخته است كه زمينه هاي ديگري را در بحث شاخص هاي مختلف ديدگاه حوزه

ي هستند كه در كنار كلمه شاخص معرفي هايي از اصطالحات نمونه (indicator)اصطالح نماگر  .مختلف فراهم آورده است

 .شدند

 تفاوت مفهومي شاخص و نماگر - 5

نماگرها،  .است indicatorنماگر از ريشه لغوي نما به معناي نشان دهنده و نمايان كننده گرفته شده است و معادل كلمه 

توان  نماگرها را مي .روند ر ميابزارهاي رياضي براي سنجش موقعيت، تغييرات و تحوالت يك پديده در طول زمان به شما

اين اعداد به صورت منفرد يا  .روند اي از اعداد تعبير كرد كه براي سنجش تغييرات عددي يك پديده مفروض به كار مي مجموعه

از اين رو نماگرها به دو  .دهنده تحوالت رخ داده در پديده مورد بررسي است هاي رياضي ،نشان با تركيب و استفاده از نسبت
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  .شوند دسته نماگرهاي ساده و تركيبي تقسيم مي
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تر هستند و به صورت آمار ساخته شده يا تركيبي ويژه از دو يا چند سري عددي متفاوت به  نماگرهاي تركيبي قدري پيچيده

هاي  ها جنبه آيند و در فرايند ساخت آن يا تركيب آمارهاي ثبتي به دست مي آمارهاي ساخته شده از هم افزايي .آيند دست مي

شود و آن  در ساخت نماگرهاي تركيبي، هدف مشخصي تعريف مي .گيرد زماني، مكاني و محتوايي آمارها مورد توجه قرار مي

هاي مختلف  داخلي، ارزش افزوده بخش توان به نماگرهاي توليد ناخالص از اين دسته مي .گيري تحوالت مورد بررسي است اندازه

  .از جمله صنعت و معدن، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، ميانگين ماهانه نرخ ارز، تركيب سني جمعيت اشاره كرد

نماگرهاي تركيبي روابط رياضي بين اعداد هستند كه امكان دارد اين رابطه بر روي مشاهدات يك پديده يا دو يا چند پديده 

اي بين دو يا چند پديده برقرار شده باشد در اين حالت نماگر را  در اين حالت نماگر را تك پايه گويند ولي اگر رابطه .شود اعمال 

اي  به عنوان مثال رشد تعداد دانشجويان كه فقط تعداد دانشجويان به عنوان مبنا است، يك نماگر تك پايه .گويند چند پايه مي

در اين حالت تعداد كل دانشجويان و  .اي است يان دختر به عنوان يك نماگر چندپايهولي رشد سهم دانشجو .شود محسوب مي

 .شوند هاي محاسبه نرخ رشد محسوب مي تعداد دانشجويان دختر به عنوان پايه

شوند، اما اين  ها در واقع نماگر محسوب مي شاخص .ها را دريافت توان مفهوم شاخص با توجه به اين توضيحات بهتر مي

اي از يك مفهوم بر پايه يك رشته  ها به عنوان نشانه يا اندازه خص.  ها و خصوصيات خاصي باشند ها بايد داراي ويژگينماگر

فرهنگ وبستر در يك تعريف جمع بندي شده كه حاوي . شوند مشاهدات استوار بوده و معموالً به صورت يك عدد بيان مي

آيد و به صورت  ا عددي است كه در يك رشته مشاهدات به دست ميت ينسب« :كاربردهاي مختلف شاخص است، آورده است

هاي ثبتي يا يك عدد حاصل از يك  راساس اين تعريف، يك عدد حاصل از آمارگيريب» رود معرّف يا اندازه مشخصي به كار مي

  .تواند به عنوان شاخص تلقي شود رابطه رياضي مي

در ديدگاه كاربردي،  .دهد مختلف يك مفهوم مورد بررسي را نشان مياي مركب است كه اجزاي  به طور كلي شاخص اندازه

ها تركيبي از  شاخص .ها تنها محدود به محاسبه تغييرات يك متغير در طول زمان نسبت به يك زمان پايه نيستند امروزه شاخص

 .روند ه و نيز تغييرات آن به كار ميگيري وضع موجود يك پديد ها، عالئم و نماگرهايي هستند كه به طور خاصي براي اندازه نشانه

تواند شاخص تلقي شود و گاه تركيب دو يا چند عدد از جمله  البته اين تركيب الزام آور نيست؛ گاه يك عدد يا يك مشاهده مي

و  مرز بين شاخص   .گردد نماگرها به ماهيت عدد و توانايي آن در توضيح بدون تفسير و تحليل وضعيت يك پديده مفروض برمي

توانند درباره  دهند اما به طور صريح و دقيق نمي نماگرها تغييرات و تحوالت يك پديده را نشان مي .نماگر نيز در اين نكته است

هاي ارزشي كنند و بر مبناي آن پژوهشگر يا  ها، قضاوت ها قادر هستند كه در مورد نوسان اما شاخص .ها قضاوت كنند نوسان
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در بررسي و نشان دادن دقيق تحوالت يك پديده با استفاده از  .اي را مورد ارزيابي قرار دهد حت پديدهتواند به صرا گر مي تحليل

تواند  به عنوان مثال نماگر افزايش سهم دانشجويان دختر مي .ها و توضيحاتي نيز ارائه دهد نماگرها، نياز است كه محقق تحليل

بيشتر از كاهش تعداد دختران يا افزايش تعداد دختران بيشتر از افزايش ناشي از افزايش تعداد دختران، كاهش تعداد پسران 

ها نداشته باشند و حداقل حالت ممكن را متصور  شوند كه نيازي به تحليل اي طراحي مي اما شاخصها به گونه .تعداد پسران باشد

شود و سعي بر اين  ها استفاده مي و بررسيبر اساس اين ويژگي خاص، طي دهه هاي اخير كمتر از نماگر در سياستگذاريها  .شوند

 .است كه با تركيب دو يا چند نماگر يك شاخص مناسب براي بررسي، طراحي و تدوين شود

هر  .ها آن گونه كه در ديدگاه سنتي مالحظه شد، اعدادي برمبناي يك زمان پايه نيستند در رويكرد كاربردي، لزوماً شاخص

ها نماگرهاي ساده يا تركيبي از نماگرها  در اين حالت شاخص .كند رسي و قضاوت را ساده ميچند كه انتخاب يك زمان پايه، بر

توان براي ايجاد تغييرات در يك پديده تصور كرد، به طور مشخص و صريح  ها در كمترين حالتي كه مي هستند كه نتايج آن

ها قضاوت كند كه وضعيت پديده در  بر مبناي آن تواند بدين ترتيب پژوهشگر مي .دهند تحوالت حاصل در پديده را نشان مي

  .طول زمان بهتر شده يا بدتر يا در مورد يك سياست به اين نتيجه برسد كه اجراي سياست با توفيق همراه بوده يا نبوده است

ها از يك يا چند نماگر  شاخص .توان گفت هر شاخص يك نماگر است ولي هر نماگري شاخص نيست به طور خالصه مي

ها يك  شاخص .ساخته شده و كم و زياد بودن محاسبات بر روي نماگرها يا اعداد، در شاخص بودن يا نبودن تأثيري ندارد

ها و تغيير و تحوالت ايجاد شده در يك پديده در طول زمان و در نتيجه اجراي يك سياست  راهنماي آماري براي بررسي وضعيت

اما در  .ارها و ابزارهاي بررسي تغييرات يك يا چند متغير نسبت به زمان پايه استها معي در ديدگاه سنتي، شاخص .خاص هستند

ها و تحوالت متغيرها محسوب  ها، ابزارهايي براي سنجش موقعيت ديدگاه ديگر كه مبتني بر كاربردهاي جديد است، شاخص

هاي امروزي، نماگرهاي بدون  شاخص  .ها سنجش تغييرات متغير نسبت به زمان پايه است شوند كه يكي از كاربردهاي آن مي

تفسيري هستند كه با دقت و صراحت الزم وضعيت متغير و ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ناشي از اعمال يك سياست را 

  .دهند نشان مي

 هاي مطلوب هاي شاخص ويژگي- 6

ها مشترك با  ر باشد كه بعضي از اين ويژگيهايي برخوردا شود، بايد از ويژگي هر عددي كه به عنوان شاخص ارزيابي تلقي مي

ها به طور  بنابراين شاخص .هر شاخصي در وهله اول يك نماگر است .نماگر و بعضي به طور خاص مربوط به يك شاخص است

رات نماگرها اعدادي ويژه هستند كه بيان كننده يا توضيح دهنده تغيي .باشند هاي مربوط به يك نماگر را دارا مي مشترك ويژگي

ها را به عنوان  هايي برخوردار باشند تا بتوان آن ها و قابليت بايد از مجموعه ويژگي .شوند يك پديده مفروض در طي زمان تلقي مي

 .شاخص شناخت
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 مستند علمي داشتن - 6- 1

پذيرفته شده هاي علمي نظري  ترين ويژگي براي تعيين يك عدد يا نماگر به عنوان شاخص، منطبق بودن بر پايه اولين و مهم

به ويژه اين كه شاخصها بايد بيانگر مقايسه  .توان شاخص را نيز طراحي كرد بدون در اختيار داشتن مبناي علمي، نمي .است

هاي خاصي  اي ديدگاه جا كه در هر نظريه از آن .و وضعيت موجود نيز باشند) مورد انتظار طبق نظريات علمي(وضعيت مطلوب 

به عنوان مثال لحاظ كردن مالحظات  .ها با يكديگر تفاوت خواهند داشت ها بر مبناي آن ديدگاه شاخصشود، از اين رو  مطرح مي

وقتي شاخصي مبتني بر يك ديدگاه خاص  .هاي جديدي به وجود آيد هاي توسعه، سبب شده شاخص زيست محيطي در نگرش

اگر  .هاي آن را بررسي نمايد نشان داده و حركت هاي مختلف پديده را تواند در چارچوب آن ديدگاه وضعيت شود مي مطرح مي

به طور كلي  .هاي مختلفي را به دنبال خواهد داشت ها و تحليل هاي خاص نباشد، برداشت شاخص مبتني بر نظريه و ديدگاه

كنند،  گيرند، مانند عالئمي كه مسير راه را مشخص مي ها سرچشمه مي ها يا موقعيت ها و نگرش ها معموالً از نظريه شاخص

  .توانند مورد استفاده قرار گيرند مي

 ها بيان كننده واقعيت -2-6

به طور كلي جامع نگري و  .هايي خاص از واقعيت نپردازند ها بايد بتوانند منعكس كننده واقعيت باشند و تنها به جنبه شاخص

ها كه مجموعه نماگرها را  شاخص .دشو هاي موجود مالحظه مي هايي است كه كمتر در شاخص كل نگريِ يك شاخص، از ويژگي

هاي  در اين راستا عالوه بر جنبه .دهند بايد بتوانند مجموعه و كل واقعيت را بيان نمايند هاي رياضي در خود جاي مي به روش

 .هاي كيفي موضوع را نيز نمايان سازند كمي، جنبه

 عدم نياز به تحليل -6- 3

اي باشند كه واقعيت و وضعيت  اين ابزارها نظير وسايل سنجش بايد به گونه .آيند شاخصها، ابزارهاي سنجش به حساب مي

 .هاي گوناگوني ارايه نمود ها نبايد تفسيرها و تحليل به عبارت ديگر از اندازه شاخص .يك پديده را بدون نياز به تحليل نشان دهند

شود،  هاي متفاوتي ارائه مي رها معموالً تحليلبه طوري كه از نماگ .شود در اين جا تفاوت بين يك نماگر و شاخص مشخص مي

به عبارت ديگر، شاخص نشان دهنده يك وضعيت خوب يا بد،  .ها نبايد چنين برداشتهاي متفاوتي ايجاد كند ولي اعداد شاخص

اساس  اين حاالت بر اساس عدد و ميزان شاخص و بر اساس مفهوم و تعريف شاخص و نه بر .بهبود يا نقصان، قوت يا ضعف است

  .شود هاي پژوهشگر استنباط مي تفسيرها و تحليل

 سادگي محاسبه -4-6

اين اطالعات كه بر پايه آن شاخص محاسبه  .شوند ها بر اساس اطالعات عددي از وضعيت يك پديده ساخته مي شاخص

ه براي كشورهاي در حال توسعه از اين نكت .شود بايد از پيش مهيا شده يا اين كه بتوان آن را به سادگي و ارزان به دست آورد مي

چه بسا بتوان شاخصها و  .جمله ايران كه با محدوديت منابع جهت گردآوري و پردازش اطالعات آماري مواجهند بسيار مهم است
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در واقع شاخصي كه تهيه  .نماگرهاي مناسبي را تعريف و طراحي نمود، اما اطالعات و آمار براي محاسبه آن وجود نداشته باشد

هايي كه مبتني بر اطالعات كم هزينه و فرايند ارزان  طالعات براي آن، هم مشكل و هم پرهزينه است در مقايسه با شاخصا

بسيار   در اين جا نقش آمار و اطالعات در تدوين شاخص .اند، از قابليت استفاده عملي كمتري برخوردارند گردآوري اطالعاتي

  .حياتي است

 سادگي و قابليت درك -6- 5

ها، سادگي و قابليت درك  ها در بررسي ها به جاي نماگرها و داده يكي از مهمترين داليل ترويج و استفاده گسترده از شاخص

درك  .تر باشد، احتمال اين كه شاخصها، گمراه كننده باشند، كمتر است هر چه فرايند درك شاخص، كوتاه .آن است

هايي كه به سادگي از يك  تعديل و تفسيرهاي بسيار پيچيده رياضي باشند، نه تنها در مقايسه با شاخصهايي كه نتيجه  شاخص

بر اين اساس، شاخصها  .تر است، بلكه به مراتب از واقعيت و اهميت كمتري برخوردار است واقعيت خبر ميدهند، بسيار مشكل

گيري و  ضمن اين كه از هدف اصلي خود يعني اندازه .آسان باشد ها ترين شكل ممكن مطرح شده و قابليت درك آن بايد به ساده

  .نشان دادن وضعيت يك پديده نبايد دور شوند

 مقبوليت عمومي -6- 6

اين پذيرش از طريق توانايي  .ها بايد مورد پذيرش بوده و مقبوليت داشته باشند عالوه بر سادگي و قابليت درك، شاخص

با توجه به اين دو  .آيد ها و نظريات پذيرفته شده به دست مي ها و نيز منطبق بودن بر تئوري گيري واقعيت براي اندازه  شاخص

اي نسبتاً ساده و به آساني قابل مشاهده كه براي  ها عبارتند از پديده اند كه شاخص است كه در تعريف شاخص آورده  ويژگي

هايي به كار  چيزهايي كه به عنوان شاخص چنين پديده .روند مياي پيچيده و نه چندان قابل مشاهده به كار  گيري پديده اندازه

  .اند يا ارتباطي ثابت و پيوسته با آن دارند روند يا خود جزئي از آن پديده مي

 قابليت تقسيم پذيري -7-6

اگون زماني يك شاخص بسيار مفيد است كه بر پايه اطالعاتي ساخته شده باشد كه بتوان آن را براي مقايسه مناطق گون

ها بايد به  در واقع شاخص .تر موضوع مورد بررسي، محاسبه كرد هاي اجتماعي متفاوت و در اجزاي كوچك جغرافيايي در گروه

شود، بايد بتوان براي هر يك از صنايع مختلف  به عنوان مثال اگر شاخصي براي يك كشور ساخته مي .اجزاي خود تقسيم شوند

 .توانند عملكرد اجزا را ناديده بگيرند ريزان براي شناخت وضع موجود نمي تگذاران و برنامهسياس .نيز آن شاخص را محاسبه كرد

از نظر زماني نيز شاخصها  .ها بايد بتوانند عملكرد اجزا را نيز نشان داده و در سطح كالن و متوسط محدود نشوند بنابراين شاخص

  .تر نيز محاسبه نمود ها را در فواصل كوتاه عني كه بتوان شاخصبه اين م .پذيري و تفكيك داشته باشند بايد قابليت تقسيم

 روايي يا اعتبار شاخص -8-6

ترين مسأله در روايي اين است كه شاخص در عمل  اولين و مهم .روايي يا اعتبار شاخص بايد در چند بعد وجود داشته باشد
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هاي محاسبه شاخص از نظر علمي بايد داراي اعتبار  عني كه روشبه اين م. آنچه را كه بايد اندازه بگيرد، به درستي اندازه بگيرد

ها، آمارها  داده .هاي مورد استفاده است دومين موضوع از نظر روايي، داده.باشد تا شاخص بتواند موضوع را به درستي بيانگر باشد 

ها از موارد بسيار مهم در  تبار دادهدرست بودن و اع .ها بايد از مراجع معتبر تهيه شده باشد و اطالعات براي محاسبه شاخص

سومين موضوع  .گيري و نشان دادن درست ِ وضعيت ِ پديده مورد بررسي است ها و برآورده شدن انتظارات مبني بر اندازه شاخص

ز محتواي پيام استنباط شده ا .شود گردد، مربوط مي چه از شاخص استنباط مي در رابطه با يك شاخص، به محتواي پيام يا آن

گيري شده توسط شاخص نيز يكسان  به اين معني كه در شرايط مشابه، مقدار اندازه .شاخص بايد داراي ويژگي پايايي نيز باشد

