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پروژه نظرخواهي از پيمانكاران و شهرداران مناطق در مورد عملكرد 
طرح جمع آوري مكانيزه زباله در تهران  

0F

 فرزاد اميراصالني*
Email: farzad_amiraslani @yahoo.com 

1F

2F(محمدهادي حيدرزاده،**

  ملوك نجفي شالمائي ، ساناز سرحدي)***
Email:{hadi-heidarzade}،{maryam.najafi.s@gmail.com}،{sanaz83}@yahoo.com 

 
چكيده: 

برقراري سيستم مديريت جامع مواد زائد جامد از جمله مواردي است كه براي كنترل توليد، صرفه جويي 
و مصرف مواد و نيز فرآيند جمع آوري و دفع زباله اهميت زيادي دارد. سيستم جمع آوري كارآمد و 

بهداشتي زائدات جامد كه پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشد، هدف اصلي سيستم مديريت مواد زائد 
ازي سيستم جمع آوري و حمل پسماندهاي جامد شهري، حوزة  سجامد شهري است. به منظور بهينه

وري و حمل پسماندهاي  آمعاونت خدمات شهري شهرداري تهران به اجراي طرح مكانيزاسيون جمع
جامد پرداخته است. با توجه به نقش و وظايف تعيين شده در مديريت مواد زائد جامد براي پيمانكاران و 

اهميت آنها در اجراي صحيح و اصولي طرحها و برنامه هاي مديريت شهري و با توجه به مسئوليت 
شهرداري ها در جمع آوري و دفع زباله از محدوده شهرها و تأثير گذاري آنها بر مقولة مديريت مواد زائد 

جامد شهري، بررسي مشكالت، محدوديت ها و فرصت هاي طرح از ديدگاه پيمانكاران و شهرداران مناطق 
شهر تهران كه مستقيماٌ با اجراي طرح در ارتباط مي باشند، در جهت بهبود و ارتقاي سيستم و رفع 

مشكالت و موانع طرح و ارائه راهكارهاي اصالحي از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود. در اين مقاله 
سعي شده ضمن ارائه نتايج بررسي سطح رضايتمندي مجريان از طرح جمع آوري مكانيزه زباله، نسبت 

به ارائه راهكارهاي مديريتي و اصالحي، اقدام گردد. روش كار از طريق تكميل پرسشنامه مخصوص 
مجريان طرح (پيمانكاران) در مناطق و نواحي تحت پوشش سيستم مكانيزه و مخصوص معاونين 

شهرداران و معاونين خدمات شهري در نواحي مجري سيستم جمع آوري مكانيزه بوده كه در كليه 
شهرداريهاي نواحي تحت پوشش اين سيستم توزيع گرديد. نتايج به دست آمده در اين مطالعات شامل 

آوري زباله است كه به سطح رضايتمندي پيمانكاران و شهرداران مناطق از اجراي سيستم مكانيزه جمع
% مي باشد و از ديدگاه آنها شهروندان در اجراي صحيح اين سيستم همكاري 70%  و72ترتيب حدود 

نسبتاً خوبي را با شهرداري دارند. همچنين اكثر شهرداريها خواستار اين بودند كه پيمانكار اين سيستم 
بايستي مستقيماً از سوي شهرداري منطقه انتخاب شده و ناظر اصلي آن نيز منطقه باشد و همچنين بر 

اجراي جرائم در زمان نقص در عملكرد پيمانكار تأكيد نمودند. 
  كلمات كليدي:

 سيستم جمع آوري مكانيزه، مواد زائد جامد، مديريت شهري 
 

                                                 
 *كارشناس مواد زائد جامد ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران

 ** مشاور شهردار تهران تهران در امورمحيط زيست و رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران
ن مدير گروه و كارشناس كميته مواد زائد جامد ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهرا *** 

 طبقه دهم- ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري – 10 شهرداري منطقه – جنب كارخانه زمزم – خيابان آزادي –آدرس پستي: تهران 
66025382- 3تهران  تلفن و فاكس:   
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. مقدمه 1
مديريت مواد زائد جامد با توجه به اهميت توسعه پايدار در جوامع شهري امروز، يكي از علوم روز دنيا به شمار مي آيد كه 

در صورت به ثمر رسيدن آن مي توان اثرات و صدمات مصرفي شدن را در ابعاد مختلف تا حد قابل توجهي كاهش داد؛ چرا كه 
مواد زائد جامد نتيجه غير قابل اجتناب توسعه و مصرف بوده و نبود مديريت صحيح همگام با دانش روز يكي از عوامل مهم 

آلودگي هاي زيست محيطي است. در كنار افزايش هزينه هاي دفع زباله، هزينه هاي جمع آوري آن نيز رشد يافته و بخش اعظم 
آوري زائدات هزينه هاي مرتبط با مديريت مواد زائد را جمع آوري زائدات جامد شهري به خود اختصاص مي دهد. طرحهاي جمع

جامد شهري بسته به نوع، تركيب و ميزان زباله توليدي، ويژگي هاي اجتماعي،فرهنگي و اولويت هاي شهري متفاوت است. 
استفاده از روش مكانيزه در بحث جمع آوري زائدات شهري بعنوان يك روش مدرن در سطح جهان مطرح مي باشد كه در سيستم 

ها در داخل آوري مكانيزه زباله، مخازن ذخيره زباله توسط بازوهاي مكانيكي قابل كنترل، بارگيري و تخليه شده و زبالهجمع
گردند.  مخزن ماشين فشرده مي

بر اين اساس، گروه مواد زائد جامد ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران مبادرت به ارزيابي سطح 
) در 1رضايتمندي از شهروندان در مناطق پايلوت در فاز اول و مجريان طرح و شهرداران مناطق در فاز دوم (با بهره برداري از فاز 

 پرسشنامه آغاز و نتايج آن مورد تجزه و تحليل قرار گرفت 3مورد اجراي طرح جمع آوري مكانيزه زباله نمود. در مجموع با تهيه 
 اين پروژه مي پردازيم. 2كه در ذيل به تشريح فاز 

 
. مواد و روش ها 2

پروژه ارزيابي سطح رضايتمندي شهرداران و مجريان طرح در مناطق از اجراي سيستم جمع آوري "بعد از برعهده گرفتن 
 توسط ستاد محيط زيست و توسعة پايدار شهرداري تهران اين پروژه بعنوان يك پروژه مهم اساس كار كميته "زباله بصورت مكانيزه

