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چکیده
ــظ و  ــون حف ــود قان ــا وج ــته، ب ــای گذش ــی دهه ه ط
گســترش فضــای ســبز در شــهرها، مدیریــت شــهری 
نتوانســته مانــع تخریــب باغ هــا در شــهر تهــران 
ــف  ــرم و ضع ــا ج ــازات ب ــب مج ــدم تناس ــود. ع ش
ــاغ  ــب ب ــل از تخری ــع حاص ــون، مناف ــرای قان در اج
را بیــش از هزینه هــای آن بــرای فــرد متخلــف 

نمــوده و ســبب نگــرش مثبــت فــرد بــه کســب ســود 
و تخریــب باغ هــا شــده اســت. مطالعــات و مشــاهدات 
ــم و انســجام اراضــی  ــت از تراک ــده حرک نشــان دهن
ســبز شــهر بــه ســمت پراکندگــی و خرد شــدن بــوده، 
چنانچــه از باغ هــای بســیار، جــز لکه هایــی پراکنــده، 
چیــزی باقــی نمانده، کــه بیانگر عــدم بــازدارنــــدگی 
ــر  ــب  و تغیی ــی تخری ــار غیرقانون ــه رفت ــون و ادام قان
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کاربــری باغ هــا بــه انحــای مختلــف در تهــران بــوده 
ــدم  ــل و واکاوی ع ــر در تحلی ــه حاض ــت. مطالع اس
ــب  ــت از تخری ــهری در ممانع ــت ش ــت مدیری موفقی
ــط  ــن مرتب ــود قوانی ــا وج ــران ب ــهر ته ــا در ش باغ ه
بــا حفاظــت از محیط زیســت شــهری بــه ایــن نتایــج 
ــار  ــر درکن ــود مجازات هــای موث دســت یافــت کــه نب
ــب، از  ــوق های مناس ــود مش ــد و نب ــت ناکارآم مدیری
ــود اســت. از  ــرایط موج ــاد ش ــل ایج ــن عوام مهم تری

همیــن رو بــرای حــل مســائل فــوق توصیــه می گــردد 
عــالوه برتــالش در جهــت تدویــن قانونــي روزآمــد بــا 
کیفرگــذاری مناســب و مــدرن، ســعی شــود حکم رانــی 
ــردد،  ــرار گ ــهری برق ــت ش ــت محیطی در مدیری زیس
تــا بــا اصــالح خالء هــای قانونــی و مدیریتــی، بتــوان 
ــا کم تریــن آســیب حفــظ،  محیط زیســت شــهری را ب

احیــاء و ارتقــاء بخشــید.

 مقدمه
درســالیان اخیــر بــه دلیــل گســترش شــهرها و 
ــی  ــای جنگل ــن، فضاه ــزوده حاصــل از زمی ارزش اف
ــه  ــهرها ب ــون ش ــاي درون و پیرام ــی و باغ ه و زراع
ــري  شــدت در معــرض تخریــب، تبدیــل و تغییرکارب
ــبز  ــاي س ــت فضاه ــل اهمی ــت. بدلی ــه اس قرارگرفت

در ســاختار شــهرها، حفاظــت از فضاهــاي ســبز 
ــهرها  ــی ش ــرمایه اکولوژیک ــوان س ــه عن ــهري ب ش
و جلوگیــري از تبدیــل آن هــا بــه کاربري هــاي 
ضــروري  امــري   ... و  مســکونی،تجاري،صنعتی 
اســت. از ایــن رو وضــع و توســعه قوانیــن و مقــررات 
کارآمــد بــه عنــوان ابــزار ســاختار تصمیم گیــري بــه 
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منظــور صیانــت و حفاظــت از فضــای ســبز در جهــت 
ــداري شــهري صــورت می گیــرد  تحقــق اهــداف پای