ها عالوه بر اعتبار در سنجش پديده مورد نظر، روابط مورد استفاده و آمارها بايد  بنابر اين شاخص .است يا تغييرات زيادي ندارد

يا  .اي باشند كه در جريان تحوالت سريع امروزي، هويت خود را از دست ندهند ها بايد به گونه ي شاخصيعن .پايايي داشته باشند

 .به سخن روشن تر معناي ديگري از آن مستفاد نگردد

 :اهميت داشتن موضوع -9-6

يا فردي  هاي يك شاخص اين است كه موضوع مورد سنجش داراي اهميت و حساسيت بوده ترين ويژگي شايد يكي از واضح

براي  .به عبارت ديگر، يك موضوع بايد ارائه دهنده يا منعكس كننده امري مهم باشد .سازد آن را مهم تلقي كند كه شاخص مي

تواند به منظور مشخص كردن حالت كلي بهداشت جمعيت مورد  مي  (life expectancy)مثال نماگرهاي اميد به زندگي 

تواند يك شاخص  يك كميت آماري نيست، بلكه نمايانگر چيزي است كه به طور واقعي مي اين ويژگي صرفاً .استفاده قرار گيرد

توان چيزي را كه يك مشكل اساسي به شمار  بر اين اساس علت گزينش يك شاخص در اين است كه به وسيله آن مي .باشد

ترين مسائلي است كه بايد  ها، تعيين مهم صهاي تدوين شاخ بنابراين يكي از راه .رود، هم اندازه بگيرد و هم نمايان كند مي

  .بررسي شوند

 انداز قابليت ارائه چشم -6- 10

انداز حركت  توان چشم ها داراي جهت حركتي باشند، مي در صورتي كه شاخص .ها بايد داراي هويت حركتي باشند شاخص

 .ها كوتاه شود اصله زماني ارائه شاخصشود كه ف اين موضوع زماني محقق مي .يك پديده مفروض را بر اساس آن مشخص كرد

بنابراين  .هاي وضعيت مورد نظر حساس باشند ها بايد نسبت به تغييرات و دگرگوني تر از اين، مسأله اين است كه شاخص مهم

ن موضوع اگر چه اي .عمل كنند» عالئم هشدار اوليه«اي به مثابه  ها بايد قادر باشند در بروز حاالت احتمالي در هر زمينه شاخص

  .در انتخاب يك شاخص اولويت ندارد ولي از نظر كارايي و مطلوبيت شاخص از اهميت خاصي برخوردار است

 گيري بودن قابل اندازه -11-6

براي اين كه يك شاخص كارايي  .شود است كه در نهايت به صورت يك عدد ظاهر مي) كميت(شاخص يك مقدار كمي 

با وجود اين كه خيلي از مسائل به صورت غيرمستقيم اندازه گرفته  .گيري است د كه قابل اندازهداشته باشد بايد درباره چيزي باش
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توان در مورد مسائل  هاي مختلف مي به عنوان مثال، با روش .توان به عنوان شاخص تلقي كرد ها را نمي شوند، ولي آن مي

اين مسائل مواردي هستند  .گيري كرد جابجايي مردم اندازهها و نرخ  اجتماعي نظير گسترش نااميدي از جامعه از طريق خودكشي

 .گيري نيستند اما بسياري از مسائل نظير زوال اجتماعي به طور مستقيم قابل اندازه .اند گيري كه به صورت كمي قابل اندازه

  .توانند يك شاخص گويا و قابل اعتماد محسوب شوند بنابراين هر اندازه هم كه مهم باشند، نمي

 ها و نماگرها انواع شاخص -7

ترين تفاوت  صرف نظر از تفاوت لغوي شاخص و نماگر، مهم .هايي هستند و نماگر از نظر مفهومي و لغوي داراي تفاوت  شاخص

شود كه نتايج آن  هاي علمي خاصي ساخته مي شاخص معموالً بر پايه فرمول .گردد ها برمي ها به مفهوم و قدرت تحليل آن آن

اما چنين قطعيتي در مورد نماگرها  .هاي فردي قرار دارد گذاري ها و ارزش ها، نسبت ام دارد و كمتر تحت تأثير قضاوتمقبوليت ع

هاي اجتماعي و فرهنگي،  گذاري جا كه نتايج با نوعي ارزش ها از دقت علمي برخوردار باشند، از آن هر چند ارقام آن .وجود ندارد

ها از قواعد و  از اين رو نماگرها نظير شاخص .ها نيز در زمان و مكان متفاوتند و اين ارزشاقتصادي و حتي سياسي همراه است 

  .كنند ضوابط كمي يكساني تبعيت نمي

 ها نمونه اي ازانواع شاخص -8

هايي كه تغييرات يك متغير را در طول زمان نسبت به زمان  شاخص .شوند تقسيم مي دو دستهها از ديد كاربردي به  شاخص

گيري يك وضعيت يا موقعيت يك پديده يا متغير مورد استفاده قرار  هايي كه براي ارزيابي و اندازه دهند و شاخص ايه نشان ميپ

ها نيز  هر يك از اين گروه .شوند بندي مي طبقه »ارزيابي و سنجش«و » تغييرات«ها در دو گروه  بدين ترتيب، شاخص .گيرند مي

  .خاصي است بندي و تقسيم بندي داراي دسته

 شاخص تغييرات -8- 1

دهند، از دو جنبه، يكي از  ها كه تغيير نسبي يك متغير را در يك فاصله زماني معين نسبت به زمان پايه نشان مي اين شاخص

به طور كلي شاخص  .بندي هستند ها قابل تقسيم نظر تعداد زمان پايه و ديگري از نظر اقالم مورد استفاده در تدوين شاخص

معموالً شروع يك تحول اساسي  .دهد ها در زمان پايه نشان مي ن رات، افزايش يا كاهش ميزان متغيرها را بر اساس اندازه آتغيي

  .شود نظير آغاز يك برنامه توسعه به عنوان مبدأ و زمان پايه انتخاب مي

تواند مبناي بررسي تغييرات قرار  ا ميتوان از يك يا چند متغير استفاده كرد و هر كدام از اين متغيره در تدوين شاخص مي

دسته بندي  «اي هاي چندپايه شاخص»و  «اي هاي تك پايه شاخص»ها به دو گروه تحت عنوان  بر اين اساس، شاخص .گيرد

به همين ترتيب،  .دهند اي، تغييرات يك پديده را نسبت به مقدار آن در زمان پايه نشان مي هاي تك پايه شاخص .شوند مي

  .ها در زمان پايه هستند اي، بيانگر تغييرات دو يا چند پديده مفروض نسبت به مقادير آن ي چندپايهها شاخص
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 هاي ارزيابي و سنجش روش   -2-8

بندي  ها به كار رفته به دو نوع ساده و مركب تقسيم هاي ارزيابي و سنجش از نظر متغيرهايي كه در ساخت آن شاخص

هايي كه دو  در مقابل شاخص .ها يك متغير به كار رفته است يي هستند كه در محاسبه آنها هاي ساده شاخص شاخص .شوند مي

اين برداشت، يك برداشت عمومي از انواع  .هاي تركيبي معروفند يا چند متغير در تدوين شاخص دخالت دارند، به شاخص

هايي كه يك متغير در آن به  ست، شاخصها استوار ا در يك برداشت ديگر كه بيشتر بر ديدگاه كاربردي شاخص .هاست شاخص

اين تقسيم  .شود ها يا نماگرها اطالق مي اي از معرّف شود و واژه شاخص به مجموعه كار رفته با عنوان معرّف يا نماگر شناخته مي

تفاوت شاخص بر اين مبنا تعدادي از دانشمندان علوم اجتماعي در رابطه با  .بندي بيشتر در حوزه علوم اجتماعي كاربرد دارد

هر عنصر  .گيريم اين بدان معني است كه ما هر هدف را به صورت يك بعد از فضاي هندسي در نظر مي" :ساده و مركب معتقدند

توان معادل هم و يكسان  در اين صورت شاخص، قاعده يا قانوني است كه مطابق آن نقاط مختلف را مي .اي در اين فضاست نقطه

ين ديدگاه، هر گاه چند معرّف يا نماگر وعنصر با هم تركيب شوند به اين تركيب واژه شاخص گفته بر اساس ا ."در نظر گرفت

  .روند اي تركيبي از عناصر به شمار مي ها به خودي خود و به طور ذاتي، پديده بنابر اين شاخص .شود مي

  .احسان تقوي نژاد مراجعه كنيدنوشته ) ها بررسي نظري و روش شناسي طراحي شاخص( براي اطالعات بيشتر به كتاب
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  شاخص هاي تركيبي :دوشماره پيوست 
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  AHP تحليل سلسله مراتبي -2

به  همسنخروشي براي ارزيابي معيارهاي متعدد و متنوع و غير (Analytic Hirarcy Process) تحليل سلسله مراتبي

اين فرايند شناسايي . ان شناسايي و اولويت بندي مي شوند دست مي دهد در اين روش ابتدا عوامل با توجه به اهميت و نقش ش

سلسله مراتبي شود كه هر رتبه باالتر ،  عناصر موثر و ارتباط بين آنها را در بر دارد كه نهايتاً بايد منجر به ايجاد يك ساختار

  اهميت و تأثير گذاري بيشتر نسبت به سطح ماقبل خود را نشان مي دهد 

اصل ، شرط معكوس ، همگني ، وابستگي و انتظارات كه رعايت اين اصول براي به  4مراتبي بر اساس  فرآيند تحليل سلسله

  .كارگيري اين روش الزاميست
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  ها شناسنامه شاخص:  سه شماره پيوست
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 هرسازيآمايش، مسكن و ش: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1 - 1: شماره مساحت اراضي داراي نقشه تناسب اراضي به كل سرزمين): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .ميزاني از اراضي كشور كه براي آنها نقشه تناسب اراضي تهيه و تصويب شده است: تعريف شاخص

برداري از اراضي سرزمين با توجه به اصول مبنايي موجود در  نگي امكان بهرهنياز به وجود سندي از حيث چگو: اهميت و ضرورت
 اين زمينه

 ميزان اراضي كه نقشه آنها تهيه شده به كل سرزمين: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

ش پوش روش توليد دوره زماني سازمان توليد كننده

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

هاي  سازمان - 6

  نهاد مردم

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

  ماهه شش- 4

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  شماريسر - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

 1 نقشه تناسب اراضي 3و  2 3  1 1 دارد 

       2 

       3 

 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: ياست مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق س

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي كالبدي مناطق  تدوين و تصويب نظام شبكه شهري در طرحميزان ): فارسي(نام شاخص
 گانه ده

 1-2: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 تدوين شبكه شهري در طرح كالبدي منطقه مصوب: تعريف شاخص

گونگي تحوالت آتي دهد كه مناطق مختلف كشور داراي طرحي از پيش انديشيده براي چ اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت
 .خود از نظر شبكه سكونتگاهي هستند

 فرمول ندارد: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ركز آمار ايرانم - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  رامليف - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 1 نظام شبكه شهري 3 3  1 1 يك دهه 

        

        

 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 يسه با كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقا
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-3: شماره نسبت توليد ناخالص مناطق از كل توليد ناخالص ملي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):نالتي(عالمت اختصاري

 .دهد هاي اقتصادي و مشاركت در اقتصاد ملي را نشان مي اين شاخص وضعيت مناطق از حيث ميزان رونق فعاليت: تعريف شاخص

اين شاخص ميزان تحقق اين . كشور باشند GDPانداز همه مناطق بايد داراي سهمي متعادل از  طبق سند چشم: اهميت و ضرورت
  .دهد هدف را نشان مي

 GDP مناطق  
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

GDP كشور  

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي زمانسا - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 GDP  1 3 3  3 3و  2  

 GDP  2 2 3 3 3و  2  

        

 شاخص      

دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار و : سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 مناطق مشاركت فعال مناطق در حيات اقتصادي و جلوگيري از انزواي

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-4: شماره  پذيري نرخ ايجاد اشتغال در مناطق و نواحي داراي توان جمعيت): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 پذيري و رونق اقتصادي و اجتماعي هاي ايجادشده جهت جمعيت ميزان ايجاد اشتغال به معناي ظرفيت: تعريف شاخص

هاي  داراي ظرفيتدهد كه آيا مناطق براي پيوستن به اقتصاد مّلي و جلوگيري از انزوا  اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت
  .كافي هستند

 ميزان ايجاد مشاغل جديد در هر سال: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ركز آمار ايرانم - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  رامليف - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 1 آمار شاغلين 3 2  3 2و  1 دارد 

 2 آمار شاغلين 2 2  3 2و  1 دارد 

        

 شاخص      

 اردستيابي به توسعه پايدار در نظام استقر: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-5: شماره ميزان انطباق رشد واقعي شهرها با محورهاي مصوب): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد كه ميزان گسترش و توسعه شهر چه ميزان با محدوده مصوب در سازگاري قرار دارد اين شاخص نشان مي: تعريف شاخص

ه هاي مصوب آن، ك كند كه انطباق روند توسعه واقعي شهرها را با محدوده دستيابي به اين شاخص كمك مي: اهميت و ضرورت
 .دهيم طبق اصول وفادار به توسعه پايدار بايد تنظيم شود، نشان 

 رشد واقعي شهر 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 بيني شده در طرح مصوب رشد پيش

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

آماري   اقالم

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  يرينمونه گ - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

اندازه رشد واقعي  7 3  1 1  
 شهر

1 

 2 اندازه مصوب 7 3 1 1  

        

 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: كورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذ

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-6: شماره جديد گسترششده به  افت فرسوده بهسازينسبت مساحت ب): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد هاي جديد را نشان مي هاي شهري به كل توسعه اين شاخص نسبت استفاده مجدد از اراضي داراي زيرساخت: تعريف شاخص

وسعه شهر در اراضي قبالً تجهيزشده نسبت به اراضي اهميت اين شاخص در امكان بررسي ميزان انطباق ت: اهميت و ضرورت
 .باشد كه هم هزينه آن زياد و هم خطري است كه براي توسعه پايدار دارد جديدي مي

 استفاده از اراضي بافت فرسوده 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي جديد شهري كل توسعه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

ه پيشين

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 3  1 5و  1

توسعه در بافت 
 فرسوده

1 

 2 هاي جديد عهتوس 7 3  1 5و  1  

        

 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: ام بخشن

شده  يافته به خدمات شهري نسبت به اراضي افزوده سهم اراضي تخصيص): فارسي(نام شاخص
 به شهر

 1-7: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

يابد، را نسبت به كل  ورد نياز شهر اختصاص مياين شاخص سهمي از اراضي كه به بهبود و ارتقاء كيفي خدمات م: تعريف شاخص
 .دهد شده به شهر را نشان مي اراضي افزوده

دهد كه چه ميزان افزايش اراضي شهري منجر به بهبود كيفي زندگي شهري شده و چه  اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت
 .اي است پايدار و هزينهآمدهاي سنگين از حيث معيارهاي توسعه  ميزان افزايش در مساحت شهر با پي

 سهم اراضي خدمات شهري 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل اراضي جديد شهري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  اه وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 3  1 5و  1

اراضي خدمات 
 شهري

1 

 7 3  1 5و  1  
كل اراضي 

 يافته توسعه
2 

        
 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 ها،براي محدود كردن گسترش افقي شهر نسبت بناهاي جديداالحداثي كه): فارسي(نام شاخص
 .شوند يافته ساخته مي هاي قبالً توسعه در زمين

 1-8: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اند را نسبت به اراضي جديدي  اين شاخص ميزان استفاده مجدد از اراضي شهري كه قبالً تجهيزشده و توسعه يافته: تعريف شاخص
 .دهد شوند، را نشان مي كه به مساحت شهر افزوده مي

توان ارزيابي كرد كه چقدر نسبت به رفتار منطبق با توسعه پايدار در استفاده از منابع و  با اين شاخص مي: اهميت و ضرورت
 .پيشگيري از توسعه پرهزينه و ضد توسعه پايدار صحيح عمل كرديم

 شده در بافت فرسوده هاي ساخته نسبت ساختمان 
 :  محاسباتي) هاي(فرمول 

 شده در شهر هاي ساخته مانكل ساخت

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  عمومي نهادهاي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  شهري نقاط - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 7 3  1 5و  1  
بناهاي جديد بافت 

 فرسوده
1 

 7 3  1 5و  1  
كل بناهاي 
 جديداالحداث

2 

        
 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

به توسعه در اراضي ) درون محدوده(نسبت سهم توسعه در اراضي متّصل ): فارسي(نام شاخص
 منفصل

 1-9: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اين شاخص ميزان توسعه در در درون محدوده مصوب متصل به شهر را نسبت به اراضي منفصل و خارج از : تعريف شاخص
 .دهد محدوده مصوب را نشان مي

ا را ه اين شاخص توسعه از درون نسبت به توسعه شهر به قيمت از بين رفتن اراضي كشاورزي و ساير كاربري: اهميت و ضرورت
 .دهد نشان مي

 ميزان اراضي توسعه دروني شهر 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 يافته در اطراف شهر ميزان اراضي توسعه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 يفرد

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

نمونه  - 2

  گيري

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 1 اراضي توسعه دروني 7 3  1 5و  1  

 7 3  1 5و  1  
اراضي توسعه اطراف 

 شهر
2 

        
 شاخص      

 يابي به توسعه پايدار در نظام استقراردست: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-10: شماره هاي جديدتحقق جمعيت شهرميزان ): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