 نوع فرم با عناوين، فرم شماره 2مواد زائد جامد قرار گرفت. جهت ارزيابي و بررسي دقيق اين پروژه كميته تصميم به تهيه و توزيع 
: مخصوص معاونين 3: مخصوص پيمانكاران و مجريان طرح در مناطق و نواحي تحت پوشش سيستم مكانيزه، فرم شماره 2

شهرداران و معاونين محترم خدمات شهري در نواحي مجري سيستم جمع آوري مكانيزه نمود. بعد از تهيه فرمهاي مذكور فرم 
 تكثير شده و در كليه شهرداريهاي نواحي تحت پوشش اين سيستم توزيع گشت.  3 و 2شمارة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2: روند انجام پروژة در فاز 1شكل

 
 روند 1بعد از جمع آوري جوابيه فرمها، اطالعات بدست آمده آناليز گرديد و نتايج زير بدست آمد. همچنين در شكل شمارة 

 كامل انجام اين پروژه نشان داده شده است.
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  (پيمانكاران و مجريان طرح)2. فرم شمارة 3
از آنجايي كه عمده فعاليت هاي چرخه پسماند (به غير از فعاليت هاي ستادي و ...) توسط پيمانكاران انجام مي شود، 
لذا نقش پيمانكاران در انجام فعاليت هاي مربوط به مديريت مواد زائد جامد نقش تعيين كننده است و در اين خصوص الزم 
است فعاليت هايي چون نحوه انتخاب پيمانكاران، نظارت و كنترل بر پيمانكاران و نحوه پرداخت هاي مالي پيمانكاران و ... به 

 فعاليت هاي مهم چرخه مديريت زباله و نحوه اجراي آن توسط پيمانكاران به شرح زير مي باشد:  دقت بررسي شود.
  جمع آوري زباله
  تأمين نيرو و نگهداري ايستگاه هاي خدمات شهري(مواردي مثل نگهداري تأسيسات، نظافت و تأمين لباس كارگران و

 ... به عهده پيمانكار است)
 (ممكن است يك يا چند پيمانكار در سطح چند ايستگاه فعاليت كند)حمل و انتقال زباله به مركز دفن 
 (بر اساس تناژ تأييد شده واحد آمار به پيمانكار حق الزحمه پرداخت مي گردد)دفن 
  حفر ترانشه 
  توليد كمپوست (تأمين بخشي از نيرو توسط پيمانكار انجام مي گيرد و در ضمن عمليات جداسازي نيز توسط

 پيمانكار در كارخانه انجام مي شود.
 ابتدا مشخصات فردي پيمانكاران شامل تحصيالت، نام شركت پيمانكار، سمت، مسئوليت، منطقه و ناحيه 2در فرم شماره 

 6فعاليت، سابقه فعاليت در اجراي طرح مكانيزه و سابقه پيمانكاري مورد سؤال قرار گرفت. مابقي سواالت را به طور كلي مي توان به 
 دستة اصلي تقسيم بندي كرد، كه عبارتند از:

 
  آموزش و اطالع رساني
  ماشين آالت
  مخازن و رضايتمندي از آنها
  نحوة جمع آوري زباله
  نظرسنجي
  بيان مزايا و معايب اين سيستم از ديدگاه پيمانكاران 
 
 
 

 2. نتايج بدست آمده از آناليز و تحليل فرم شماره 4
.آموزش و اطالع رساني 1.4

% پيمانكاران مناطق، از سوي شهرداري و يا خود 44در مورد ميزان آموزش شهروندان توسط مجريان طرح، طبق بيان 
پيمانكار منطقه هيچ نوع آموزشي بواسطه پخش بروشور و يا اعزام آموزشگران به درب منازل و آموزشي قبل از اجراي اين سيستم 

جهت معرفي طرح در مناطق صورت نگرفته ولي در حين اجراي طرح و بعد از نصب مخازن در برخي از خيابانها و ميادين اصلي 
مناطق اقدام به نصب پالكارد و بولتن جهت معرفي اين طرح نموده اند.  

همچنين اطالع و آگاهي پيمانكار در مورد سيستم جمع آوري مكانيزه زباله و نحوه صحيح اجراي آن مورد ارزيابي قرار 
% از آنها معتقد 4% پيمانكاران، اطالعات و آگاهي كافي را در مورد اين سيستم و نحوة اجراي آن داشته اند. و 83گرفت. بنابر نظر 

بودند كه نسبت به اين سيستم آگاهي كمي داشته و از سوي مقام باالدستي خود به هيچ  عنوان آموزش نديده اند. با بيان اين مطلب 
مي توان نتيجه گرفت آگاهي كم پيمانكار نسبت به اجراي طرحها عالوه بر عدم اجراي صحيح و اصولي طرح موجب: ايجاد ضرر 

اقتصادي، از بين رفتن منابع، استهالك زود هنگام تجهيزات و ابزارآالت، عدم حصول نتايج مورد انتظار، نارضايتي شهروندان، 
كارفرما و نيروهاي فعال در اجرا طرح مي شود. 
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. ماشين آالت 2.4
اين دسته از سواالت پرسشنامه كه درخصوص متناسب بودن تجهيزات و ماشين آالت مورد استفاده در سيستم جمع آوري 

مكانيزه زباله از نظر ساختار و تعداد مي باشد. 
 

آالت . برآورد ساختاري ماشين1.2.4
برطبق نظر نيمي از پيمانكاران مناطق، ماشينهاي جمع آوري زباله در منطقة تحت فعاليت آنها از نظر ساختار متناسب بوده 

و موارد ايمني كارگر، نحوة بارگيري صحيح زباله، جاسازي زباله هاي جمع آوري شده و عدم آلودگي محيط زيست در ساخت آنها 
% از افراد مورد مصاحبه معتقد به متناسب نبودن ساختار ماشين آالت مورد استفاده در اين طرح 15لحاظ شده است. اما نزديك به 

بودند و علت اين امر از ديد آنها عبارتند از: 
  عدم تجهيز و رعايت مسائل ايمني براي كارگران در حال بارگيري
  عدم بارگيري صحيح و تخلية كامل مخازن توسط ماشينها
  ايجاد ترافيك در زمان بارگيري
  توليد سروصدا زياد در اين ماشينها هنگام بارگيري مخازن
  ريزش باقيمانده زباله از زير ماشينها و كثيف كردن معابر
  ريزش شيرابه زباله بارگيري شده از قسمت انتهاي ماشين
 عدم عبور اين ماشينها از معابر و كوچه هاي تنگ اين منطقه 

 
 . برآورد تعداد ماشين آالت2.2.4

% از 38% از پيمانكاران تعداد ماشينهاي جمع آوري زباله با وسعت منطقه متناسب مي باشد. همچنين 50به عقيده حدود 
افراد مصاحبه شونده تعداد ماشينها را با وسعت منطقه متناسب نمي دانند. 