در جهت هاي اتخاذشده در زمينه توزيع جمعيت و بررسي ميزان اثرگذاري آن  جهت ارزيابي سياستاين شاخص در : تعريف شاخص
 .توزيع بهينه جمعيت در پهنه سرزمين است

جمعيت تا چه ميزان موفق  عسازي توزي يجاد شهرهاي جديد براي بهينهدهد كه سياست ا اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت
 .شده و توانسته است سهمي از جمعيت را بپذيرد

 جمعيت پذيرفته شده 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل جمعيت در سال هدف

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

ه دور سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  هانهما - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري- 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

 1 شده جمعيت پذيرفته 7 5و  3  3  5و  2و  1  

 2 جمعيت سال هدف 7 5و  3  3  5و  2و  1  
        
 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: ميتهنام ك شهرسازي: نام بخش

هاي كالبدي، موضعي و موضوعي به تعداد شهرهاي داراي   نسبت طرح): فارسي(نام شاخص
 طرح مصوب

 1-11: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

توسعه شهرها را نشان هاي مختلف مورد نياز شهر براي هدايت  اين شاخص ميزان موفقيت در تهيه و ارائه طرح: تعريف شاخص
 .دهد مي

 .اين شاخص حكايت از توجه به هدايت توسعه شهر متناسب با معيارهاي آمايش و توسعه پايدار دارد: اهميت و ضرورت

 هاي كالبدي، موضعي و موضوعي تعداد طرح 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 تعداد شهرهاي داراي طرح توسعه

 )وجودوضع م(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  گيري نمونه - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 7 5و  3  3 5و  4و  1  

هاي  حتعداد طر
كالبدي، موضعي و 

 موضوعي

1 

 7 5و  3  3 5و  4و  1  
شهرهاي داراي طرح 

 مصوب
2 

        
 شاخص      

 دستيابي به توسعه پايدار در نظام استقرار: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-12: شماره هاي شهري در شبكه شهري كشور سرانه خدمات و زيرساختن اميز): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد هاي شهري در شبكه شهري كشور را نشان مي روند افزايش در ميزان برخورداري از زيرساختخص اين شا: تعريف شاخص

هاي مورد نياز جهت دستيابي به توسعه پايدار در نظام  با توجه به لزوم تجهيز شبكه سكونتگاهي به زيرساخت: اهميت و ضرورت
 .يابد اي مي استقرار، اين شاخص اهميت ويژه

 ها در هر سال زيرساخت ميزان سرانه 
 : محاسباتي) هاي(فرمول 

 ها در سال پايه سرانه زيرساخت

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ايران مركز آمار - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري- 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

 7 5و  3  3 4و  3و  1  
ها در  سرانه زيرساخت
 هر سال

1 

 7 5و  3  3 4و  3و  1  
سرانه زيرساخت در 

 سال پايه
2 

        
 شاخص      

 ه توسعه پايدار در نظام استقراردستيابي ب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-1: شماره ها محيطي به كل طرح ارزيابي زيستهاي توسعه داراي  نسبت طرح): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

محيطي  هاي زيست هايي كه مشمول ضرورت تهيه ارزيابي دهد كه براي چه ميزان از طرح اين شاخص نشان مي: تعريف شاخص
 .هستند، اين ارزيابي صورت پذيرفته است

دهنده رعايت الزامات توسعه پايدار و پيامدهايي كه انجام هر طرح يا پروژه در محيط  نشان ميزان اين شاخص: اهميت و ضرورت
 .نهد زيست بر جاي مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  EIAهاي داراي  تعداد طرح 

  ها كل طرح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 نيزما

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 3و  2 3  3 4و  1 دارد 
هاي داراي  طرح

EIA 
1 

 2 ها كل طرح 3و  2 3  3 4و  1 دارد 

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 مسكن و شهرسازي آمايش،: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-2: شماره هاي توسعه شهري به كل شهرهاي كشور نسبت تهيه طرح): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 مند كردن روند توسعه شهرها هاي توسعه شهري جهت نظام الزام به تدوين طرح: تعريف شاخص

انديشيده براي چگونگي  رهاي مختلف كشور به چه ميزان داراي طرحي از پيشدهد كه شه اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت
 .تحوالت آتي خود از نظر رشد و توسعه هستند

 فرمول ندارد: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 ياييجغراف

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 7 3  1 5و  1  
طرح توسعه 

 مصوب
1 

        
        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه ابي به مناسبدستي: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

در به اراضي  ، نسبتنوسازي بهسازي واختصاص يافته به  نسبت اراضي): فارسي(نام شاخص
 حال عمران اطراف شهرها

 2-3: شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اين شاخص وضعيت شهرها از حيث ميزان استفاده از اراضي موجود و تجهيزشده شهرها در قياس با موارد جديد : تعريف شاخص
 .دهد نشان مي

اندازي به منابع طبيعي هشدار مهمي براي استفاده مجدد از اراضي  هاي جديد و خطر دست سازي هزينه آماده: اهميت و ضرورت
  .هاي شهري است داخل محدوده

 شده نسبت اراضي نوسازي 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل اراضي شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

 1 شده اراضي نوسازي 7 3  3 4و  1  

 2 كل اراضي شهري 7 3  3 4و  1  

        

 خصشا      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب

    

    



 120

 
  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 و شهرسازي آمايش، مسكن: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  2-4: شماره افزايش تراكم شهري): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ميزان نفر در هكتار: تعريف شاخص

 هاي موجود در هر شهر به ازاي جمعيت براي استفاده از كليه ظرفيت: اهميت و ضرورت

 تعداد نفر 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 )تاربه هك(مساحت 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد مردم هاي سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 ييروستا

 1 تعداد جمعيت 7 3  3 4و  1  

 2 مساحت شهر 7 3  3 4و  1  

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ون امور زيربنايي و توليديكميسي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-5: شماره وري از اراضي شهري افزايش بهره): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

سازهاي جديد را در مقابل كل ساخت و سازها نشان اين شاخص ميزان استفاده از اراضي موجود شهر براي ساخت و : تعريف شاخص
 .دهد مي

 .شود يا نه استفاده مي) استاندارد(دهد كه آيا از اراضي موجود شهرها در حد معمول  اين شاخص نشان مي: اهميت و ضرورت

 شده در بافت موجود تعداد بناهاي ساخته 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 )سال در هر(كل واحدهاي در حال ساخت 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد ي مردمها سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 تاييروس

  
 7 3  3 4و  2و  1

تعداد بناهاي جديد 
 در بافت موجود

1 

  
 7 3  3 4و  1

كل بناهاي 
 ساخت درحال

2 

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور ضع موجودو وضع مطلوب

    
    



 122

 
  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص
 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-6: شماره وري از شبكه زيرساختي شهرها ميزان بهره): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد وري از شبكه زيرساختي موجود را در قياس با شبكه زيرساختي جديد نشان مي ميزان بهرهاين شاخص : تعريف شاخص

 محيطي اجرا و ايجاد شبكه ها و اثرات زيست هزينه: اهميت و ضرورت

 برداري از شبكه موجود هزينه بهره 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هزينه ايجاد شبكه زيرساختي جديد

 )وضع موجود(شاخصمشخصات اقالم آماري 
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي نسازمانهاي بي - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 7 3  3 4و  1  
برداري  بهره هزينه

 از شبكه موجود
1 

 7 3  3 4و  1  
هزينه ايجاد شبكه 

 جديد
2 

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  2-7: شماره مرتبه كوتاهبناهاي هاي صادره براي بناهاي بلندمرتبه به  نسبت پروانه): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد وري از اراضي را نشان مي تر براي افزايش بهره وند گرايش و توجه به ساخت و سازهاي پرتراكماين شاخص ر: تعريف شاخص

ها و بروز  وري از اراضي شهري است كه براي كاهش هزينه تر راهي براي افزايش بهره ساخت و سازهاي پرتراكم: اهميت و ضرورت
 .شود محيطي توصيه مي پيامد زيست

 طبقه 5ناهاي باالتر از هاي ب تعداد پروانه 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي صادره كل پروانه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  1 5و  2و  1

 5هاي  تعداد پروانه
 طبقه و بيشتر

1 

 2 ها تعداد كل پروانه 7 5و  3  1 5و  2و  1  

       3 

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  2-8: شماره سازي ميزان اعطاي يارانه براي بلندمرتبه): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

رويه شهرها  تر براي جلوگيري از گسترش بي هايي را براي ساخت بناهاي بلند و متراكم اين شاخص تدارك مشوق: تعريف شاخص
 .دهد را نشان مي

سازي است تا از گسترش  و بلند مرتبهسازي براي تشويق به متراكم  بيني و زمينه اهميت اين شاخص در پيش: اهميت و ضرورت
 .رويه شهرها جلوگيري شود بي

 اند سازي كه يارانه دريافت كرده هاي بلندمرتبه تعداد پروانه 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي پرداختي بخش مسكن كل يارانه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  دهسازمان توليد كنن

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  يفصل - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان- 6

نقاط - 7

  شهري

نقاط - 8

 روستايي

        1 

        2 

       3 

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: ت مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياس

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  2-9: شماره هاي كالبدي ملي روز آوري در طرح ر و بهميزان تجديد نظ): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي كالبدي ملي به عنوان سند توسعه كالبدي و تنظيم شبكه اسكان ملي،  دهد كه طرح اين شاخص نشان مي: تعريف شاخص
 .شوند مي آوري روز متناسب با شرايط به

هاي كالبدي ملي،  هاي پرشمار مؤثر در طرح به شرايط و در حال تحول و تغيير، به ويژه در زمينه مؤلفه با توجه: اهميت و ضرورت
 .الزم است روزآوري اين مطالعات به

 شده روز آوري هاي كالبدي به طرحتعداد  
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي كالبدي مصوب طرحكل 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

 وضع

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان- 6

نقاط - 7

  شهري

نقاط - 8

 روستايي

  
 3 3  3 4و  1

هاي كالبدي  طرح
 مصوب

1 

 3 3  3 4و  1  
هاي كالبدي  طرح

 شده تجديد نظر 
2 

       3 

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ليديكميسيون امور زيربنايي و تو

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-10 :شماره سازي هاي تشويقي براي كوچك يارانه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

د در راستاي اهداف توسعه هاي موجو وري از ظرفيت سازي براي افزايش بهره اين شاخص روند حمايت از كوچك :تعريف شاخص
 .دهد پايدار را نشان مي

با توجه به افزايش تقاضا به دليل افزايش جمعيت، در صورت عدم الزام به كاهش استاندارهاي مختلف در : اهميت و ضرورت
 .ها، اين امر به قيمت فشار بيشتر به محيط زيست و ناديده گرفتن اصول توسعه پايدار پيش خواهد رفت سكونتگاه

 سازي ها براي كوچك ميزان يارانه 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي مسكن كل يارانه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ر ايرانمركز آما - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 3و  2  3 3و  2و  1

هاي  يارانه
 سازي كوچك

1 

  
 7 3و  2  3 3و  2و  1

هاي  كل يارانه
 مسكن

2 

       3 

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب

    
    



 127

  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  2-11: شماره رهاي كشو اي به كل ناحيه ناحيههاي  طرح نسبت): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .اي تهيه شده است هاي كشور براي چه تعداد طرح ناحيه بندي از كل ناحيهدهد كه  اين شاخص نشان مي: تعريف شاخص

اي از وجود  اي نشانه ههاي ناحي ها در مناطق مختلف كشور، تهيه و تصويب طرح توجه ناحيه شمار قابلبا توجه به : اهميت و ضرورت
 .باشد اي براي هدايت و توسعه آنها مي برنامه

 اي مصوب ناحيههاي  تعداد طرح 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 تعداد كل نواحي در كشور

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 ياييجغراف

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان- 6

نقاط - 7

  شهري

نقاط - 8

 روستايي

  
 5 5و  3  3 4و  1

اي  هاي ناحيه طرح
 مصوب

1 

 2 تعداد نواحي كشور 5 5و  3  3 4و  1  

       3 

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب: بط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكورسياست كلي مرت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-12 :شماره برداري از اراضي تجهيزيافته شهري ميزان بهره ):فارسي(اخصنام ش

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

رويه شهر را  اين شاخص ميزان استفاده از اراضي موجود براي ساخت و سازهاي جديد و جلوگيري از توسعه بي  :تعريف شاخص
 .دهد نشان مي

تواند از گسترش شهر در اطراف آن و به قيمت نابودي  شاخص براي تعيين روندي است كه مياهميت اين : اهميت و ضرورت
 .اراضي اطراف شهر پيشگيري كند

 شده شده در اراضي قبالً ساخته تعداد بناهاي ساخته  
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 الحداث كل بناهاي جديدا

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص 
  

وضع 

 دموجو

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  1 4و  2و  1

شده در  بناهاي ساخته
 اراضي

1 

  
 7 5و  3  3و  1 4و  2و  1

كل بناهاي 
 الحداث جديدا

2 

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  امور زيربنايي و توليدي كميسيون

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-13 :شماره شده به فضاي باز نسبت اراضي ساخته ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 شده به مساحت كل شهر ميزان فضاي ساخته :تعريف شاخص

 .برداري از اراضي و رساندن تراكم شهر به سطح الزم است دهنده ميزان بهره نشان  اين شاخص :اهميت و ضرورت

 )توده(شده  ميزان فضاي ساخته 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل مساحت شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 شده فضاهاي ساخته 7 5و  3  3و  1 5و  1  

 2 مساحت شهر 7 5و  3  3و  1 5و  1  

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور سياست

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-14 :شماره حفظ ويژگي سكونتي شهرها ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

  يافته به كاربري مسكوني به كل شهر نسبت فضاهاي اختصاص :تعريف شاخص

 .دهد اين شاخص ميزان اختصاص فضاهاي شهر به وظيفه تأمين فضاهاي سكونتي را نشان مي: اهميت و ضرورت

 اراضي مسكوني 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل اراضي شهري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي ازمانس - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 اراضي مسكوني 7 5و  3  3و  1 5و  1  

 2 كل مساحت شهر 7 5و  3  3و  1 5و  1  

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 ا كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه ب
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-15 :شماره هاي عمومي سرانه پارك ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 هاي عمومي ميزان برخورداري از پارك :صتعريف شاخ

 .دهنده ميزان برخورداري شهر از فضاهاي عمومي سرزنده است وجود اين شاخص نشان: اهميت و ضرورت

 هاي شهر مساحت پارك 
 :محاسباتي) هاي(فرمول 

 جمعيت شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  د كنندهسازمان تولي

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 ها مساحت پارك 7 3  3و  1 5و  4و 1  

 2 جمعيت شهر 7 3  3و  1 5و  4و 1  

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: هنام كميت شهرسازي: نام بخش

 2-16 :شماره سرانه فضاهاي سبز ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ميزان برخورداري از فضاي سبز :تعريف شاخص

 .دهنده ميزان برخورداري شهر از فضاهاي سبز و ريه سالمتي شهر است وجود اين شاخص نشان :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ت فضاي سبز شهرمساح 

 جمعيت شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  سازنده 

 شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي زمانسا - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

نمونه  - 2

  گيري

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 مساحت فضاهاي سبز 7 3  3و  1 5و  4و 1  

 2 جمعيت شهر 7 3  3و  1 5و  4و 1  

        

 شاخص      

 ترين الگوي توسعه دستيابي به مناسب :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه با 
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-17 :شماره هاي تحقيقاتي ترويج شهرسازي ايراني ـ اسالمي ميزان افزايش طرح ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(يعالمت اختصار

 .دهد كند، نشان مي هايي را كه به ترويج هويت ايراني ـ اسالمي كمك مي اين شاخص ميزان فعاليت :تعريف شاخص

هاي الزم براي ترويج و تشويق معماري و  يابد كه ميزان فراهم ساختن زمينه اين شاخص از آن نظر اهميت مي :اهميت و ضرورت
 . دهد با هويت ايراني ـ اسالمي را نشان ميشهرسازي سازگار 

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد طرح مطالعات ايراني ـ اسالمي معماري و شهرسازي 

 كل مطالعات معماري و شهرسازي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  اريسرشم - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 همه سطوح 5و  3  3و  1 5و  4و  1

تعداد طرح مطالعات 
 اسالمي

1 

  
 2 5و  3  3و  1 5و  4و  1

كل تعداد مطالعات 
 ري و شهرسازيمعما

2 

        

 شاخص      

دستيابي به توسعه شهري سازگار با هويت ايراني ـ  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 اسالمي

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  اسنامه شاخصشن

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-18 :شماره هاي معماري بومي و اسالمي اري نمايشگاهزميزان برگ ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد كند، نشان مي كمك ميهايي را كه به ترويج هويت ايراني ـ اسالمي  اين شاخص ميزان فعاليت :تعريف شاخص

هاي الزم براي ترويج و تشويق معماري و  يابد كه ميزان فراهم ساختن زمينه اين شاخص از آن نظر اهميت مي :اهميت و ضرورت
 . دهد شهرسازي سازگار با هويت ايراني ـ اسالمي را نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي معماري بومي و اسالمي تعداد نمايشگاه 

 ها كل نمايشگاه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  ينهادهاي عموم - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  يشهر