 
مخازن و رضايتمندي از آنها . 3.4

همانطور كه پيمانكار مسئول اجراي اين سيستم در سطح منطقه است شهرداري و سازمان بعنوان كارفرما مسئول كنترل و 
نظارت بر عملكرد پيمانكار مي باشد تا دستورالعملهاي داده شده بر طبق ضوابط مندرج در قراردادها اجرا گردد. 

عالوه بر نظارت بر نحوة عملكردپيمانكار، شهرداريها بايد بر نحوة اجراي مديريت مواد زائد جامد در منطقه تحت فعاليت 
خود نيز اشراف كافي داشته باشند، يكي از اركان مديريت مواد زائد جامد  توجه به بخش ذخيره سازي زباله در محل توليد است، در 

اين سيستم ذخيرة زباله توسط مخازن پالستيكي و يا فلزي نصب شده در سطح خيابانها و معابر صورت مي گيرد كه شهرداري 
موظف است بر عملكرد پيمانكار به ويژه در زمينه نگهداري و تعويض مخازن مخروبه، نظارت نمايد.  

در اين قسمت به بررسي جانمايي صحيح مخازن، حجم آنها، جنس مخازن، شستشوي مرتب مخازن توسط پيمانكار و 
مديريت نگهداري از مخازن توسط سازمان پرداخته مي شود. 

% از مجريان سيستم در مناطق تهران جايگذاري مخازن را متناسب با منطقه 42بر طبق نظرسنجي صورت گرفته نزديك به 
% از پيمانكاران نيز جايگذاري مخازن را متناسب با وسعت منطقه 22و برپايه مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مي دانند. حدود 

نمي دانند. 
% از كل جمعيت مورد مصاحبه حجم مخازن را 27در مورد تناسب حجم مخازن با زباله هاي توليدي منطقه، نزديك به 

% حجم مخازن نصب شده را نسبت به زباله 21نسبت به زباله ذخيره شده در سطح منطقه مناسب نمي دانند. همچنين نزديك 
توليدي كافي مي دانستند. 

% از مجريان 55با توجه به اينكه مخازن مورد استفاده در اين سيستم از دو جنس فلزي و پالستيكي مي باشد، به اعتقاد 
% از آنها هر دو جنس عنوان 9% نيز مخازن فلزي را. و همچنين 36طرح جنس مخازن پالستيكي ارجحتر از مخازن فلزي است و 
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26.42

15.099.43

49.06

كامالً مكانيزه نيمه مكانيزه مكانيزه - نيمه مكانيزه مكانيزه - نيمه مكانيزه- سنتي

و ساير جنسها را براي ساخت مخازن پيشنهاد دادند از جمله آلومينيومي را به دليل شده را مناسب براي زباله هاي منطقه نمي دانند. 
وزن كم، آهن سبك با درب پالستيك، تركيبي از فلز و پالستيك، استيل به دليل ضد آب بودن و قابليت شستشو، كائوچو به دليل 

شستشو راحت، سبكي وزن و ثابت بودن رنگ، پيشنهاد دادند.  
مده ترين دالئل مطرح شده در انتخاب مخازن پالستيكي عبارتند از: ع
- 4- جابجايي راحت تر، 3- انعطاف پذيري، زيبايي و درب دار بودن، 2- سبكي وزن و ديرتر دچار فرسايش مي شود، 1

- وزن 8- مقاومت در برابر شرايط محيطي، 7- راحتي در حمل و نقل، 6- عدم سروصدا و از نوع نشكن و نسوز، 5قابليت شستشو، 
- مقاوم در برابر 1كمتر و جابجايي راحت و عدم زنگ زدگي، و عمدترين دالئل مطرح شده در انتخاب مخازن فلزي عبارتند از: 

- بهداشتي و قابليت رنگ پذيري 4- غير قابل سرقت بودن مخازن فلزي، 3- دوام و عمر زياد، استحكام باال، 2ضربه و آتش سوزي، 
% پيمانكاران مناطق معتقد بودند كه مخازن نصب شده در سطح محدودة آنها توسط كارگران تحت نظارت پيمانمكار 100

شسته مي شود. حال اين نكته مهم است كه بدانيم بطور كلي مخازن در هفته چند بار شسته مي شود كه در جدول زير پاسخ به اين 
سؤال نشان داده شده است.  

 
بر حسب درصد   : نظر پيمانكاران در مورد تعداد دفعات شستشوي مخازن در سطح منطقه1 جدول

بدون اطالع  روز يك بار 10هر هفته اي يك بار  روز در هفته 2 روز در هفته 3هر روز 
45.28 16.98 13.21 9.43 1.89 13.21 

 
% از آنها معتقد بودند كه جايگذاري مخازن در سطح 7در بررسي ميزان رضايت پيمانكاران مناطق از جايگذاري مخازن، 

منطقه متناسب نبوده و اين عدم جايگذاري صحيح مشكالت خاصي را ايجاد نموده است كه ازجمله آنها، عدم استفاده شهروندان از 
مخازن جهت ريختن زباله هاي خود و همچنين عدم تناسب حجم مخازن با مقدار زباله توليدي در منطقه مي باشد.  