نقاط  - 8

 روستايي

  
 همه سطوح 5و  3  3و  1 5و  4و  1

هاي  تعداد نمايشگاه
 بومي و اسالمي

1 

 2 ها كل تعداد نمايشگاه 2 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

دستيابي به توسعه شهري سازگار با هويت ايراني ـ  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سالميا

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 2-19 :شماره اسالميـ  ازي ايرانيهاي اعطايي در حمايت از الگوي معماري و شهرس ميزان وام ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد كند، نشان مي هايي را كه به ترويج هويت ايراني ـ اسالمي كمك مي اين شاخص ميزان فعاليت :تعريف شاخص

م براي ترويج و تشويق معماري و هاي الز يابد كه ميزان فراهم ساختن زمينه اين شاخص از آن نظر اهميت مي :اهميت و ضرورت
 . دهد شهرسازي سازگار با هويت ايراني ـ اسالمي را نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  وام حمايت از معماري و شهرسازي ايراني ـ اسالمي 

 هاي معماري و شهرسازي تعداد كل وام

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 همه سطوح 5و  3  3و  1 5و  4و  1

هاي  تعداد وام
 حمايت از معماري
و شهرسازي 

 اسالميـ  ايراني

1 

 2 ها كل وام 2 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

دستيابي به توسعه شهري سازگار با هويت ايراني ـ  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 اسالمي

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف وركش وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  3-1 :شماره كاهش بحران ناهماهنگي در ضوابط و مقررات شهرسازي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ها و مقررات و ضوابط عمران و مديريت شهري  تقليل ناهماهنگي در نهادها و سازمانشاخصي براي  :تعريف شاخص

گردد بحران ناهماهنگي در خصوص  دهنده وجود قانون جامع و واحدي است كه موجب مي اين شاخص نشان :اهميت و ضرورت
 . مقررات متنوع كاهش يابد

هاي موردي، كاهش مصوبات  ي همپوشاني، كاهش صدور بخشنامهتصويب قانون كاهش مصوبات دارا :محاسباتي) هاي(فرمول 
 ناسخ و منسوخ 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 تصويب قانون 2 ـ  1 1  

 2 تعداد مصوبات 2 ـ  3 4و  1  

 3 تعداد بخشنامه 2 ـ  3 4و  1  

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 ه با كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايس
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  3-2 :شماره كاهش مصوبات داراي همپوشاني مسئوليتي نهادها ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(م شاخصنا ):التين(عالمت اختصاري

دهد كه چه ميزان در تهيه مصوبات مربوط به امور توسعه شهرها، به موضوع همپوشاني  مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .شود آنها توجه مي

اين شاخص با توجه به تعداد نهادها و وظايف متناظر با آنها، براي جلوگيري از تهيه مصوباتي كه به دليل  :اهميت و ضرورت
 . وشاني وظايف مشكالتي را به دنبال خواهند داشت، ضرورت داردهمپ

 مصوبات داراي همپوشاني 
  :محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل مصوبات در حوزه مسائل شهري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

قالم آماري  ا

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نه گيرينمو - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 مصوبات همپوشان 7و  3 5و  3  3 5و  4و  1  

  
 7و  3 5و  3  3 5و  4و  1

كل مصوبات 
 شهري

2 

        3 

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :ي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكورسياست كل

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  3-3 :شماره ها و مصوبات موردي كاهش صدور بخشنامه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي  سازي اجراي طرح ها و مصوبات موردي را به عنوان زمينه هماهنگ اين شاخص كاهش صدور بخشنامه :تعريف شاخص
 .دهد مي  توسعه شهري نشان

منفي آنها، كاهش صدور هاي موردي و پيامدهاي  كننده و بازدارنده بخشنامه اثرات گمراهبا توجه به  :اهميت و ضرورت
  .تواند براي اجتناب از اين پيامدها تلقي شود هاي موردي مي بخشنامه

 هاي موردي ميزان صدور بخشنامه 
  :محاسباتي) هاي(فرمول 

 هاي حوزه شهري كل بخشنامه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

ع وض

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  بخشنامه
 موردي

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  كل بخشنامه
 شهري

2 

        3 

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  ناسنامه شاخصش

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

  3-4 :شماره كاهش مصوبات ناسخ و منسوخ و فاقد ضمانت اجرايي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .كديگرند جلوگيري كندهايي كه ناسخ و منسوخ ي اين شاخص تالش دارد كه از تصويب لوايح و طرح :تعريف شاخص

بر اقداماتي كه بر مبناي مصوبات ناسخ و  اين شاخص براي جلوگيري از اثرات مخرب و بازدارنده و هزينه :اهميت و ضرورت
 . شود، جلوگيري كند منسوخ ايجاد مي

 مصوبات ناسخ و منسوخ 
  :محاسباتي) هاي(فرمول 

 كل مصوبات در حوزه مسائل شهري

 )وضع موجود(آماري شاخصمشخصات اقالم 
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي هاي بينسازمان - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

مصوبات ناسخ و 
 منسوخ

1 

 2 كل مصوبات  7 5و  3  3 5و  4و  1  

        3 

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  زيربنايي و توليديكميسيون امور 

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 3-5 :شماره ميزان واگذاري وظايف به نهادهاي محلي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 لي ها به نهادهاي مح واگذاري ساالنه درصدي از وظايف وزارتخانه :تعريف شاخص

بينانه كردت تصميمات و ارتقاء قابليت مديريت محلي در  ضرورت اين واگذاري اختيارات در منطقي كردن و واقع :اهميت و ضرورت
 چارچوب مديريت يكپارچه كشوري 

 : محاسباتي) هاي(فرمول  موارد واگذاري در هر سال 

 كل موارد قابل واگذاري

 )دوضع موجو(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ه سالهد - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 2 5و  3  3 6و  4و  1

اري وظايف واگذ
و  136طبق موارد 
137 

1 

  
 2 5و  3  3 6و  4و  1

كل موارد قابل 
 واگذاري

2 

        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  امور زيربنايي و توليديكميسيون 

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 3-6 :شماره ساله  هاي ده تجديدنظر در قوانين شهرسازي در دوره ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

ين شهرسازي متناسب با شرايط در حال تحول جامعه را فراهم ساخته آوري و تجديدنظر در قوان روز اين شاخص به :تعريف شاخص
 . دهد ضوابط و مقررات مورد عمل هماهنگ و قابل نظارت گردند مي و امكان

سازي كليه ضوابط و مقرراتي است كه در زمينه مسائل  اهميت اين شاخص  عمدتاً در خصوص هماهنگ :اهميت و ضرورت
 .نمايد هاي موردي و ناسخ و منسوخ بودن آن پيشگيري مي حتمال همپوشاني، ناهماهنگي، بخشنامهشود و از ا شهرسازي تدوين مي

 هاي ده ساله گيري از اعمال تجديدنظر در دوره گزارش: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  وليدروش ت

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 - 

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 نهماها - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 2 5  1 6و  4و  1

اخذ گزارش در 
 هاي ده ساله دوره

1 

         
        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :و سهم شاخص در تحقق سياست مذكورسياست كلي مرتبط 

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 3-7 :شماره افزايش اختيارات شوراها ميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي محلي در نيل به  ميزان افزايش اختيارات شوراها و نهادهاي محلي جهت اعمال نيازهاي بومي و فرصت :تعريف شاخص
 سازي ضوابط و مقرات حوزه شهرسازي  هماهنگ

ياري از مسائل حوزه شهرسازي امري محلي بوده و نيازمند يافتن راه حلي بومي براي آن با توجه به اينكه بس :اهميت و ضرورت
 . دهد اين امر محقق گردد است، وجود شوراها با اختيارات كافي امكان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان اختيارات جديد 

 كل اختيارات قبلي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 ودموج

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله جپن - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 اختيارات جديد 8و  7 4و  3  3 6و  5  

 2 كل اختيارات قبي 8و  7 4و  3  3 6و  5  

        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: م بخشنا

 3-8 :شماره اعمال مديريت كيفيت جامع  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . دهد ها نشان مي اين شاخص امكان اعمال مديريت جامع كيفيت را در شهرداري :تعريف شاخص

باشد تا در كنار پيشبرد  ها مي در شهرداري "نظام مديريت كيفيت جامع"در امكان استقرار اهميت اين شاخص  :اهميت و ضرورت
 .امور از حيث كمي، از نظر كيفي هم به ارتقاء امور بتوان دست يافت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي داراي نظام جامع مديريت كيفيت درصد شهرداري 

 ها كل شهرداري

 )وضع موجود(اخصمشخصات اقالم آماري ش
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

5 3  5 7 

داراي  هاي شهرداري
نظام جامع مديريت 

 كيفيت

1 

  
5 3  5 7 

هاي  كل شهرداري
 استان

2 

        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ربنايي و توليديكميسيون امور زي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 3-9 :شماره در شهرها  GISاندازي سيستم  ميزان راه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ميزان ده درصد در هر سال هزار نفر به  25هاي باالي  در شهرداري GISاندازي سيستم  راه :تعريف شاخص

تر از جمله تهيه نقشه كاداستر براي پيگيري و نظارت  اين شاخص امكان پيگيري امور شهري در چارچوبي دقيق :اهميت و ضرورت
 . كند بر امور را فراهم مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول   در آنها استقراريافته GISتعداد شهرهايي كه سيستم  

 هزارنفر 25كل شهرهاي باالي 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم نسازما - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
5 3  5 7 

شهرهاي داراي 
  GISسيستم 

1  

  
5 3  5 7 

 25شهرهاي باالي 
 هزار نفر

2 

        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 3-10 :شماره نهاد واسط براي انتقال وظايف به نهاد محلي  تشكيل ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . دهد ي تسهيل روند انتقال وظايف به نهادهاي محلي را نشان مياين شاخص جريان نهادسازي برا :تعريف شاخص

باشد، با برنامه  با توجه به اينكه عدم انتقال وظايف به نهادهاي محلي، بعضاً به سبب فقدان نهادهاي الزم مي :اهميت و ضرورت
 . گردد نهادسازي اين روند تسهيل مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول   تشكيل نهاد جديد 

 نهادهاي موجود كل

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  1  تشكيل نهاد جديد 7 5و  3  2و  1 5و  4و  1  
 2 كل نهادهاي موجود 7 5و  3  2و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 تحقق مديريت يكپارچه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور ودوضع موج وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 1-4 :شماره مالي براي شهرها   ميزان تنظيم برنامه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . شود گردند، نشان داده مي مي) ماليه شهري(يزان شهرهايي كه داراي برنامه بر طبق اين شاخص م :تعريف شاخص

شان، اين شاخص براي تعيين  با توجه به اهميت برنامه مالي ويژه هر شهر، متناسب با شرايط و موقعيت :اهميت و ضرورت
 .ها ضرورت دارد پذيري اهداف و برنامه تحقق

 : محاسباتي) هاي(فرمول  )برنامه ماليه(تعداد كل شهرهاي داراي برنامه مالي  

 كل شهرهاي يك منطقه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  كزيبانك مر - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 3و  1  3 6و  5و  3

تعداد شهرهاي داراي 
 برنامه مالي

1 

  
 7 3و  1  3 6و  5و  3

كل شهرهاي يك 
 منطقه

2 

        

 شاخص      

 زينه شهريايجاد نظام پايدار درآمد ـ ه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-2 :شماره هاي عمومي  ها از ماليات ميزان سهم شهرداري ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . كند ها از كل نظام اخذ ماليات و ماليات بر ارزش افزوده را تعيين مي اين شاخص سهم شهرداري :تعريف شاخص

هاي عمومي و ماليات بر ارزش افزوده  ها به عنوان يك نهاد محلي از انواع ماليات افزايش سهم شهرداري :اهميت و ضرورت
 . باشد راهكاري براي ايجاد درآمد و هزينه پايدار مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي عمومي سهم شهرداري از ماليات 

 ها كل ماليات

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 زنده شاخصسا

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

رد برآو - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

ها از  سهم شهرداري
  ماليات

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

دريافتي   كل ماليات
 شهر

2 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :بط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكورسياست كلي مرت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-3 :شماره بر ارزش افزوده  ها از ماليات ميزان سهم شهرداري ):فارسي(شاخص نام

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . كند ها از كل نظام اخذ ماليات و ماليات بر ارزش افزوده را تعيين مي اين شاخص سهم شهرداري :تعريف شاخص

هاي عمومي و ماليات بر ارزش افزوده  وان يك نهاد محلي از انواع مالياتها به عن افزايش سهم شهرداري :اهميت و ضرورت
 . باشد راهكاري براي ايجاد درآمد و هزينه پايدار مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  بر ارزش افزوده  سهم شهرداري از ماليات 

 كل ماليات بر ارزش افزوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  الهس پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3 5و  4و  1

ها از  سهم شهرداري
بر ارزش   ماليات

 افزوده

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

بر ارزش   كل ماليات
 افزوده شهر

2 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-4 :شماره در انجام وظايف مشتركميزان نهادسازي براي ايجاد هماهنگي  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ريزي و اجرايي كشور  هاي مختلف برنامه قراري هماهنگي بين تشكيالت مديريتي شهر و سازماننهادسازي براي بر :تعريف شاخص

اهميت اين شاخص در نشان دادن ميزان نهادسازي براي ايجاد هماهنگي بين تشكيالت مرتبط با مسائل شهري  :اهميت و ضرورت
 . ري كندهاي مخرب جلوگي كاري و ناهماهنگي و مديريت شهري است تا از دوباره

 روند ايجاد و افزايش در زمينه نهادسازي: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 ايجاد نهاد 7و  2 5  3 5و  4و  1  

         
        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 منطقه عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

قابل اخذ عوارض  ...)فرهنگي، هنري، ورزشي و ( هاي ميزان افزايش برنامه ):فارسي(نام شاخص
 در شهر 

 4-5 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(اختصاريعالمت 

هاي موجود در شهر امكان اخذ ماليات و  هاي درآمدزايي دارد كه با استفاده از ظرفيت اين شاخص اشاره به فعاليت :تعريف شاخص
 .عوارض براي شهرداري را فراهم سازد

هاي سنگين،  گذاري ود بدون نياز به سرمايههاي موج گيري از ظرفيت اهميت اين شاخص در ايجاد فرصت و بهره :اهميت و ضرورت
 . باشد امكان ايجاد درآمد براي شهر و اخذ عوارض از محل اين درآمدها مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي فرهنگي هرسال ميزان افزايش برنامه 

 هاي سال قبل كل برنامه 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5  3 6و  5و  4و  1

ميزان افزايش 
هاي فرهنگي  برنامه

 هرسال

1 

  
 7 5  3 6و  5و  4و  1

هاي سال  كل برنامه
 قبل

2 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  نايي و توليديكميسيون امور زيرب

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-6 :شماره شده در شهر  هاي انجام گذاري وري از سرمايه ميزان بهره): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 . دهد شده در شهر را نشان مي نجامهاي ا گذاري وري از سرمايه اين شاخص سطح بهره: تعريف شاخص

شده در شهر در راستاي  هاي انجام گذاري اهميت اين شاخص در ارزيابي ميزان كارايي و مفيد بودن سرمايه: اهميت و ضرورت
 . درآمد شهر استـ  هزينه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  گذاري در هر سال وري از سرمايه سطح بهره 

 ل قبلهاي سا گذاري كل سرمايه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد ي مردمها سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 اييروست

  
 7و  2 5و  3  3 5و  4و  2

وري از  سطح بهره
 سرمايه در هر سال

1 

  

 7و  2 5و  3  3 5و  4و  2

وري از  سطح بهره
گذاري در  كل سرمايه

 سال قبل

2 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقهعدد كمي 
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-7 :شماره  ها ميزان افزايش سهم بودجه عمراني از كل بودجه شهرداري): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(المت اختصاريع

دهد كه  ها را نشان مي هاي مربوط به شهرداري اين شاخص توجه به امور عمراني و آباداني شهر از محل بودجه: تعريف شاخص
     .دهد امكان اخذ عوارض و ماليات را هم نشان مي

هاي جاري است كه نتيجه آن  اي عمراني نسبت به هزينهه بهبود اين شاخص به معناي افزايش سهم فعاليت :اهميت و ضرورت
 .رونق و آباداني شهر از يك سو و امكان دريافت عوارض و ماليات از محل اين نوع فعاليت است

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي عمراني شهر بودجه 

 هاي شهر كل بودجه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  االنهس - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 عمراني شهر  بودجه 7 5و  2  3 5و  4و  1  

 2 شهر  كل بودجه 7 5و  2  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شاخص شناسنامه

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-8 :شماره    ميزان سهم بازپرداخت بدهي دولت به شهرداري): فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

تيارات شهرداري و در اختيار دولت ها و آزادسازي منابع خارج از اخ اين شاخص تأمين منابع مالي مورد نياز شهرداري :تعريف شاخص
 .دهد هاي مورد نياز شهر نشان مي را به عنوان ظرفيت

ها خارج  ها از محل منابعي است كه از اختيار شهرداري اهميت اين شاخص د تسهيل در انجام فعاليت شهرداري :اهميت و ضرورت
 .هاي مالي شهر را محدود ساخته است مانده و ظرفيت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ها خت بدهي دولت به شهرداريميزان بازپردا 

 ها كل بدهي دولت به شهرداري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مار ايرانمركز آ - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  يفرامل - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

ميزان بازپرداخت 
 ساليانه بدهي 

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل بدهي دولت به 
  شهرداري

 

        

 شاخص      

 اد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهريايج :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-9 :شماره هاي عمومي  الياتبازپرداخت درصد سهمي از م ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .ها بازگشت داده شود هاي عمومي كه طبق قانون بايد به شهرداري اين شاخص ميزان بازپرداخت سهمي از ماليات :تعريف شاخص

ها، به ويژه در  مالي در اختيار شهرداري اهميت اين شاخص در امكان تسهيل و پيشبرد امور شهر از محل منابع :اهميت و ضرورت
 .ها را داشته باشد مندي از درصدي از ماليات مواردي است كه شهر به دليل بر عهده داشتن وظايفي در سطح ملي بايد امكان بهره

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان بازپرداخت دولت به شهر 

 كل ميزان ماليات 

 )موجود وضع(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

اخت از سوي بازپرد
 دولت 

1 

  كل ماليات  7 5و  3  3 5و  4و  1  
        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ور زيربنايي و توليديكميسيون ام

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-10 :شماره بازپرداخت سهم بهاي عوارض خدمات عمومي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

ها بازگشت  مومي كه طبق قانون بايد به شهردارياين شاخص ميزان بازپرداخت سهمي از بهاي عوارض خدمات ع :تعريف شاخص
 .دهد ، را نشان ميداده شود

ها، به ويژه در  اهميت اين شاخص در امكان تسهيل و پيشبرد امور شهر از محل منابع مالي در اختيار شهرداري :اهميت و ضرورت
مندي از درصدي از خدمات عمومي را داشته  رهمواردي است كه شهر به دليل بر عهده داشتن وظايفي در سطح ملي بايد امكان به

 .باشد

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان بازپرداخت دولت به شهر 

 كل عوارض دريافتي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 ه شاخصسازند

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

بازپرداخت از سوي 
 دولت 

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل عوارض 
 دريافتي

 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :در تحقق سياست مذكور سياست كلي مرتبط و سهم شاخص

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-11 :شماره كاهش سهم درآمدهاي شهرداري از محل تخلف از مقررات ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 ها به منابع مالي ناپايدار و حاصل از تحلفات و زير پا گذاشتن مقررات مصوب جلوگيري از تكيه شهرداري :تعريف شاخص

باشد با كاهش  وگيري از انجام تخلفات و زيرپا گذاشتن ضوابط مصوب مياين شاخص كه مبناي آن بر اساس جل :اهميت و ضرورت
 .كاهد ها از اين محل، از اتكاي برنامه مالي شهرداري به موارد ناپايدار و مشوق خالف مي سهم درآمد شهرداري

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان درآمد حاصل از تخلف 

 كل درآمد شهرداري

 )وضع موجود(اخصمشخصات اقالم آماري ش
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  1

درآمد حاصل از  سهم
 تخلف

1 

 2 كل درآمد شهرداري 7 5و  3  3 5و  1  

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب

    
    



 157

 
  سيون امور زيربنايي و توليديكمي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-12 :شماره شهرداري از موارد ناپايدار به پايدار يدرآمد ميزان انتقال منابع ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد ها از منابع ناپايدار به پايدار را نشان مي ر در اتكاي شهردارياين شاخص ميزان تغيي :تعريف شاخص

با توجه به نقش مخرب و بازدارنده منابع مالي ناپايدار، اين شاخص ميزان تغيير در در اين رويه و تكيه به منابع  :اهميت و ضرورت
 .دهد پايدار را نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  منابع درآمدي ناپايدار 

 كل درآمدهاي شهرداري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  مومينهادهاي ع - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 منابع درآمدي پايدار  7 5و  3  3و  2 5و  2و  1  

  
 7 5و  3  3و  2 5و  2و  1

كل منابع درآمدي 
 شهرداري

2 

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 با كشور هاي منطقه عدد كمي شاخص در مقايسه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 4-13 :شماره افزايش سهم درآمد شهرداري از موارد پايدار و تجديدپذير ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):تينال(عالمت اختصاري

 .دهد اين شاخص لزوم اطمينان از كسب درآمدهاي پايدار براي مديريت شهري را نشان مي :تعريف شاخص

ها به مواردي است كه جنبه اتفاقي نداشته و به دليل  ضرورت اين شاخص از حيث اتكاي منابع مالي شهرداري :اهميت و ضرورت
 .سازد مالي مستمر و قابل اعتمادي براي شهر مهيا مي    پايدار و تجديدپذير بودن،     

 : محاسباتي) هاي(فرمول  درآمد از محل موارد پايدار و تجديدپذير 

 كل درآمد

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

ي  اقالم آمار

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  1

سهم درآمدهاي 
 پايدار 

1 

 2 كل درآمدها 7 5و  3  3 5و  1  

        

 شاخص      

 ايجاد نظام پايدار درآمد ـ هزينه شهري :ق سياست مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحق

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-1 :شماره هاي بهسازي و توانمندسازي براي شهرهاي داراي بافت فرسوده تهيه طرحميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دهد كه براي چه ميزان از كل شهرهاي داراي بافت فرسوده، طرح بهسازي و توانمندسازي  مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .تهيه شده است

هاي  گذارد كه تهيه طرح بسياري از شهرها بافت فرسوده ظرفيتي براي پاسخگويي به نياز شهرها در اختيار مي در :اهميت و ضرورت
 .كند بهسازي و توانمندسازي اين ظرفيت را احيا مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد شهرهاي داراي طرح بهسازي 

 كل شهرهاي داراي بافت فرسوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 ملليال سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7  3  3 5و  4و  1

شهرهاي  تعداد
داراي طرح 
 بهسازي

1 

  

 7  3  3 5و  4و  1

كل شهرهاي 
داراي بافت 
 فرسوده

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي مصوب  ها و خدمات زيربنايي طبق طرح ميزان تأمين زيرساخت ):فارسي(نام شاخص
 تفصيلي

 5-2 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد ميزان افزايش سطوح تجهيزشده به كل مساحت شهر را نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص

برداري شدن اراضي، اهميت اين شاخص را نشان  ها به عنوان زمينه مهم قابل بهره لزوم تأمين زيرساخت :اهميت و ضرورت
 .دهد مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  )ها زيرساخت(سطوح تجهيزشده  

 مساحت شهرها

 )وضع موجود(آماري شاخصمشخصات اقالم 
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي هاي بينسازمان - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 سطوح تجهيزشده  7 5  3 5و  4و  1  

 2 مساحت شهر 7 5  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  يي و توليديكميسيون امور زيربنا

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-3 :شماره هاي شهري ميزان بهسازي بافت ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اريخي نسبت به كل اين نوع از شده براي بهسازي بافت فرسوده و ت دهنده ميزان اقدامات انجام اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .اراضي است

 .ها آغاز شده است اهميت اين شاخص در آگاهي از روندي است كه در جهت بهسازي در بافت :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  شده  هاي بازسازي مساحت بخش 

 كل مساحت بافت فرسوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 دموجو

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5  3 5و  4و  1

هاي  مساحت بخش
 شده  بازسازي

1 

  
 7 5  3 5و  4و  1

كل مساحت بافت 
 فرسوده

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ديكميسيون امور زيربنايي و تولي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-4 :شماره هاي فرسوده و تاريخي بخشي در بافت ميزان استحكام ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

بخشي، تقويت و مقاوم  ي با برنامه استحكامساز دهد كه چه ميزان از بناهاي نيازمند مقاوم اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .اند شده

شده و در  سازي توصيه هاي مقاوم ضرورت اين شاخص در آگاهي از آغاز و تداوم روندي است كه در برنامه :اهميت و ضرورت
 .شد بخشي به بافت بايد انجام مي راستاي استحكام

 : محاسباتي) هاي(فرمول  شده سازي تعداد بناهاي مقاوم 

 كل بناهاي موجود در بافت فرسوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  انشهرست

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5  3 5و  4و  1

بناهاي 
 شده سازي مقاوم

1 

  
 7 5  3 5و  4و  1

كل بناهاي بافت 
 فرسوده

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي 
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-5 :شماره شده شده به كل اراضي شناسايي  بهسازي هاي بافت ميزان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد شده را نشان مي شناساييفرسوده  شده از كل اراضي بهسازي هاي بافتاين شاخص ميزان  :تعريف شاخص

شده براي استفاده مجدد  ي فرسوده شناساييها بهسازي بافت بهاست كه  ميزان توجهياين شاخص در  ضرورت :اهميت و ضرورت
 .شود هاي شهري، مي از آن در كاربري

 : محاسباتي) هاي(فرمول   شده بافت فرسوده سازياراضي به 

 شده شناسايي فرسوده بافتكل 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  يرانمركز آمار ا - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

بافت فرسوده 
 شده  بازسازي

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي  كل بافت
 شده فرسوده شناسايي

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-6 :شماره ا با استفاده از نظام بيمه ساختمانه سازي ساختمان مقاومميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد سازي شده با استفاده از نظام بيمه ساختمان را نشان مي بناهاي مقاوماين شاخص ميزان  :تعريف شاخص

توان  شده دارد، با استفاده از اين ظرفيت مي مهبا توجه به نقشي كه نظام بيمه در ارتقاء استحكام بناهاي بي :اهميت و ضرورت
 .سازي بناها را ترويج كرد مقاوم

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سازي با استفاده از نظام بيمه مقاوم 

 سازي شده كل موارد مقاوم

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3 5و  3  3و  1 5و  4و  1

سازي با  مقاوم
 استفاده از نظام بيمه

1 

  
 7و  3 5و  3  3و  1 5و  4و  1

كل موارد 
 سازي شده مقاوم

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شاخصشناسنامه 

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-7 :شماره هاي ساختماني و ساخت و سازهاي جديد تجديد بنا در فعاليتميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

و تجديد بنا و چه ميزان ساخت و ساز جديد د كه چه ميزان از ساخت و سازها از تخريب ده مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .دهد رخ مي

 .هاي قبالً مهياشده است توجه به استفاده از اراضي و ظرفيتاين شاخص در  ضرورت تهيه :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي صادره براي تجديد بنا پروانه 

 هاي صادره ساختماني كل پروانه

 )وضع موجود(خصمشخصات اقالم آماري شا
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 هاي تجديد بنا پروانه 7و  2 5و  3  3و  2و  1 5و  2و  1  

  
 7و  2 5و  3  3و  2و  1 5و  2و  1

هاي  كل پروانه
 ساختماني

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور دوضع موجو وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-8 :شماره شهر بارزش به كل مساحت هاي بافت حفاظت ازميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي باارزش نسبت به كل مساحت شهر مورد حفاظت  كه چه سطحي از بناها و بافت دهد مي  نشاناين شاخص  :تعريف شاخص
 .گيرند قرار مي

هاي با ارزش براي حفظ هويت فرهنگي شهرها، نسبت اين نوع  حفاظت از بناها و بافتاهميت با توجه به  :اهميت و ضرورت
 .از آنها دارد حكايت از ميزان توجه به حفاظت ها به كل سطح شهر بافت

 : محاسباتي) هاي(فرمول   بناها و بافت باارزشمساحت  

 شهركل مساحت 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ز آمار ايرانمرك - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  امليفر - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2و  1 5و  2و  1

مساحت بافت 
 باارزش 

1 

 2 كل مساحت شهر 7 5و  3  3و  2و  1 5و  2و  1  

        

 شاخص      

 ، نوسازي و بهسازي شهرهااحياء  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-9 :شماره فرهنگيشده توسط ميراث  ميزان بناهاي حفاظت ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد هاي تاريخي شهر را نشان مي شده توسط ميراث فرهنگي در بافت اين شاخص ميزان بناهاي تاريخي حفاظت :تعريف شاخص

ر بهسازي و بازسازي اين شاخص از حيث شناخت ميزان مداخله و پذيرش نقش توسط سازمان ميراث فرهنگي د :اهميت و ضرورت
 .بافت تاريخي اهميت دارد

 : محاسباتي) هاي(فرمول  فرهنگي  شده توسط ميراث تعداد بناهاي حفاظت 

 كل بناهاي واجد ارزش حفاظت در بافت فرسوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

         
         
        

 شاخص      

 و بهسازي شهرهااحياء ، نوسازي  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-10 :شماره ميزان افزايش متوسط عمر بناي ساختمان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .هاي تاريخي و فرسوده است دهنده مؤثر بودن برنامه حفاظت و بهسازي بافت اين شاخص نشان :تعريف شاخص

 .ها و مداخالتي است كه قبالً به تصويب رسيده و بايد عملياتي گردد ضرورت اين شاخص در مؤثر بودن برنامه :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  متوسط عمر بنا در هر دوره 

 متوسط عمر بنا در دهه قبل

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ايرانمركز آمار  - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  1 5و  4و  1

متوسط عمر بنا در 
 هر دوره

1 

  
 7 5و  3  1 5و  4و  1

متوسط عمر بنا در 
 دهه قبل

2 

        

 شاخص      

 ازي و بهسازي شهرهااحياء ، نوس :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-11 :شماره اي واجد ارزشهاي پرداختي براي بازسازي بناه ميزان وام ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

بيني و تدارك  هاي بازسازي بافت فرسوده و بافت باارزش تاريخي توسط پيش اين شاخص ميزان حمايت از برنامه :تعريف شاخص
 .دهد هاي حمايتي را نشان مي هاي برنامه برنامه

 .هاي فرسوده و باارزش است شناخت تداركات الزم جهت حمايت از امر بازسازي بافت ضرورت اين شاخص براي :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي پرداختي براي بازسازي تعداد وام 

 تعداد كل بناهاي واجد ارزش نگهداري

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

ره دو سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  اهانهم - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 تعداد وام بازسازي 7 5و  3  3 5و  4و  1  

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل بناهاي واجد 
 ارزش

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: كميتهنام  شهرسازي: نام بخش

 5-12 :شماره هاي تشويقي براي بهسازي بافت فرسوده ميزان وام ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد فرسوده شهري را نشان مي هاي در بافت بهسازيبيني و تدارك امكاناتي براي تشويق به  اين شاخص پيش :تعريف شاخص

تواند  هاي تشويقي روند اقدام براي بهسازي را مي بيني وام با توجه به هزينه مرتبط با بهسازي بافت فرسوده، پيش :ميت و ضرورتاه
 .سرعت بخشد

 : محاسباتي) هاي(فرمول  بهسازيبراي  تشويقيهاي  تعداد وام 

 هاي صادره براي بهسازي بافت فرسوده پروانهتعداد كل 

 )وضع موجود(اري شاخصمشخصات اقالم آم
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي ي بينسازمانها - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1

تشويقي   تعداد وام
 بهسازي

1 

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1

هاي  كل پروانه
 بهسازي 

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-13 :شماره هاي توليد مصالح استاندارد كارگاهوام براي افزايش  ميزان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

  بافتو بهسازي  سازي مقاومروند هاي توليد مصالح استاندارد به عنوان بخشي از  افزايش اعطاي وام به كارگاه :ريف شاخصتع
 .رود باارزش به شمار مي

است، اعطاي وام به  مصالح استانداردها، وجود  سازي بافت با توجه به اينه بخشي از فعاليت بهسازي و مقاوم :اهميت و ضرورت
 .شود هاي توليد مصالح اقدامي در اين راستا ارزيابي مي كارگاه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي توليد مصالح به كارگاههاي پرداختي  وام ميزان 

 هاي توليد مصالح كل كارگاه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 ها تعداد وام به كارگاه 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1  

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1

اي توليد ه كارگاه
 مصالح

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-14 :شماره حمايت از اعمال معافيت براي ساخت طبق استانداردميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

در جهت بهسازي و ميزان اعمال معافيت و تشويق براي انجام ساخت و ساز طبق استاندارد، به عنوان اقدامي  :تعريف شاخص
 .آيد استحكام بنا به شمار مي

شود، هر نوع  با توجه به اينكه ساخت و ساز طبق استاندارد عمالً به بهسازي و استحكام ساخت و سازها منجر مي :اهميت و ضرورت
 .تواند مشوق اين كار به شمار آيد معافيت مي

 : حاسباتيم) هاي(فرمول  ها در استانداردسازي ها و تشويق معافيت 

 كل موارد ساخت و ساز براي بهسازي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  اي دولتيه سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  هناحي - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  3و  1

  موارد اعطاي معافيت
 براي بهسازي

1 

 2 كل موارد بهسازي 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  3و  1  

        

 شاخص      

 ازي شهرهااحياء ، نوسازي و بهس :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 5-15 :شماره اخت و ساز و بافتهاي مربوط به ارتقاء كيفي س ميزان حمايت از پژوهش ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

سازي و  اين شاخص حكايت از ميزان حمايت از تحقيقاتي دارد كه موضوع ارتقاء كيفي ساخت و سازها و مقاوم :تعريف شاخص
 .بهسازي بافت را به دنبال خواهد داشت

هاي الزم براي پيشبرد هدف بهسازي و بازسازي  مين و تدارك كليه ظرفيتضرورت تهيه اين شاخص در تأ :اهميت و ضرورت
 .هاي فرسوده است بافت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي شهري هاي مرتبط با ارتقاء كيفي بافت تعداد پژوهش 

 هاي ساالنه كل پژوهش

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  توليد كنندهسازمان 

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  هماه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 2 5  3 5و  4و  1