آخرين سؤال پرسيده شده در رابطه با مخازن، در زمينه مديريت نگهداري از مخازن توسط شهرداري است كه طبق نظر 
% از پيمانكاران، متأسفانه مديريت به طور مرتب صورت نمي گيرد.  49حدود 

 
نحوه جمع آوري زباله  . 4.4

 گانة شهر تهران، براساس نظرسنجي انجام شده از 122با توجه به استقرار سيستم جمع آوري مكانيزه زباله در كل نواحي 
% از افراد مورد مصاحبه معتقد بودند كه در حال حاضر سيستم 50پيمانكاران و مجريان اين سيستم در تمامي مناطق، نزديك به 

جمع آوري زباله در مناطق تحت فعاليت آنها به سه صورت مكانيزه، نيمه مكانيزه و سنتي مي باشد كه در نمودار زير آمده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شيوة جمع آوري زباله در حال حاضردر سطح منطقه تحت فعاليت پيمانكاران2شكل 
 

از مهمترين داليل عدم استقرار كامل سيستم جمع آوري مكانيزه زباله در كلية مناطق شهر تهران مي توان به موارد زير اشاره 
- 3- تراكم جمعيت باال در برخي از نواحي مناطق، 2- بافت قديمي و فرسوده و معماري سنتي برخي از مناطق شهر تهران، 1نمود: 
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- شيب دار بودن خيابانها در برخي از نواحي مناطق 4داشتن معماري شهري مناسب در طراحي صحيح خيابانها، كوچه ها و معابر، 
- عدم مطالعات در مورد مسيريابي مناسب جهت جمع آوري و انتقال زباله به 5مانع از نصب مخازن و بارگيري آنها مي گردد، 

- نبودن تنوع و كامل بودن در ابزار و تجهيزات سيستم جمع آوري مكانيزه زباله. 6ايستگاههاي جمع آوري و يا مراكز دفن، 
شيوه جمع آوري زباله در منطقه قبل از اجراي اين سيستم سؤال ديگري بود كه از پيمانكاران در مورد نحوه جمع آوري 
پرسيده شد. برطبق نظرسنجي انجام شده در اين زمنيه در بيشتر مناطق تهران سيستم جمع آوري زباله بصورت نيمه مكانيزه و 

سنتي بوده است.  
يكي از طرحهاي مهم كه همراه سيستم مكانيزه توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد در حال اجرا است، طرح تفكيك از 

% از 51% از پيمانكاران مناطق، طرح مذكور در منطقه تحت فعاليت آنها در حال اجرا مي باشد. و حدود 63مبدأ مي باشد. طبق نظر 
پيمانكاران عنوان نمودند كه طرح تفكيك از مبدأ قبل از استقرار سيستم جمع آوري مكانيزه زباله اجرا نمي شد. با اين حال هنوز 

فرهنگ جداسازي زباله در بين شهروندان وجود ندارد. كه نياز به آموزش و فرهنگسازي از سوي مسئولين امر دارد.  
% از مناطق اعالم داشتند كه باوجود استقرار سيستم جمع آوري مكانيــزه 37برطبق نظر سنجي انجام شده از پيمانكاران، 

زباله در كلية مناطق، شهرونـدان اين مناطق زباله هاي توليدي خود را هنوز در داخــل كيسة زباله  و در جلوي درب منازل خود قرار 
% از شهروندان از مخازن نصب شده جهت دفع زباله هاي خود استفاده مي كنند. با بررسي اين اطالعات مي توان 23مي نهند. و تنها 

به اين نتيجه رسيد كه با وجود استقرار طرح بمدت تقريباً دو سال در كل شهر تهران بعلت عدم فرهنگ سازي از سوي مجريان 
سيستم و شهرداريهاي مناطق در بين شهروندان و عدم آموزش به آنها يكي از اهداف طرح كه همان صرفه جويي در زمان جمع آوري 

زباله مي باشد در حال حاضر تحقق نيافته و همين امر باعث گرايش بيشتر پيمانكاران به سوي سيستم جمع آوري نيمه مكانيزه زباله 
است. 

. نظرات پيمانكاران از جوانب مختلف طرح  5.4
% از پيمانكاران، ميزان همكاري واحدهاي مسكوني در قرار دادن زباله در ساعات مقرر بسيار كم مي باشد و 38طبق نظر 

% از پيمانكاران نيز همكاري واحدهاي صنفي، اداري و تجاري را بسيار كم عنوان نمودند.  28
% از آنها 6% از پيمانكاران، شهرداري تهران تاحدي نسبت به اجراي صحيح اين سيستم موفق بوده و 38برطبق بيان 

پيمانكاران معتقد بودند كه موفقيت شهرداري در اجراي اين طرح بسيار كم بوده است. مهمترين داليل موفقيت نسبي شهرداري 
نسبت به اجراي سيستم جمع اوري مكانيزه عبارتند از: 

- عدم آموزش به شهروندان جهت زمينه سازي قبل از استقرار 2- عدم مطالعات و تحقيقات موثر و كاربردي در اين زمينه، 1
- عدم توجه 4- عدم توجه به امر آموزش به شهرداران، پيمانكاران و كارگران مشغول بكار قبل از استقرار اين سيتم، 3اين سيستم، 

- عدم 6- عدم توجه به تراكم جمعيتي و موقعيت مكاني برخي از مناطق تهران، 5به خصوصيات بافت شهري برخي از مناطق تهران، 
استفاده از تجهيزات و ماشين آالت كارا و موثر جهت جمع آوري زباله و ... 

% از شهروندان جهت دفع زباله هاي توليدي منازل، اماكن تجاري، آموزشي و اداري از مخازن 32به بيان اكثر پيمانكاران تنها 
مي كنند. داليل عدم استفاده شهروندان از مخازن برطبق نظرسنجي انجام شده در اين زمينه مي توان بشرح ذيل نصب شده استفاده 

عنوان نمود: 
- قرار دادن مخازن 2- تعداد كم مخازن نصب شده در محلي كه حجم زباله هاي آن منطقه از حجم مخازن بيشتر است، 1

- عدم رعايت فاصله بين مخازن نصب شده (تراكم باالي مخازن و يا فواصل 3فقط در سركوچه ها و عدم توزيع آن در داخل كوچه، 
- عدم 5- آسيب پذيري، تخريب، كافي نبودن حجم، بوي تعفن، عدم جايگذاري صحيح ، كثيف بودن مخازن، 4طوالني بين آنها)، 

دسترسي آسان مخازن براي برخي از شهروندان و ساكنين مناطق بعلت دور بودن مخازن از آنها 
 

 (شهرداران و معاونين خدمات شهري) 3فرم شمارة  .5
در ايران ديرزماني است كه شهرداري ها مسئوليت جمع آوري و دفع زباله از محدوده شهرها را بر عهده دارند. در نتيجه 

همواره شهرداري ها يكي از مهم ترين نهادهاي تأثيرگذار بر مقولة مديريت مواد زائد جامد شهري بوده و مي باشند و در اين مدت، اين 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  

كار يا به طور مستقيم به وسيله شهرداري ها برنامه ريزي، مديريت و به انجام رسيده است يا به طور غير مستقيم و از طريق يك 
سازمان وابسته به شهرداري انجام گرفته است. 