هاي  تعداد پژوهش
  بافت

1 

  
 2 5  3 5و  4و  1

هاي  كل پژوهش
 ساالنه

2 

        

 شاخص      

 احياء ، نوسازي و بهسازي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته ازيشهرس: نام بخش

هاي شهري براي انطباق با شرايط  ميزان تهيه و تجديد نظر بر روي طرح ):فارسي(نام شاخص
 جديد

 6-1 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

حال تغيير محيط انطباق داده و هاي توسعه شهري خود را با شرايط در  دهد چه ميزان طرح اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .اند روزآمد شده

هاي  هاي مرتبط با مسائل شهري، تهيه طرح اصوالً با توجه به تغييرات و تحوالت پرسرعت در همه حوزه :اهميت و ضرورت
 .كند كمك ميها و ايجاد بافت نامناسب  نشيني تجديدنظر به انطباق با شرايط جديد و جلوگيري از بروز حاشيه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي شهري ديدنظر بر روي طرحتج 

 هاي مصوب تا آن زمان تعداد طرح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ز آمار ايرانمرك - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  امليفر - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

تجديدنظر بر 
 هاي شهري طرح

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي  تعداد طرح
 شهري مصوب

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :رسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكو

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-2 :شماره هاي غيررسمي نتگاهميزان توانمندسازي سكو ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دهد تا توان كنترل پديده ايجاد  هاي غيررسمي را نشان مي اين شاخص ميزان توجه به توانمندسازي سكونتگاه :تعريف شاخص
 .دهد نشيني را از اين طريق نشان مي هاي غيررسمي و حاشيه سكونتگاه

ها به بهبود  نشيني دهد تا چه ميزان با توانمندسازي ساكنان حاشيه اهميت اين شاخص در اين است كه نشان مي :اهميت و ضرورت
 .ايم اي نائل شده هاي غيررسمي و حاشيه شرايط سكونتگاه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد شهر داراي طرح توانمندسازي 

 نشيني كل شهرهاي داراي حاشيه

 )وضع موجود(ماري شاخصمشخصات اقالم آ
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي اي بينسازمانه - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

تعداد شهر داراي 
 طرح توانمندسازي

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل شهرهاي داراي 
 نشيني حاشيه

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وجودوضع م وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-3 :شماره دار در شهرها هاي مسأله كاهش بافت ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد هاي قانوني شهرها را نشان مي دار به سطح محدوده هاي مسأله بافت اين شاخص ميزان كاهش :تعريف شاخص

هاي قانوني  دار نسبت به محدوده هاي مسأله ضرورت تهيه اين شاخص در ميزان توجه و اقدام براي كاهش بافت :اهميت و ضرورت
 .شهرهاست

 : محاسباتي) هاي(فرمول  دار هاي مسأله ميزان كاهش مساحت بافت 

 ت محدوده قانوني شهرهامساح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  ومينهادهاي عم - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  هريش

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3 5و  4و  1

ميزان كاهش 
مساحت بافت 

 دار مسأله

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

مساحت محدوده 
 قانوني 

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه با 
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-4 :شماره اي و اسكان غيررسمي هاي حاشيه ميزان تهيه طرح توانمندسازي براي بافت):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(تصاريعالمت اخ

دار  اي و اسكان غيررسمي مسأله هاي حاشيه دهد كه چه ميزان طرح توانمندسازي براي بافت اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .تهيه شده است

نمندسازي توسعه اي و اسكان غيررسمي الزم است كه تهيه طرح توا هاي حاشيه دار بودن بافت با توجه به مسأله :اهميت و ضرورت
 .مند شود مند و نظام آنها قانون

 : محاسباتي) هاي(فرمول  مساحت داراي طرح توانمندسازي در هر شهر 

 اي و اسكان غيررسمي در آن شهر مساحت اراضي حاشيه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  توليدروش 

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 نهماها - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

مساحت اراضي داراي 
 طرح توانمندسازي

1 

  

 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

اضي مساحت ار
اي و اسكان  حاشيه

 غيررسمي 

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  نامه شاخصشناس

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-5 :شماره شهرها پذيري زمان تجديدنظر سطح جمعيتكاهش  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

سب تجديدنظر بر روي هاي منا كه آيا متناسب با سرعت تحوالت جمعيتي، در زمان دهد اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .پذيري شهرها انجام شده است سطح جمعيت

ها سرعت تحول بسيار زياد است بايد متناسب با سرعت اين تحوالت،  با توجه به اينكه در برخي از حوزه :اهميت و ضرورت
 .تجديدنظر صوت پذيرد تا شهرها براي پذيرش جمعيت آماده شوند

 : تيمحاسبا) هاي(فرمول  زمان تجديدنظر 

 پذيري سرعت جمعيت

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  عمومينهادهاي  - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

 نقاط - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

زمان تجديدنظر 
 ها طرح

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سرعت 
 پذيري جمعيت

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه با كشور 
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي ساماندهي و توانمندسازي اسكان  تهيه و تجديدنظر در ضوابط طرح ):فارسي(نام شاخص
 غيررسمي

 6-6 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(تصاريعالمت اخ

هاي ساماندهي و توانمندسازي  دهد كه متناسب با شرايط در حال تغيير، ضوابط طرح اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .اند تجديدنظر و اصالح شده

از حيث ميزان  تهيه شاخص ها، ايط محيطي، اقتصادي و اجتماعي سكونتگاهربا توجه به تحوالت زياد در ش :اهميت و ضرورت
  .يابد هاي شهري با واقعيت اطرافشان اهميت مي انطباق طرح

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي تجديدنظر شده شهرها ميزان طرح 

 هاي مصوب شهرها كل طرح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

وشش پ روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي تجديدنظر  طرح
 شده شهرها

1 

 2 كل طرحتعداد  7 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 مايش، مسكن و شهرسازيآ: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-7 :شماره بيني نشده بيني اراضي ذخيره براي پاسخگويي به نيازهاي پيش پيش ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

و  بيني نشده دهد كه چه ميزان از اراضي ذخيره در شهر براي پاسخگويي به نيازهاي پيش اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .افزايش جمعيت در نظر گرفته شده است

هايي است كه با تقاضا و  بيني الزم براي ايجاد امكان پاسخگويي در زمان ضرورت اين شاخص در تدارك و پيش :اهميت و ضرورت
 .بيني نشده مواجهيم يا افزايش جمعيت پيش

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان اراضي ذخيره شهر 

 كل مساحت شهر

 )وضع موجود(خصات اقالم آماري شاخصمش
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  دنها هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 ميزان اراضي ذخيره  7 5و  3  2 5و  4و  1  

 2 كل مساحت شهر 7 5و  3  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

پذيري با تنوع  ها براي انطباق ميزان اصالح شرح خدمات طرح ):فارسي(نام شاخص
 اجتماعي در شهرهاـ  اقتصادي

 6-8 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي توسعه با شرايط در حال تغيير شهرها براي جلوگيري از بروز  پذيري طرح اين شاخص از حيث انطباق :تعريف شاخص
 .يابد نشيني و اسكان غيررسمي اهميت مي حاشيه

ر هاي مصوب براي دوره طوالني به معناي ناديده گرفتن شرايط د شرح خدمات همسان و تكيه به نتايج طرح :اهميت و ضرورت
 .شود حال تحول شهرها ست كه با اين شاخص امكان انطباق با شرايط متغير فراهم مي

 ساله هاي ده تهيه طرح تجديدنظر در دوره: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نه گيرينمو - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7  3  1 5و  4و  1

تهيه طرح تجديدنظر 
 ساله هاي ده در دوره

1 

        2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :در تحقق سياست مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص 

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

نشيني براي شهرهاي با بيش  هشدار براي تهيه طرح ساماندهي حاشيه مرز ):فارسي(نام شاخص
 نشيني درصد حاشيه 30از 

 6-9 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

شان با  درصد جمعيت يا مساحت 30كه  است جهت تأكيد بر تهيه طرح ساماندهي براي شهرهايياين شاخص  :تعريف شاخص
 .و اسكان غيررسمي مواجه استنشيني  پديده حاشيه

سر  نشيني به درصد مساحت يا جمعيت يك شهر در اسكان غيررسمي يا حاشيه 30با توجه به اينكه اگر بيش از  :اهميت و ضرورت
 .روند شمار مي شود؛ تهيه طرح ساماندهي براي آنها قدمي براي اصالح اين روند به برند، به معناي بحران تلقي مي

 نشيني مساحت حاشيه 
 يا

 : محاسباتي) هاي(فرمول  نشين جمعيت حاشيه

 كل جمعيت كل مساحت

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  نمركز آمار ايرا - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  ركشو - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 نشين جمعيت حاشيه 7 5و  3و  1  3و  2 5و  4و  2و  1  

 2 كل جمعيت 7 5و  3و  1  3و  2 5و  4و  2و  1  

  3 نشيني مساحت حاشيه 7 5و  3و  1  3و  2 5و  4و  2و  1  
 4 كل مساحت 7 5 و 3و  1  3و  2 5و  4و  2و  1  

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته يشهرساز: نام بخش

 6-10 :شماره هاي مسكن هاي تأمين مسكن اجتماعي از كل طرح ميزان طرح ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

ص و هاي خا هاي مسكن اجتماعي را كه پاسخگوي نياز به مسكن براي گروه اين شاخص توجه به تهيه طرح :تعريف شاخص
 .دهد درآمد است، را نسبت به كل توليد مسكن در شهر نشان مي كم

هاي مسكن است تا از هدايت آنها به  درآمد در برنامه هاي كم اهميت اين شاخص در لزوم توجه به مسكن گروه :اهميت و ضرورت
 .اي شهر براي تأمين سرپناه جلوگيري كند نواحي حاشيه

 : محاسباتي) هاي(ل فرمو هاي مسكن اجتماعي كل طرح 

 كل توليد مسكن در شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  دولتي هاي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

مسكن   تعداد طرح
 اجتماعي

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل تعداد واحد 
 مسكوني

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 ر مقايسه با كشور هاي منطقهعدد كمي شاخص د
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 6-11 :شماره درآمد نصبت تخصيص بخشي از بهسازي بافت فرسوده به اقشار كم ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(ت اختصاريعالم

هاي موجود در بافت فرسوده براي تأمين سرپناه اقشار كم درآمد و  رفيتاين شاخص حكايت از استفاده از ظ :تعريف شاخص
 .نشيني آنها دارد جلوگيري از حاشيه

هاي  يررسمي، روند تخصيص ظرفيتنشيني و اسكان غ درآمد به حاشيه با توجه به گرايش اجباري اقشار كم :اهميت و ضرورت
 .باشد موجود در بافت فرسوده به كم درآمدها شاخصي از اقدامات مؤثر د كنترل اين روند مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  درآمدها ميزان تخصيص اراضي بافت فرسوده به كم 

 كل اراضي بافت فرسوده

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

شينه پي

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سهم جمعيت 
 درآمد كم

1 

  

 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سهم بافت فرسوده 
يافته به  اختصاص
 آنها

2 

        

 شاخص      

 نشيني جلوگيري از بروز پديده حاشيه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ون امور زيربنايي و توليديكميسي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-1 :شماره بندي خطر شده شهرها با توجه به پهنه ميزان افزايش مراكز مكانيابي ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد بندي خطر را نشان مي شده شهرها با توجه به پهنه مراكز مكانيابياين شاخص روند افزايش  :تعريف شاخص

بيني خطر و لزوم حفاظت از  دهد كه چقدر قادر به افزايش امنيت شهرها براي امكان پيش اين شاخص نشان مي :اهميت و ضرورت
 .هاي خطرخيز هستيم آنها براي عدم استقرار در پهنه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  بندي خطر ا توجه به پهنهشده ب يابي تعداد شهرهاي مكان 

 كل شهرهاي منطقه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  انك مركزيب - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  نطقهم - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 3 5و  3  3و  1 5و  4و  1

يابي  شهرهاي مكان
شده با توجه به  

 بندي خطر پهنه

1 

 2 كل شهرهاي منطقه 3 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-2 :شماره سازي مكانيابي تأسيسات شهري در مقابل خطر اسبميزان من ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

سازي مكانيابي تأسيسات شهري در مقابل خطرهايي است كه اين تأسيسات  دهنده ميزان مناسب اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .كند را تهديد مي

ات فزاينده خطر آنها در هنگام بروز سانحه، ميزان ريسات و تجهيزات شهري و اثبا توجه به اهميت تأس :اهميت و ضرورت
 .سازي نقش بسزايي دارد آنها براي ايمنسازي مكانيابي  مناسب

 : محاسباتي) هاي(فرمول  يابي تأسيسات با رعايت الزامات موارد مكان 

 تأسيسات شهريكل 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

ت يابي تأسيسا مكان
 با رعايت الزامات

1 

 2 كل تأسيسات شهري 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 يفرد كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-3 :شماره هاي شهري افزايش استانداردسازي در مصالح و سازه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي شهري در تأمين مقاومت الزم  يت استانداردهاي الزم براي ارتقاء كيفي مصالح و سازهاين شاخص ميزان رعا :تعريف شاخص
 .دهد در برابر سوانح را نشان مي

بخشي به بناها و  ها و تدارك اقداماتي است كه تقويت و استحكام بيني ضرورت اين شاخص در ميزان پيش :اهميت و ضرورت
 .دهد ابر سوانح را نشان ميهاي شهري جهت مقاومت الزم در بر سازه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  اي شده سازه سهم مصالح استانداردسازي 

 اي كل مصالح سازه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  ظرسنجين - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 2 5و  3  3و  1 5و  4و  1

مصالح داراي 
 استاندارد 

1 

 2 اي كل مصالح سازه 2 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :تحقق سياست مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در 

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-4 :شماره هاي سبك ميزان استفاده از فناوري نوين و ساخت سازه ):فارسي(صنام شاخ

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد هاي نو براي ساخت و سازهاي پايدار و سبك را نشان مي اين شاخص گرايش استفاده از روش :تعريف شاخص

سازي بناها، اين شاخص ميزان توجه به اين امر در ساخت و سازها را  م سبكخيزي كشور و لزو با توجه به سانحه :اهميت و ضرورت
 .دهد نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ها سازي سازه ميزان سبك 

 ها متوسط وزن سازه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

ش پوش روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  شماريسر - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 سازي  ميزان سبك 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

 2 ها متوسط وزن سازه 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب

    
    



 189

  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته ازيشهرس: نام بخش

 7-5 :شماره ميزان كاهش ِجرم ساختمان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .ايم دهد كه تا چه ميزان با رعايت مقررات موفق به كاهش جرم ساختمان شده اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص

اخص در ميزان توجه به كاهش جرم ساختمان براي جلوگيري از اثر سواتح و بالياي طبيعي در ضرورت اين ش :اهميت و ضرورت
 .هاست سكونتگاه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ميزان متوسط كاهش جرم 

 متوسط عمومي جرم بنا در دهه قبل

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  دهسازمان توليد كنن

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 ميزان كاهش جرم 7و  2 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

 2 توسط جرم بناهام 7و  2 5و  3  3و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  سنامه شاخصشنا

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-6 :شماره روند ايجاد معاونت هماهنگي در نهادهاي مرتبط شهري ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

سازي در  سازي و مقاوم ضوع ايمنروند حاكم بر ايجاد معاونت هماهنگي در نهادهاي مرتبط با مواين شاخص  :تعريف شاخص
 دهد  نشان ميها را  سكونتگاه

مربوط به هماهنگ ساختن اين  ها هاي سكونتگاهي، بخشي از فعاليت با توجه به تعدد نهادهاي فعال در حوزه :اهميت و ضرورت
 .باشد سازي مي سازي و مقاوم نهادها در انجام وظايفشان در زمينه ايمن

 درصد افزايش شمار معاونت هماهنگي نسبت به قبل: يمحاسبات) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  حيهنا - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

درصد افزايش نهادها 
 نسبت به قبل

1 

        2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 مقايسه با كشور هاي منطقه عدد كمي شاخص در
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-7 :شماره افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش خدمات ايمني در شهرها ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دهنده آنست كه ارائه خدمات ايمني در شهرها، تا چه ميزان از جمعيت شهر تحت پوشش  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .دهد حمايتي خود را در مقابل بروز سوانح پوشش مي

در شهرها نسبت به جمعيت ساكن در اهميت اين شاخص در لزوم تأمين سطح قابل قبولي از ارائه خدمات ايمني  :اهميت و ضرورت
 .شهر است

 : محاسباتي) هاي(فرمول  جمعيت تحت پوشش 

 كل جمعيت شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها انهوزارتخ - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  ستعالما - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

جمعيت تحت پوشش 
 خدمات ايمني

1 

 2 جمعيت شهر 7 5و  3  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي  هاي حوزه به رعايت نظام جامع ريسك در سكونتگاهميزان الزام  ):فارسي(نام شاخص
 پرخطر

 7-8 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .اند هاي پرخطر، نظام جامع ريسك را رعايت كرده كه چند درصد از شهرهاي حوزهدهد  اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص

ها  جامع ريسك در كاهش خطر، ميزان رعايت آن در افزايش ايمني سكونتگاهاهميت رعايت نظام با توجه به  :اهميت و ضرورت
 .اهميت قابل توجهي دارد

 .اند كردهشهرهايي كه نظام جامع ريسك را رعايت درصد افزايش : محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  نهماها - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  1

شهرهايي كه نظام 
جامع ريسك را 

 اند رعايت كرده

1 

 2 كل شهرها 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ي و توليديكميسيون امور زيربناي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي  متري از گسل 300ميزان رعايت ممنوعيت ساخت و ساز در حريم  ):فارسي(نام شاخص
 فعال

 7-9 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي  متري از گسل 300در اعمال ممنوعيت ساخت و ساز در حريم  دهد كه تا چه ميزان اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .ايم فعال موفق بوده

كند و خطرآفرين بودن آن  هاي فعال را يادآوري مي متري گسل 300ضرورت اين شاخص لزوم توجه به حريم  :اهميت و ضرورت
 .دهد براي ساخت و سازها و توسعه شهري را مورد تأكيد قرار مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  متري گسل صادرشده 300هايي كه در حريم  هتعداد پروان 

 هاي صادره كل پروانه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ركز آمار ايرانم - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هادر  تعداد پروانه
 حريم گسل 

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  تعداد پروانه
 صادره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم يمنا :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-10 :شماره .هايي كه بر روي گسل فعال قرار دارند سكونتگاه كاهش شمار ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هايي كه بر روي گسل فعال قرار دارند، نسبت به قبل كاهش  دهد كه چه ميزان از سكونتگاه اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .اند پيدا كرده

هاي فعال را نشان  آور بودن رعايت فواصل قانوني براي ساخت و ساز بر روي گسل لزاماهميت اين شاخص ا :اهميت و ضرورت
 .دهد مي

 هاي روي گسل فعال نسبت به قبل درصد كاهش سكونتگاه: محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  يدروش تول

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي روي  سكونتگاه
 گسل فعال

1 

 2 ونتگاهكل سكتعداد  7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  خصشناسنامه شا

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-11 :شماره انواع حريم طبيعي و مصنوع در شهرها ميزان رعايت  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

ساخت و سازهاي شهري  حرايم طبيعي و مصنوع در چه ميزان از ضوابط مربوط به دهد كه اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .شود رعايت مي

الرعايه شدن انواع ضوابط مربوط به حرايم طبيعي و مصنوع براي افزايش  اين شاخص در رواج و الزماهميت  :اهميت و ضرورت
 .ها است ايمني سكونتگاه

 نسبت به دوره قبلدرصد افزايش : محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  الهده س - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هايي كه  نساختما
 اند رعايت كرده

1 

  

 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1
كل بناهاي 

شده در همان  ساخته
 دوره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-12 :شماره بندي خطر زلزله براي سراسر كشور تهيه طرح ريزپهنه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .بندي خطر زلزله براي سراسر سرزمين تهيه شده است طرح ريزپهنه چه ميزان از دهد كه اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص

سازد، تهيه  هايي براي كاهش خطر را فراهم مي بيني بندي امكان انجام پيش پهنه اينكه وجود طرح ريزبا توجه به  :اهميت و ضرورت
 .دهد ايمني را نشان مي سازي براي اين شاخص ميزان مقاوم

 بندي براي همه مناطق كشور تهيه ريزپهنهدرصد : محاسباتي) هاي(فرمول 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 بندي مناطق ريزپهنه 3و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

 2 بندي كل ريزپهنه 3و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :رسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكو
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-13 :شماره ها سازي ساختمان سبك ميزان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .اند سازي صورت پذيرفته دهد چه ميزان از ساخت و سازها با رعايت ضوابط سبك مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص

 .تواند باشد كاهش خط سوانح مي اي از سازي بناها، نشانه خيز بودن كشور، ميزان سبك با توجه به سانحه :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سازي شده تعداد بناهاي سبك 

 كل بناهاي ساخته شده در همان دوره

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 اخصسازنده ش

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  شناسيكار

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سازي  بناهاي سبك
 شده

1 

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

كل بناهاي ساخته 
 شده در همان دوره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي :نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-14 :شماره 2800ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

در بناها موفق  2800دهد تا چه ميزان در رعايت مقررات ملي ساختمان و اعمال ضوابط  مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 باشد ه معناي مقاومت و استحكام بنا ميب.  ايم شده

باشد،  به معناي مقاومت و استحكام بنا مي 2800با توجه به اينكه رعايت مقررات ملي ساختمان و اعمال ضوابط  :اهميت و ضرورت
 .آيد رعايت آن به معناي ارتقاي ايمني بناهاي شهري به شمار مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ي در هر سالتعداد بناهاي داراي تأييديه رعايت مقررات مل 

 كل بناهاي ساخته شده در سال

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  نك مركزيبا - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  طقهمن - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3 5و  4و  1

تعداد بناهاي داراي 
تأييديه رعايت 
 مقررات ملي 

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

كل بناهاي ساخته 
 شده در سال

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-15 :شماره هم ساخت و سازها به روش صنعتي از حيث رعايت ضوابط مصوبافزايش س ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

شوند تا رعايت رعايت ضوابط  دهد چه ميزان ساخت و سازها به روش صنعتي ساخته مي مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .پذير ساخت مصوب را بتوان امكان

با توجه به اينكه اعمال كنترل ميزان رعايت ضوابط ايمني مصوب در ساخت و سازهاي صنعتي بيشتر از سنتي  :اهميت و ضرورت
 .شود اي از امكان رعايت ضوابط تلقي مي است؛ افزايش ساخت صنعتي نشانه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ساخت و سازها به روش صنعتي 

 كل ساخت و سازها در همان دوره

 )وضع موجود(م آماري شاخصمشخصات اقال
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي مانهاي بينساز - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

 نقاط روستايي - 8

  
 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  2و  1

ساخت و ساز 
 صنعتي

1 

  
 7و  2 5و  2  3و  2 5و  4و  2و  1

كل ساخت و ساز 
 در همان دوره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 ر هاي منطقهعدد كمي شاخص در مقايسه با كشو
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-16 :شماره ها سازي براي ساختمان ميزان اعطاي تسهيالت مقاوم ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(خصنام شا ):التين(عالمت اختصاري

ها منجر  سازي، كه به افزايش ايمني سكونتگاه دهد چه ميزان اعطاي تسهيالت مقاوم مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص
 .شود، افزايش يافته است مي

كند، اين شاخص ميزان رعايت ضوابط و در  با توجه به اينكه اعطاي تسهيالت رعايت ضوابط را تضمين مي :اهميت و ضرورت
 .دهد ها را نشان مي ايمني سكونتگاه نتيجه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سازي اعطا شده تسهيالت مقاوم 

 كل ساخت و سازها در همان دوره

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 ه شاخصسازند

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

 1 تسهيالت اعطا شده 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1  

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  3و  1

كل ساخت و سازها 
 همان دوره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-17 :شماره )عمومي و خصوصي(ميزان پوشش بيمه ساختمان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .هاي داراي پوشش بيمه هستند دهد كه چه ميزان از ساختمان مي  اين شاخص نشان :تعريف شاخص

مندي از ظرفيت نظام بيمه در تضمين كيفيت و دوام بناهاست؛ زيرا نظام بيمه از  هاهميت اين شاخص در بهر :اهميت و ضرورت
 .سالمت و دوام موضوع تحت بيمه خود بايد اطمينان داشته باشد

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد بناهاي داراي بيمه ساختمان 

 كل بناهاي شهر

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

يشينه پ

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  هسال پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

تعداد بناهاي 
 شده بيمه

1 

 2 كل بناهاي شهر 7 5و  3  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه سازي و مقاوم ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  بنايي و توليديكميسيون امور زير

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 7-18 :شماره هاي اعطايي منجربه افزايش عمر مفيد ساختمان ميزان يارانه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

براي افزايش دوام و مقاومت منجر به به افزايش عمر مفيد و  دهد كه چه ميزان يارانه اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .حفاظت در مقابل سوانح اختصاص يافته است

هاي تشويق به ساخت بناهاي مستحكم در مقابل سوانح و حفظ  ضرورت اين شاخص در توجه و تأمين زمينه :اهميت و ضرورت
 .هاي با دوام در مقابل سوانح است دارايي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  يافته منجر به افزايش عمر مفيد اي اختصاصه تعداد يارانه 

 هاي صادره پروانه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ز آمار ايرانمرك - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  امليفر - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  تعداد يارانه
 اعطايي

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  كل پروانه
 صادره

2 

        

 شاخص      

ها در مقابل  سازي سكونتگاه و مقاومسازي  ايمن :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 سوانح

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

موضوعي ـ موضعي براي مناطق فرهنگي ـ مذهبي  هاي ميزان تهيه طرح ):فارسي(نام شاخص
 شهرها

 8-1 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد اين شاخص ميزان توجه به حفظ هويت فرهنگي شهرها را نشان مي :تعريف شاخص

يزان توجه به تأمين اين جنبه هاي فرهنگي در حيات و سرزندگي شهري، اين شاخص م با توجه به اهميت جنبه :اهميت و ضرورت
 .دهد از زندگي شهري را نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي موضوعي ـ موضعي هرسال تعداد طرح 

 هاي مشابه در سال قبل تعداد طرح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

وشش پ روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3 5و  4و  1

  تعداد طرح
موضعي ـ  موضوعي

 سال

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

موارد مشابه در 
 سال قبل

2 

        

 شاخص      

 حفظ هويت ملي و معنوي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 يش، مسكن و شهرسازيآما: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 8-2 :شماره شده براي احياي مراكز شهري هاي تهيه ميزان طرح ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دهد كه هر سال نسبت به سال قبل چه تعداد طرح ويژه براي احياي مراكز شهري تهيه شده  اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .است

شده براي اين  هاي انجام با توجه به اهميت مراكز شهري به عنوان ثقل فرهنگي و اجتماعي شهر، تعداد طرح :ضرورتاهميت و 
 .شود مراكز اقدامي براي احياي سرزندگي شهري محسوب مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  شان طرح تهيه شده تعداد شهرهايي كه براي مركز شهري 

 كل شهرهاي منطقه

 )وضع موجود(قالم آماري شاخصمشخصات ا
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي ازمانهاي بينس - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3 5و  3  3 5 و 4و  1

تعداد شهرهاي داراي 
 طرح

1 

 2 كل شهرهاي منطقه 7و  3 5و  3  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 حفظ هويت ملي و معنوي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

هاي راهبردي اصالح بافت شهربراي تأمين هويت ملي و  ميزان طرح ):فارسي(نام شاخص
 فرهنگي

 8-3 :شماره

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .باشد ين شاخص براي انجام اصالحات بافت شهري جهت تأمين هويت ملي و فرهنگي شهرها ميا :تعريف شاخص

اهميت اين شاخص براي انجام اصالحاتي است كه امكان بروز هويت ملي و فرهنگي در شهرها را فراهم  : اهميت و ضرورت
 .سازد مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد شهرهاي داراي طرح اصالحات شهري 

 كل شهرها

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم انسازم - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

 نقاط - 8

 روستايي

  
 7و  3 5و  3  3 5و  4و  1

شهرهاي داراي طرح 
 اصالح

1 

 2 كل شهرهاي منطقه 7و  3 5و  3  3 5و  4و  1  

        

 شاخص      

 حفظ هويت ملي و معنوي شهرها :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود بوضع مطلو
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 8-4 :شماره ـ تاريخي شهرها فرهنگيهاي  نمونه براي رعايت ويژگيهاي  ميزان طرح ):فارسي(نام شاخص

 ):ينالت(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي فرهنگي  رواج بناهاي داراي ويژگي حفظ و دهد كه جه تعداد طرح به عنوان نمونه براي نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص
 .شوند مي تهيهو تاريخي 

هاي فرهنگي و تاريخي، اين  با توجه به اهميت الگوسازي در رواج نوع ساخت و سازهاي معطوف به ويژگي: اهميت و ضرورت
 .دهد سازي را نشان مي ن توجه به اين زمينه فرهنگشاخص ميزا

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد طرح نمونه مصوب 

 ساخت و سازهاي همان دورهكل 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 زنده شاخصسا

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

رد برآو - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  2و  1

هاي نمونه  طرح
 مصوب

1 

 2 ساخت و سازكل  7و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  2و  1  

        

 شاخص      

 حفظ هويت ملي و معنوي شهرها :كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور سياست

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-1 :شماره در نظام شهري كشور) شهري نخست(شاخص رتبه ـ اندازه  ):فارسي(اخصنام ش

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اين شاخص حاكي از برقراري نظمي منطقي در شبكه شهري از حيث وجود نسبتي ميان هر شهر نسبت به شهر  :تعريف شاخص
 .دهد به كل جمعيت شهري كشور يا منطقه را نشان مي همچنين نسبت جمعيت بزرگترين شهر. قبلي است

اي  اين شاخص كه شدت تمركز در بزرگترين شهرهاي كشور يا منطقه و همچنين وجود يا فقدان رابطه :اهميت و ضرورت
 .  اي است هاي منطقه كند، شاخص مناسبي براي تحليل جمعيت و تعادل مراتبي بين شهرها را حكايت مي سلسله

 P  =عيت كل كشور يا منطقهجم  
P1  =جمعيت شهر نخست  
P2  = و الي آخر(جمعيت شهر دوم(  

  
P1 

 و
P1  محاسباتي) هاي(فرمول : 

P2 P 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  سيكارشنا

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3و  2 3و  1  3و  1 5و  4و  1

جمعيت كل 
 شهرهاي كشور

1 

         
        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  ي نظام منطقهبرقرار :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-2 :شماره شهري در كشور و مناطق شاخص نخست ):يفارس(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

شهر اول چه درصدي از كل جمعيت كشور يا منطقه مربوط به خود را در خود دهد كه  اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .متمركز كرده است

تعادلي  اي از بي دهد شهر مركزي سهم عمده جمعيت را كه نشانه يآن است كه نشان ماهميت اين شاخص در  :اهميت و ضرورت
 .است در خود متمركز ساخته يا نه

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد جمعيت شهر اول 

 )كشور(كل جمعيت منطقه 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  توليد روش

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 انهماه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 جمعيت شهر اول 7و  3و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1  

  
 7و  3و  2 5 و 3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1

جمعيت منطقه 
 )كشور(

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي 

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-3 :شماره پنج شهر پرجمعيت كشور به كل جمعيت جمعيت نسبت ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اي از عدم تعادل در  هر بزرگ صدر ليست شهرهاي كشور دارد، كه نشانهحكايت از ميزان سهم چند شاين شاخص  :تعريف شاخص
 .تواند باشد كشور مي

نسبت جمعيت پنج  .تواند باشد با توجه به اينكه ميزان تمركز در چند شهر بزرگ، نشانه بارزي از عدم تعادل مي :اهميت و ضرورت
 .دهد شهر پرجمعيت باالي ليست، ميزان عدم تعادل را نشان مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  معيت پنج شهر پرجمعيتجتعداد  

 )كشور(كل جمعيت منطقه 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ر ايرانمركز آما - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 حمعيت پنج شهر  7و  3و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1  

  
 7و  3و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1

كل جمعيت منطقه 
 )كشور(

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :شاخص در تحقق سياست مذكورسياست كلي مرتبط و سهم 

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 ش، مسكن و شهرسازيآماي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-4 :شماره كشور به كل جمعيت) پرجمعيت(نسبت جمعيت ده شهر اول  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد همانند شاخص قبل ميزان تمركز جمعيت در چند شهر را نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص

 .بري و تمركز زياد جمعيت در چند شهر و بروز عدم تعادل دارد حكايت از سهمميزان باالي اين شاخص  :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  تعداد جمعيت ده شهر اول كشور 

 )كشور(كل جمعيت منطقه 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  اريسرشم - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 حمعيت ده شهر اول 7و  3و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1  

  
 7و  3و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و  2و  1

كل جمعيت منطقه 
 )كشور(

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  ون امور زيربنايي و توليديكميسي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-5 :شماره وري در مناطق براي كاهش فواصل بين مناطق نرخ بهرهميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

و ايجاد  بين مناطق وري مناطق ارتقاء يافته تا موجب كاهش فاصله ان بهرهدهد كه چه ميز ن شاخص نشان مياي :تعريف شاخص
 .اي شود تعادل منطقه

اي است، با  منطقه وري در مناطق حكايت از ارتقاء موقعيت ساير نقاط و برقراري تعادل بين با توجه به اينكه بهره :اهميت و ضرورت
 .اي را ارزيابي كرد توان دستيابي به تعادل منطقه افزايش اين شاخص مي

 : محاسباتي) هاي(فرمول  وري مناطق بهرهميزان  

 وري ملي سطح بهره

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3 5و  3  2و  1 5و  4و  1

وري  بهره سطح
 مناطق

1 

 2 وري ملي سطح بهره 7و  3 5و  3  2و  1 5و  4و  1  

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-6 :شماره هاي كالبدي و آمايشي بندي جمعيت طبق طرح ميزان تحقق پهنه ):فارسي(خصنام شا

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي فرادست تحقق  بندي ملي طبق طرح دهد كه چه ميزان توزيع و پراكنش جمعيت در پهنه اين شاخص نشان مي :تعريف شاخص
 .يافته است

 .هاي مصوب براي توزيع بهينه جمعيت در سرزمين است ت اين شاخص در ميزان اجرايي شدن طرحاهمي :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  يافته در يك منطقه ميزان جمعيت تحقق 

 شده براي آن بيني ميزان جمعيت پيش

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  ندهسازمان توليد كن

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  يفصل - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