 ابتدا مشخصات فردي شهرداران نواحي شامل تحصيالت، سمت، مسئوليت، سابقه فعاليت در اجراي طرح 3در فرم شماره 
 مي باشد. 2مكانيزه و سابقه فعاليت در شهرداري مورد سؤال قرار گرفت. مابقي سواالت همانند فرم شماره 

 
. آموزش و اطالع رساني 1.5

% از شهرداران و معاونين خدمات شهري مناطق، از سوي شهرداري و يا پيمانكاران منطقه هيچ نوع 34برطبق بيان حدود 
آموزشي در جلوي درب منازل بواسطه پخش بروشور و آموزش چهره به چهره و آموزش قبل از اجراي اين سيستم جهت معرفي 

طرح، صورت نگرفته است، ولي در حين اجراي طرح و بعد از نصب مخازن در برخي از خيابانها و ميادين اصلي مناطق اقدام به نصب 
پالكارد و بولتن جهت معرفي اين طرح نموده اند. 

 
. ماشين آالت 2.5

اين دسته از سواالت پرسشنامه كه درخصوص تجهيزات و ماشين آالت مورد استفاده در سيستم جمع آوري مكانيزه زباله 
 دسته سوال اصلي است كه عبارتند از: متناسب بودن ماشينهاي جمع آوري زباله از نظر ساختار و متناسب بودن 2مي باشد داراي 

تعداد ماشين آالت كه هر كدام به طور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرد.  
 - جدول شوي 1 دسته مي باشند: 4كه براي سيستم جمــع آوري مكانيزه خريــداري شده اند شامل خودروهايــي

- خودروهاي جمع آوري كننده زباله 4- خودروهاي رفت و روب 3- واترجت و واتر پالست 2
 

. برآورد ساختاري ماشين آالت 1.2.5
% از شهرداران و معاونين خدمات شهري مناطق، ماشينهاي جمع آوري زباله در منطقة تحت نظارت آنها از 45برطبق نظر 

% از افراد مورد مصاحبه معتقد به متناسب 4نظر ساختار متناسب بوده و بدون هيچ گونه نقص از نظر عملكرد مي باشند. و نزديك به 
نبودن ساختار ماشين آالت مورد استفاده در اين طرح بودند. 

 
 . برآورد تعداد ماشين آالت2.2.5

% از شهرداران و معاونين خدمات شهري تعداد ماشينهاي جمع آوري زباله با وسعت منطقه متناسب مي باشد. 34به عقيدة 
 

. نحوه جمع آوري زباله 3.5
% از شهرداران اظهار داشتند كه سيستم جمع آوري مكانيزه درحال حاضر در 95در زمينه نحوه جمع آوري زباله در مناطق، 

% 47منطقة آنها استقرار يافته است. در مورد شيوه جمع آوري زباله قبل از اجراي طرح در منطقه تحت فعاليت كنوني، نزديك به 
% روش سنتي را قبل از اجراي طرح مكانيزه عنوان نمودند. 44مكانيزه، نيمه مكانيزه و سنتي را عنوان و نزديك به 

با وجود اينكه در حال حاضر هنوز به جمع آوري دستي مواد زائد شهري وابستگي وجود دارد و به عنوان يك اصل قانوني 
براي شهرداريها به شمار مي رود، داليلي براي مكانيزه كردن سيستم جمع آوري وجود دارد از جمله: 

- كاستن آسيبهاي بالقوه ناشي از 3- كاستن تعداد وسايل مورد نياز براي انجام جمع آوري، 2- كاهش نياز به كارگر، 1
 - كاهش ريخت و پاش و بدمنظرگي محيط خارج.4فرسودگي و بلند كردن كارگران، 

% معتقد بودند روش مكانيزه، نيمه مكانيزه و 50در مورد شيوه جمع آوري زباله در حال حاضر در مناطق شهر تهران، 
% به كامالً مكانيزه اشاره داشتند.  15سنتي در حال انجام است و حدود 

% از افراد معتقد بودند كه طرح تفكيك از مبدأ زائدات جامد قبل از اجراي سيستم جمع آوري مكانيزه زباله، در 66حدود 
منطقه آنها انجام گرفته است. 
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در زمينه ميزان همكاري و استقبال شهروندان از اجراي سيستم جمع آوري مكانيزه زباله، باتوجه به اطالعات گردآوري 
% شهروندان جهت دفع زباله        هاي توليد شده، كيسة زباله را در 29شده در اين زمينه اكثر مناطق معتقد بودند كه تنها حدود 

 مخازن قرار مي دهند. 
 

.مخازن و رضايتمندي از آنها 5.4
 به بررسي جانمايي صحيح مخازن، حجم آنها، جنس مخازن، شستشوي 2در اين قسمت نيز همانند فرم شماره 

. مرتب مخازن توسط پيمانكار و مديريت نگهداري از مخازن توسط شهرداري منطقه پرداخته مي شود
  جانمائي مخازن در شكل زبر ترسيم شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. نظرات شهرداريهاي مناطق در مورد انجام جانمايي صحيح مخازن 3شكل 
 

% از شهرداريهاي مناطق مخازن نصب شده در 68براساس نظر سنجي انجام شده در رابطه با تعداد مخازن، به اعتقاد 
سطح منطقة تحت نظارت آنها كافي نمي باشد. 

حجم مخازن بايد براساس تراكم جمعيت ساكن، نوع بافت منطقه (مسكوني، تجاري، خدماتي، بهداشتي درماني و 
آموزشي)، وسعت منطقه و حجم زباله توليدي تعريف گردد، يكي از نواقص اين طرح عدم مطالعات و تحقيقات كافي در اين 

زمينه مي باشد و همين امر باعث تجمع مخازن در مكانهايي شده است كه حجم زباله توليدي كم است و يا نبود مخزن كافي 
در منطقه اي كه حجم بااليي از زباله در آنجا توليد مي شود. در حقيقت متناسب نبودن حجم مخازن با حجم زبالة توليدي 

% از افراد مورد مصاحبه در شهرداريهاي تهران حجم مخازن 37يكي از معايب بزرگ در اين سيستم مي باشد. بر اين اساس 
 نصب شده را با حجم زبالة دريافتي متناسب نمي دانند. 

% از شهرداران مناطق شهر تهران جنس آنها را متناسب با نوع زباله هاي توليدي نمي دانند. 23در زمينه جنس مخازن 
امر شستشوي مخازن ثابت كه دريافت كننده انواع زباله ها (تر و خشك) مي باشد، بسيار مهم است. مخازن نصب شده 

  اين بو به قدري  اي مي گيرند.پالستيكي به علت، درب دار بودن و عدم تهوية هوا در داخل آنها، بوي نامطبوع و مشمئزكننده
آزار دهنده است كه معموال،ً شهروندان زباله ها را در اطراف مخازن گذاشته و تمايلي به تماس با درب و بلند كردن آن و 

% شهرداران عنوان مي كردند كه مخازن شسته مي شود ولي مأمورين به برخي موارد در 98استشمام بوي نامطبوع ندارند. 
شستشوي مخازن دقت نمي كنند. از جمله: 

  .مأمورين شهرداري براي شستشوي مخزن فقط دور مخزن را مي شويند و درون آن شسته نمي شود
   .گاهي آبي كه با آن مخازن و درون آنرا مي شويند در خيابان و معابر و يا در درون جويها ريخته مي شود
  .شستشوي مخازن نصب شده در معابر و خيابانهاي اصلي در ساعات اوج رفت و آمد، توليد ترافيك مي كند 
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در نظر خواهي انجام شده جهت تعيين جنس مخزن پيشنهادي از شهرداران، درصد جنس پيشنهادي فلزي و 
% ديگر مخازني از جنس فلزي را 42% از افراد مورد پرسش مخازن پالستيكي و 42پالستيكي بطور يكسان مي باشد، يعني 

% از شهرداران ساير مواد را در ساخت مخازن مناسبتر مي دانند. در مورد علل انتخاب مخازن 17پيشنهاد داده اند، حدود 
 فلزي و پالستيكي از ديدگاه شهرداران همان داليل عنوان شده پيمانكاران از جنس مخازن مي باشد.

 
. نظرات شهرداران از جوانب مختلف طرح  5.5

نظارت منطقه بر عملكرد پيمانكار در سيستم تعريف شدة جمع آوري در منطقه امر مهمي است كه مورد پرسش واقع 
% 5/11% از شهرداران مناطق نظارت منطقة خود را بر عمكلرد پيمانكار بسيار كم دانسته و تنها حدود 56شده است. حدود 

از مناطق  بازرسي و مديريت دقيق بر عملكرد پيمانكار منطقة خود دارند و داليل اين امر عبارتند از:  
   .سازمان خدمات موتوري مسئول و تعيين كنندة پيمانكار در مناطق است و بايد ناظر بر عملكرد آنها باشد
 .شيوة مشخص و تعريف شده اي براي اجراي اين سيستم به مناطق ارجاع نشده است 
 مشخص نبودن حدود وظايف 

% از شهرداران مناطق از عملكرد پيمانكار منطقه تحت 16در زمينه رضايت از عملكرد پيمانكار، تنها حدود 
فعاليتشان راضي بودند. 

بر طبق نظر شهرداران مناطق در مورد ميزان همكاري اماكن مسكوني در قرار دادن زباله در ساعات مقرر، تنها حدود 
% از شهروندان در اين زمينه همكاري خوبي دارند.  5/14

طبق يك فرضيه غلط در بين شهروندان، بعلت وجود مخازن ثابت خياباني جهت جمع آوري مكانيزه زباله توليد شده 
و دفع شده توسط واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي و ساير اصناف، مي توانند در هر ساعت از شبانه روز زباله را از 

محل توليد خارج نموده و به اين مخازن انتقال دهند. در صورتيكه اين تفكر كامالً غلط بوده و خود اين امر باعث بروز 
مشكالتي در زمينه جمع آوري زباله مي شود كه اهم اين معضالت شامل موارد زير مي شود: 

  مراجعة ماشينهاي مخصوص جمع آوري زباله در محل و بارگيري ناقص زباله هاي توليدي آن محدوده
  تعدد در مراجعه ماشينهاي مخصوص جمع آوري زباله به محل
  باال رفتن هزينة جمع آوري زباله
  درصورت عدم مراجعة مجدد اين ماشينها در اثر تلنبار زباله هاي جديد در داخل مخازن ايجاد بوي آزار دهنده و

جلب جانوران موذي به محل نصب مخازن مي شود. 
  .مانع شستشوي مخازن در هنگام مراجعة ماشينهاي مخصوص اين كار در محل مي شود
  .وجود زباله در داخل مخازن باعث اغتشاش در چهره شهر مي شود
 .در صورت تعدد مراجعه ماشينها فان به محل بارگيري ايجاد ترافيك در محل مي شود 
   .در ساعت دفع زباله مخازن پر مي باشد و شهروندان مجبورند زباله هاي خود را دركنار مخازن قرار دهند

% از شهرداران و معاونين خدمات شهري در نظرسنجي انجام شده، ميزان موفقيت شهرداري در 5/35براساس نظر 
% از آنها ميزان موفقيت شهرداري تهران را در اجراي صحيح و اصولي سيستم 62اجراي اين سيستم زياد بوده اما در مجموع 

 جمع آوري مكانيزه زباله تاحدي موفقيت آميز مي دانند.
بعد از گذشت تقريباً دو سال از استقرار اين سيستم در شهر تهران بيشترين درصد از شهرداريها اعتقاد به جمع آوري 

زباله بصورت تلفيقي از سيستم جديد و سيستمهاي گذشته دارند و بهترين گزينه براي جمع آوري زباله در مناطق تحت 
نظارت خود را سيستمهاي تلفيقي از سنتي، مكانيزه و نيمه مكانيزه مي دانند. البته مي توان مهمترين علل انتخاب اين گزينه 