 1 يافته  جمعيت تحقق 7و  3 5و  3  2و  1 5و  4و  1  

  
 7 و 3 5و  3  2و  1 5و  4و  1

جمعيت 
 شده  بيني پيش

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  امور زيربنايي و توليديكميسيون 

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-7 :شماره هاي كالن كشور گذاري ميزان سهم مناطق از سرمايه ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .دهد گذاري و توزيع آن به نفع مناطق را نشان مي رمايههاي س اين شاخص روند تمركز بيش از حد ظرفيت :تعريف شاخص

در ارتقاء هريك از مناطق نسبت به متوسط سطح ملي، اين   گذاري سازي براي سرمايه با توجه به نقش ظرفيت :اهميت و ضرورت
 .ها براي رشد ساير مناطق است شاخص نشانگر توزيع فرصت

 : سباتيمحا) هاي(فرمول  گذاري مناطق سهم سرمايه 

 كل تشكيل سرمايه در سطح ملي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  يهاي دولت سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  رستانشه

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3 5و  3  3و  1 5و  4و  1

گذاري  ميزان سرمايه
 در مناطق

1 

  
 7و  3 5و  3  3و  1 5و  4و  1

كل تشكيل سرمايه 
 ملي

2 

        

 شاخص      

جمعيت براي اي متعادل توزيع  برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-8 :شماره شهري براي شهرهاي باالي يك ميليون نفر هاي مجموعه تهيه طرحميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دهد كه براي چه تعداد از شهرهايي كه جمعيت بيش از يك ميليون نفر داشته و براي  نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص
 .ساماندهي آنها، بايد طرح مجموعه شهري تهيه كرد

اي بر مناطق اطراف خود دارند، براي اين نوع  توجه به اينكه شهرهاي باالي يك ميليون نفر اثرات فزايندهبا  :اهميت و ضرورت
 .شهرها بايد با تهيه طرح مجموعه شهري، امكان ساماندهي مسائل كل منطقه را فراهم نمود

 : محاسباتي) هاي(فرمول  شده هاي مجموعه شهري تهيه تعداد طرح 

 ييك ميليون نفرتعداد شهرهاي 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و   6و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

هاي مجموعه  طرح
 شهري مصوب

1 

  
 7و   6و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

شهرهاي يك ميليون 
 نفر

2 

        

 شاخص      

تعادل توزيع جمعيت براي اي م برقراري نظام منطقه :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 9-9 :شماره هاي اقتصادي برتر طق از فعاليتميزان سهم منا ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

هاي اقتصادي برتر به عنوان سطح ادغام مناطق در اقتصاد ملي  اين شاخص ميزان سهم هريك از مناطق از فعاليت :تعريف شاخص
 .دهد را نشان مي

 .ام مناطق در اقتصاد ملي استضرورت اين شاخص در تشخيص سطح ادغ :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سهم هر منطقه از اقتصاد برتر 

 كل سهم منطقه از اقتصاد ملي

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 يفرد

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سهم اقتصاد برتر در 
 مناطق

1 

  
 7و  3و  2 5و  3  3و  2 5و  4و  1

سهم منطقه كل از 
 اقتصاد 

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :ياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكورس

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته رسازيشه: نام بخش

 9-10 :شماره كشورمناطق و مركزيت خدماتي در سطح  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

بيني شده است كه فاصله  دهد كه آيا در سطح مناطق مركزيتي براي ارائه انواع خدمات پيش نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص
 .اطق مختلف با مركز كشور را متعادل سازدمن

توان دريافت كه آيا اين  شود كه با اين شاخص مي فاصله بين مناطق از مركز كشور باعث بروز عدم تعادل مي :اهميت و ضرورت
 .باند هم از مركزيتي براي ارائه خدمات الزم برخوردار ميمناطق 

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سهم مناطق از انواع خدمات اصلي 

 شده در مركز كل خدمات اصلي عرضه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  اي دولتيه سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  هناحي - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  3و  2 5و  3و  2  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

شده در  خدمات ارائه
 مناطق

1 

  
 7و  3و  2 5و  3و  2  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

كل خدمات 
 شده در مركز عرضه

2 

        

 شاخص      

اي متعادل توزيع جمعيت براي  برقراري نظام منطقه :ت مذكورسياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياس

 حفظ اصول توسعه پايدار

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-1 :شماره سازي شهر براي حضور معلولين ميزان اعمال ضوابط و مقررات الزم براي مناسب ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اين شاخص حكايت از ميزان در دسترس بودن شهر براي كليه احاد جامعه از جمله افرادي دارد كه داراي  :تعريف شاخص
 .ي حركتي هستندها محدوديت

هاي عمومي نوعي اعمال تبعيض براي شهوندان  با توجه به اينكه محدوديت براي حضور در عرصه شهر و عرصه :اهميت و ضرورت
 .باشد آيد، ميزان اعمال ضوابط دسترسي براي همه حاكي از رفع اين تبعيض مي ها به شمار مي جهت برخورداري از فرصت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  اند ين ضوابط را رعايت كردههايي كه ا تعداد ساختمان 

 هاي ساخته شده كل ساختمان

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  ر ايرانمركز آما - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3 5و  4و  1

تعداد 
هاي  ساختمان

 داراي تأييديه

1 

  
 7 5و  3  3 5و  4و  1

هاي  كل ساختمان
 شهر

2 

        
 شاخص      

وق همه شهروندان در برخورداري از تأمين حق :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-2 :شماره ضوابط معلولينرعايت  شده بر مبناي ساخته بناهايميزان  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

، در جهت رعايت حقوق ضوابط معلولين شده بر مبناي رعايت بناهاي ساختهميزان دهد كه  نشان مياين شاخص  :تعريف شاخص
 .كليه شهروندان، افزايش يافته است يا نه

بناهايي كه بر ميزان كنند، ميزان افزايش  درصدي از جمعيت با نوعي از معلوليت زندگي ميا توجه به اينكه ب :اهميت و ضرورت
 .سازي شده، به معناي رعايت حقوق اين گروه است مناسب ضوابط معلولين طبق

 : محاسباتي) هاي(فرمول  ضوابط معلولين سازي شده طبق تعدا بناهاي مناسب 

 ه در همان دورهشد كل بناهاي ساخته

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

تعدا بناهاي 
 سازي شده  مناسب

1 

  
 7و  2 5و  3و  1  3و  2و  1 5و  4و   2و  1

كل بناهاي 
 شده ساخته

2 

        
 شاخص      

رداري از تأمين حقوق همه شهروندان در برخو :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-3 :شماره سازي براي معلولين  ناسبهاي شهري مبتني بر ضوابط م ميزان طرح ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

اين شاخص ميزان توجه به رعايت معيارهاي الزم براي قابل دسترس كردن شهر براي همه احاد جامعه در  :تعريف شاخص
 .دهد هاي مختلف را نشان مي طرح

هاي توسعه شهري جهت دستيابي يه  رعايت حقوق معلولين در همه طرح اين شاخص حكايت از لزوم توجه به :اهميت و ضرورت
 .شهرهاي بدون مناسب براي همه دارد

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سازي هاي معطوف به رعايت ضوابط مناسب تعداد طرح 

 هاي توسعه شهري كل طرح

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  مان توليد كنندهساز

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي داراي  طرح
ضوابط 

 سازي مناسب

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

هاي  كل طرح
 توسعه شهر

2 

        
 شاخص      

تأمين حقوق همه شهروندان در برخورداري از  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  يون امور زيربنايي و توليديكميس

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-4 :شماره ميزان اصالح معابر براي حضور همه از جمله معلولين ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

شهري براي جلوگيري از ايجاد فضاهاي تبعيض آميز بر عليه بخشي از  اين شاخص ميزان توجه به اصالح معابر :تعريف شاخص
 .دهد جمعيت را نشان مي

 .اهميت اين شاخص در بررسي ميزان تالش براي بدئن تبعيض ساختن فضاهاي شهري است :اهميت و ضرورت

 : محاسباتي) هاي(فرمول  شده براي معلولين معابر اصالح 

 طول كل معابر شهري

 )وضع موجود(اقالم آماري شاخص مشخصات
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

6 - 

  شهرستان

نقاط  - 7

  شهري

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

طول معابر 
 شده  اصالح

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

كل طول معابر 
 شهري

2 

        

 شاخص      

تأمين حقوق همه شهروندان در برخورداري از  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-5 :شماره هاي حمل و نقل به امكانات الزم براي معلولين ميزان تجهيز سيستم ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(اخصنام ش ):التين(عالمت اختصاري

هاي شهري  اين شاخص وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي از حيث ميزان آمادگي براي حضور معلولين در عرصه :تعريف شاخص
 .دهد را نشان مي

 .هاي مصوب براي توزيع بهينه جمعيت در سرزمين است اهميت اين شاخص در ميزان اجرايي شدن طرح :اهميت و ضرورت

 جهيزشدهتعداد ايستگاه هاي ت 
 و

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي تجهيزشده تعداد اتوبوس

 هاي شهري كل اتوبوس هاي اتوبوس شهري كل ايستگاه

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

  تعداد اتوبوس
 تجهيزشده

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

تعداد ايستگاه 
 تجهيزشده

2 

  ها  كل اتوبوس 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1  
  

 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1
هاي  كل ايستگاه
 اتوبوس 

 

 شاخص      

تأمين حقوق همه شهروندان در برخورداري از  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  امور زيربنايي و توليدي كميسيون

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته شهرسازي: نام بخش

 10-6 :شماره هاي عمومي ميزان رعايت ضوابط مصوب براي معلولين در كليه ساختمان ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

دولتي و (هاي عمومي  زي و تجهيز فضاهاي مربوط به كليه ادارات در ساختمانسا اين شاخص ميزان آماده :تعريف شاخص
 .دهد براي تسهيل حضور معلولين را نشان مي) خصوصي

ضرورت اين شاخص براي رعايت حقوق همه شهروندان از جمله معلولين در دسترسي به كليه فضاهاي عمومي  :اهميت و ضرورت
 .شان است نيازهاي مختلفو خصوصي شهري مرتبط با احتياجات و 

 : محاسباتي) هاي(فرمول  هاي تجهيز شده ادارات و ساختمان) مساحت(تعداد  

 كليه ادارات عمومي) مساحت(تعداد 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

ي  اقالم آمار

 سازنده شاخص

 رديف

  ها وزارتخانه - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  استعالم - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

تعداد  يا مساحت 
 ادارات تجهيز شده

1 

  
 7 5و  3  3و  2 5و  4و  1

تعداد كل يا 
 مساحت اداري شهر

2 

        

 شاخص      

تأمين حقوق همه شهروندان در برخورداري از  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور
 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  كميسيون امور زيربنايي و توليدي

  شناسنامه شاخص

 آمايش، مسكن و شهرسازي: نام كميته هرسازيش: نام بخش

 10-7 :شماره مترمربع 200بيشتر از  عموميسازي در بناهاي  مناسبميزان رعايت ضوابط  ):فارسي(نام شاخص

 ):التين(نام شاخص ):التين(عالمت اختصاري

 .مترمربع است 200مومي با بيش از رعايت ضوابط براي معلولين در كليه بناهاي ع ميزاندهنده  نشاناين شاخص  :تعريف شاخص

در  ،گيرد مترمربع به عنوان نهادها و اداراتي كه مورد مراجعه همه مردم قرار مي 200بناهاي عمومي با بيش از  :اهميت و ضرورت
 .قوق اين گروه استبه معناي اقدام مهمي در راستاي ح ،سازي براي حضور معلولين صورت مناسب

 : محاسباتي) هاي(فرمول  سازي شده مترمربع مناسب 200از بناهاي عمومي با بيش  

 مترمربع 200كل بناهاي عمومي با بيش از 

 )وضع موجود(مشخصات اقالم آماري شاخص
  

وضع 

 موجود

  

پيشينه 

  توليد

 

دوره  سازمان توليد كننده

 زماني

پوشش  روش توليد

 جغرافيايي

اقالم آماري  

 سازنده شاخص

 رديف

  ها هوزارتخان - 1

  مركز آمار ايران - 2

  بانك مركزي - 3

  هاي دولتي سازمان - 4

  نهادهاي عمومي - 5

  نهاد هاي مردم سازمان - 6

 المللي سازمانهاي بين - 7

  ده ساله - 1

  ساله پنج - 2

  ساالنه - 3

4 -

  ماهه شش

  فصلي - 5

  ماهانه - 6

 ماهانه - 7
 

  سرشماري - 1

  نمونه گيري - 2

برآورد  - 3

  كارشناسي

  نظرسنجي - 4

  عالماست - 5

 

  فراملي - 1

  كشور - 2

  منطقه - 3

  استان - 4

  ناحيه - 5

  شهرستان - 6

  نقاط شهري - 7

نقاط  - 8

 روستايي

  

 7و  2 5و  3  3و  2و  1 5و  4و  1

بناهاي عمومي 
سازي شده  مناسب

  )m2 200بيش از (
1 

  
 7و  2 5و  3  3و  2و  1 5و  4و  1

كل بناهاي عمومي 
 m2 200بيش از 

2 

        

 شاخص      

تأمين حقوق همه شهروندان در برخورداري از  :سياست كلي مرتبط و سهم شاخص در تحقق سياست مذكور

 هاي شهر ظرفيت

 عدد كمي شاخص در مقايسه با كشور هاي منطقه
 رديف كشور وضع موجود وضع مطلوب
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  :  پيوست شماره چهار

  ها از سازمان فرم پرسشنامه پيشنهادي اخذ گزارش
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  ها فرم پرسشنامه پيشنهادي اخذ گزارش از سازمان

  :كننده گزارش سازمان ارائه

  : تاريخ ارائه گزارش  :دوره آماري 

  : عنوان شاخص 

  :دستورالعمل محاسبه شاخص

مقدار كمي شاخص  

  :در سطح Xدر سال 

  ملي - 1

  

  كلي -1- 1

  

  شهري -2- 1

  

  روستايي -3- 1

  

  استاني - 2

  

  استان كل -1- 2

  

  نقاط شهري استان -2- 2

  

  نقاط روستايي استان -3- 2

  

  ساير - 5  مناطق خاص - 4  شهرستاني - 3

مقدار كمي شاخص  

هاي آماري  در دوره

  :گذشته

  ملي - 1

  

  كلي -1- 1

  

  شهري -2- 1

  

  روستايي -3- 1

  

  استاني - 2

  

  كل استان -1- 2

  

  نقاط شهري استان -2- 2

  

  نقاط روستايي استان -3- 2

  

  ساير - 5  مناطق خاص - 4  يشهرستان - 3

  كننده گزارش از وضعيت و تحوالت شاخص تحليل سازمان ارائه

  :كننده گزارش محل مهر و امضاي مرجع مسئول ارائه  :توضيحات

 
  



 226

  و مĤخذ منابع
 ريزي هاي اول تا چهارم پنجساله توسعه كشور؛ بخش عمران شهري، انتشارات سازمان مديريت و برنامه اسناد برنامه -1

مطالعات مقدماتي تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و «، )1377(دفتر امور مسكن و عمران شهري و روستايي  -2

  .77-116، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، نشريه شماره »فرهنگي، بخش عمران شهري

 )1386مرداد (گزارش ارزيابي عملكرد سازمان عمران و بهسازي شهري  -3

عملكرد سال بر  و نظارت  1384ش اقتصادي سال گزار«، )1386(ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  ونت برنامهمعا -4

  .»اول برنامه چهارم

  هاي كشور ها؛ انتشارات سازمان شهرداري ها و برنامه ارزشيابي طرح«، )1383(سيف الديني، فرانك  -5

  ، انتشارات اتا»همراه با نظريه ارزشيابي هاي علمي تحقيق روش«، )1369(تاجداري، پرويز  - 6

  ومعماري وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي معاونت شهرسازي -7

 - طراحي شاخص ها كميسيون نظارت دبيرخانه تشخيص مصلحت نظامبررسي نظري و روش شناسي  - تقوي نژاد، احسان -8

 1379تهران ، 

تفكر ارزشي راهي به سوي تصميم گيري خالق، انتشارات توسعه مطالعات ) ترجمه وحيد وحيدي مطلق( كيني، رالف ال  -9

 1381فرهنگ جهان آينده، تهران،

  
١٠-www.winpeg.ca/wpg.qoli.pdf, accessed ٢٠٠٨/٢/١٢City of Winnipeg Quality of Life  
Indicators 
١١- www.frpqol.org,  accessed ٢٠٠٨/١/٣ Ferrans and Powers Quality of Life Inde 

 ١٢-Human Development Report (٢٠٠٧) ٢٠٠٧/٢٠٠٨, United Nations Development 
Programme, New York  

life -of-lligence Unit’s qualityThe Economist Inte, ٢٠٠٨/١/٣٠accessed    com.eiuqol.www  -١٣
index  
١٤- Wong, Cecilia (٢٠٠٦), “Indicators for urban & regional planning”, Routleg. 
١٥- Urban indicator guidline, united nation settlement program millennium development guid , 
٢٠٠٤ 
١٦- Urban Indicator Toolkit, Monitoring the Habitat Agenda , 
١٧- Urban Indicators for Managing City , ٢٠٠٦ 
١٨- UN – Habitat Enhancing Urban Safety and Security,  Global Report on Human Settlement , 
Habitat, London, ٢٠٠٧ 

   
 
 
 