) مشكالت خاص معماري و شهر سازي شهر 2) تراكم جمعيت متفاوت در مناطق، 1توسط شهرداريها را اين موارد دانست: 
) 5) ميزان پذيرش سيستمهاي جديد توسط شهروندان مناطق 4) خيابانها و معابر تنگ در برخي از مناطق، 3تهران، 

موفقيت در امر فرهنگ سازي از سوي شهرداريها جهت تغييرات موجود در سيستم جديد. 
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ي تعريف نشدهبه درست يي و برخورد با پيمانكارعدم توانا يوه تعريف شده نيستطبق ش
ي عمل نداردناظر آزاد يه صورت نمي گيردتوسط ناح ي بودن ميزان جرائمناكاف
ي جرائمعدم اجرا يمانكار در منطقهحضور كم پ يمانكارنبود فشار دستگاه نظارت بر پ
يف مشخص نبودن حدود وظا ي سازمان خدمات موتوري با منطقهعدم هماهنگ يله جهت گشتعدم ارائه وس
ينعدم تجربه ناظر كنترل كم يجاد تداخل كاريا
يم قراردادهامشخص نبودن نحوه تنظ ي كارفرما با پيمانكارمشكل در برخورد قانون نواقص وجود ندارد

براساس نظرسنجي صورت گرفته مهمترين موارد ذكر شده از سوي شهرداران و معاونين خدمات شهري در رابطه با 
بهداشت و ايمني كارگران به ترتيب الويت بشرح زير مي باشد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص ترين موارد در رابطه با ايمني و سهولت كار از ديدگاه شهرداريها 4شكل 
 

توجه به زمان جمع آوري زباله از سوي پيمانكار و شهرداري بسيار اهميت دارد بطوريكه در فصل تابستان با گرم 
شدن هوا حتماً اين كار قبل از ظهر صورت گيرد تا با مشكالتي مانند: تجمع مگس در اطراف مخازن، بو گرفتن زباله و ... 

% از شهرداران زمان جمع آوري زباله در مناطق را مناسب و بقيه 78مواجه نشويم. بر طبق نظرسنجي صورت گرفته نزديك 
اين زمان را نامناسب مي دانستند. 

 
 . نواقص نظام نظارت بر عملكرد پيمانكار مكانيزه از ديدگاه شهرداران6

برطبق قرارداد تنظيم شده بين شهرداريها و پيمانكاران در مناطق، شهرداريها موظفند نظارت كامل و پيگيرانه بر كار 
گويي در اين موضوع پيمانكار داشته باشند، ولي متأسفانه با استناد بر نظرسنجي از پيمانكاران و شهرداريها و ايجاد تناقض

مي توان عنوان نمود كه نظارت كمي از سوي شهرداريها بر كار پيمانكاران صورت مي گيرد و در صورت بروز مشكل و خطا در 
نحوة عملكرد پيمانكار، شهرداري منطقه و يا ناحيه برخورد قاطع و مثمرثمري با پيمانكار خاطي ندارد. جهت جلوگيري از هر 

گونه پيش داوري در اين باره ما نظرات شهرداران مناطق را در اين مورد بوسيلة پرسشنامه تنظيم شده جويا شديم كه اهم 
 ترسيم شده است.  5آنها در شكل 

 
 
 

 

 

 

 

 

  بيان نظرات شهرداريهايي در مورد نواقص موجود در نظام نظارت بر عملكرد پيمانكار.5شكل 
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. شيوه هاي پيشنهادي جهت نظارت بر عملكرد پيمانكار از ديدگاه شهرداران 7
 پيشنهادات شهرداران در مورد تصحيح و تكميل نظام  نظارت بر عملكرد پيمانكاران سيستم مكانيزه عبارتند از: 

  .نظارت مستقل از سوي شهرداريها باشد و پيمانكار بايد زير نظر آنها قرار گيرد
  .جهت نظارت و حسن اجراي طرح، نظام پرداختها مستقيماً توسط منطقه كنترل و اجرا گردد
  .بايد كليه امور به خدمات شهري و ناحيه سپرده شود
  اين سيستم صددرصد در مناطق اجرا شده و مشكالت موجود بررسي گردد و شيوه جديد براساس معضالت و

مشكالت تعريف شود. 
  دادن اختيارات بيشتر به ناظرين مقيم و ناظر مقيم بايد از منطقه انتخاب گردد و پپيمانكار بايد كامالً دراختيار

مسئول ناحيه و ناظر ناحيه باشد. 
   تصويب و نوشتن يك شيوه نامة دقيق و مستحكم، تهيه و تنظيم پيمان نامه مستحكم و معتبر و اجراي نمودن جرائم
  آموزش قبل از انجام كار به پيمانكار
  .ناظرين اختيار كامل داشته و تعداد آنها باتوجه به نياز افزايش يافته و از آموزش الزم برخوردار شوند
  بايد براي پيمانكار صورت وضعيت تنظيم شود و پيمانكار بايد در جذب امكانات موردنياز خود مختار باشد و از

سازمان خدمات موتوري تحميل نشود. 
 حضور مستمر نماينده شركت مربوطه و تحويل كار بصورت روزانه و استقرار نماينده سازمان خدمات موتوري 
 
. علل رضايت و نارضايتي از عملكرد پيمانكار از ديدگاه شهرداران مناطق  8

پيمانكار با سازمان طرف قرارداد است و - 1علل نا رضايتي از عملكرد پيمانكار از ديدگاه شهرداران مناطق شامل: 
- راندمان كار پيمانكاران پائين است بعلت عدم توانائي در انجام كار و نداشتن 2نظارت بصورت واسطه اي صورت مي گيرد، 

- با وجود تغيير در شيوه جمع آوري امكانات و تجهيزات پيمانكار كامل نشده است از جمله 3تجربه كافي در اين زمينه، 
- پيمانكاران فاقد نيروهاي كارآمد و مديريت صحيح مي باشند همچنين بيشتر آنها با كار 4كمبود ماشين آالت مكانيزه، 

- عدم رعايت 6- كم توجهي به دستور كارها و عدم اعمال جرائم از سوي ناحيه، 5خدمات شهري آشنايي كافي را ندارند، 
- بعلت اينكه 8- عدم آموزش كارگران و نيروهاي فعال اجرائي از سوي پيمانكار، 7ساعت مناسب جمع آوري در بعضي مواقع، 

قسمتي از كار در دست خدمات موتوري است و قسمتي در  دست خدمات شهري اين امر ايجاد اختالل در عملكرد پيمانكار 
- عدم اجراي 10- عملكرد آنها به صورت مكانيزه تأئيد نمي گردد و اكثراً كارشان بصورت سنتي انجام مي شود، 9مي نمايد، 

صحيح اين سيستم در منطقه بعلت بافت  خاص شهري آن منطقه 
- تميزي معابر و خيابانهاي 2- هماهنگي با ناظر مقيم و ناحيه، 1اما علل رضايت در عملكرد پيمانكاران نيز شامل: 

- انجام كار برطبق قرارداد منعقد شده بين شهرداري و پيمانكار 3منطقه و عدم دپوي و تجمع زباله در معابر منطقه، 
 

. نتايج  9
با بررسي طرحهاي مديريت زائدات جامد در شهرهاي مختلف دنيا، آنچه بيش از همه قابل توجه است تأكيد بر 

مديريت جامع زائدات جامد "يكپارچگي مؤلفه هاي سيستم مديريت زائدات جامد از مراحل توليد تا دفع، يا به عبارت ديگر 
 بررسي تجارب ديگر كشورها ، ضرورت تصميم گيري، طرح ريزي و انجام تغيير در روش و مسير جمع آوري .، است"شهري

زباله بر مبناي اطالعات توليد آن و محورهاي تردد شهري را روشن مي سازد. همچنين استفاده از مخازن با حجم كوچك 
  ليتري در داخل قابل تأمل است.750 ليتر) در كشورهاي پيشرو و تأكيد بر استفاده از مخازن 360 تا 100(

مزاياي سيستم جمع آوري مكاينزه زباله از ديدگاه پيمانكاران و شهرداران مناطق به صورت دونمودار زير ترسيم شده است: 
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جلوگيري پراكندگي زباله تجمع موقت زباله كاهش آلودگي معابر

يروي كار كمترن عدم دسترسي حيوانات صرفه  جويي در زمان جمع آوري

صرفه جويي در هزينه جمع آوري جلوگيري از تردد بيشتر خودروها افزايش بهداشت عمومي

افزايش ضريب ايمني و بهداشت كارگران نبود محدوديت زمان جهت خروج زباله از منزل تسهيل در جمع اوري

ي بهتر مردم در حفظ محيط زيستفرهنگساز ي توسعه يافتههمگام شدن با كشورها يشتر در جمع آوري زبالهنظم ب

ي به موقع زباله هاجمع آور زيباتر شدن چهره شهر
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جلوگيري پراكندگي زباله تجمع موقت زباله كاهش آلودگي معابر
عدم دسترسي حيوانات صرفه  جويي در زمان جمع آوري صرفه جويي در هزينه جمع آوري
ين آالت پيشرفتهاستفاده از ماش جلوگيري از تردد بيشتر خودروها افزايش بهداشت عمومي
افزايش ضريب ايمني و بهداشت كارگران يشتر در جمع آوري زبالهنظم ب نبود محدوديت زمان جهت خروج زباله از منزل
يروي انسانيكاهش ن يش راندمان كاريافزا يت شهروندانرضا
تسهيل در جمع اوري زيباتر شدن چهره شهر

 
 
 

 

بصورت مكانيزه . : بيان نظرات شهرداريها(سمت راست) و پيمانكاران در مورد مزاياي سيستم جمع آوري زباله 6شكل
 

. بحث و پيشنهادات  10
.پيشنهادات ارائه شده جهعت اجراي بهينه سيستم مكانيزه را مي توان به شرح ذيل بيان نمود: 

  مديريت واحد در مبحث مواد زائد جامد 
 همكاري و هماهنگي بين بخشهاي مرتبط با مبحث مديريت مواد زائد جامد 
  همكاري و هماهنگي بيشتر بين شهرداريهاي مناطق با پيمانكاران و مجريان سيستم در منطقه 
 نظارت بيشتر و دقيقتر شهرداريهاي مناطق بر چگونگي عملكرد پيمانكاران 
  نظارت بيشتر و دقيقتر سازمان خدمات موتوري شهرداري بر چگونگي عملكرد پيمانكاران تعيين شده جهت اجراي

 اين سيستم در مناطق
 .... تعريف يك شيوه نامه و يا آئين نامه قابل اجرا براي مناطق باتوجه خصوصيات جمعيتي، فرهنگي، بافت شهري و 
 آموزش كارگران و نيروهاي فعال در اجراي اين سيستم توسط شهرداريها و پيمانكار 
 آموزش پيمانكاران جهت اجراي صحيح و اصولي اين سيستم توسط شهرداريها 
 .انتخاب پيمانكار باتجربه و كارا در مناطق بطور كه كلية فعاليت پيمانكار زير نظر شهرداري مناطق صورت گيرد 
 جلوگيري از موازي كاري بين بخش مرتبط با مبحث مديريت مواد زائد جامد جهت كاهش هزينه ها 
  از آنجائيكه سيستم جمع آوري زباله بايد با توجه به سياستهاي بازيافت مواد طراحي شود، بايد طرحهاي مكمل

 جهت بازيافت مكانيزه تهيه شود.
  تعبيه مخازني جهت جمع آوري پسماندهاي خشك به صورت جداگانه در كنار مخازن جمع آوري مكانيزه 
 ...استقرار مخازن با حجمهاي مختلف با در نظر گرفتن بافت و تعداد اماكن تجاري، آموزشي، درماني، مسكوني و 
  در سيستم مكانيزه بايد تنها زباله مخازن تخليه شود و جمع آوري زباله از جلوي درب منازل كاري اشتباه و

 هزينه ساز است لذا بايد به شهروندان در اين مورد آموزش كافي داده شود 
الزمه پايتختي پاكيزه و عاري از حيوانات موذي، جمع آوري اصولي و صحيح زباله ها بايد به اين نكته توجه داشت كه، 

به خارج از منزل   در بهداشت محيط زيست و بموقع گذاشتن زبالهشهروندانهمكاري شهروندان و ارتقاي سطح آگاهي  و
زمينه همچنان شاهد انباشت زباله در برخي از نقاط  است، اما متاسفانه به دليل كوتاهي برخي شهروندان و مسووالن در اين

 !پايتخت هستيم
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