ــا، 1395(. ــی کی ــی و حاتم )واعظ
یکــی از واقعیت هــاي ناگــوار نظــام حقوقــی مرتبــط 
بــا حفــظ و توســعه فضاهــاي ســبز شــهري در 
ــن و  ــدد قوانی ــود تع ــا وج ــه ب ــن اســت ک ــران، ای ای
ــا در  ــراي آن ه ــام، اج ــن نظ ــا ای ــط ب ــررات مرتب مق
ــی  ــوده و در برخ ــرو ب ــواري هایی روب ــا دش ــل ب عم
می گیــرد.  صــورت  عمــده اي  تخلفــات  مــوارد 
نارســایی هاي پیــش گفتــه در مــورد فضاهــاي ســبز 
ــود. ــدید می ش ــی تش ــت خصوص ــا مالکی ــهري ب ش
)زنگــی آبــادي و میرزائــی، 1393( آنجــا کــه قوانیــن 
و مقــررات و ســاختار نظــام حقوقــی ناظــر بــر حفــظ 
و توســعه فضاهــاي ســبز شــهري، بــه واســطه عنصر 
مالکیــت، بــه صــورت مســتقیم و یــا از طریــق 
ــاي  ــب فضاه ــترتغییر و تخری ــی، بس ــاي قانون خاله
ســبز شــهري را فراهــم مــی آورد و از ســوی دیگــر، 
روح حاکــم بــر قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا نظــام 
حقوقــی مدیریــت فضاهــاي ســبز شــهري بــه دلیــل 
نداشــتن رویکــرد تشــویقی و حمایتــی در جلــب 
مشــارکت شــهروندان و تقویــت انگیــزه آن هــا بــراي 
ــظ و توســعه فضاهــاي ســبز خصوصــی و نیمــه  حف
خصوصــی ناتــوان اســت )قربانــی و صبــوري خــواه، 

.)1392
بــر ایــن اســاس، شناســایی چالش هــا، خألهــا 
توســعه  و  نظــام حقوقــی، حفــظ  آســیب هاي  و 
ــه  ــران ک ــهر ته ــی در ش ــبز خصوص ــاي س فضاه
ــداری  ــت نگه ــام را در جه ــن نظ ــی ای ــدف غای ه
ــرده  ــه ک ــش مواج ــا چال ــهري ب ــبز ش ــاي س فضاه
اســت و تــالش در جهــت رفــع آن هــا، امــري 
ــا، 1395(. ــی کی ــد )واعظــی و حاتم ــی باش ضــروري م
حمایــت از فضــای ســبز شــهري درحقــوق کیفــري 
ــورت  ــده ص ــوازن و پراکن ــورت نامت ــه ص ــران ب ای
ــروز  ــبب ب ــجام س ــدم انس ــن ع ــت. ای ــه اس گرفت
مشــکالتی در راســتای دسترســی مخاطبــان بــه 
ــودن قوانیــن  ــون و همچنیــن ناســخ و منســوخ ب قان
مي شــود، بدیــن ســان در ادامــه بیــان می شــود کــه 
الزم اســت، مقنــن عــالوه بــر تـــدوین مجموعــه ای 
واحــد و منســجم، بــا اتخــاذ سیاســت کیفــري 
افتراقــي در حــوزه حمایــت کیفــري از محیط زیســت 

ــن عرصــه  ــود درای ــص موج ــع نقای ــه رف ــهري، ب ش
ــام ورزد. ــز اهتم نی

سیر تحول قوانین
ــوع  ــن ن ــک و تعیی ــت تفکی ــال 1345 سیاس ــا س ت
ــود.  ــک ب ــخص مال ــار ش ــن در اختی ــتفاده از زمی اس
احــداث ســاختمان  موقــع  در  نیــز  شــهرداري ها 
ــب و  ــر او را تصوی ــورد نظ ــه م ــک، نقش ــط مال توس
ــال  ــد. در س ــادر می نمودن ــاختمانی را ص ــه س پروان
قانــون   101 و   99 مــواد  الحــاق  ضمــن   1345
ــا  ــد ت ــازه داده ش ــهرداري اج ــه ش ــهرداري ها، ب ش
نحــوه اســتفاده از زمیــن را تعییــن و در تفکیــک 
اراضــی داخــل محــدوده شــهر دخالــت نماینــد؛ کــه 
ــی در  ــک اراض ــورد تفکی ــی در م ــب آن قوانین متعاق

ــید. ــب رس ــه تصوی ــهري ب ــدوده ش مح
ــهرداري  ــون ش ــاده 101 قان ــه م ــوان نمون ــه عن ب
اصالحــی1390 ، ادارات ثبــت اســناد و امــالک و 
ــا  ــک ی ــل تفکی ــد، عم ــف می کن ــا را موظ دادگاه ه
ــهرها  ــم ش ــدوده و حری ــع در مح ــی واق ــراز اراض اف
ــه  ــال ب ــه قب ــد، ک ــام دهن ــه اي انج ــاس نقش را براس
تأییــد شــهرداري رســیده باشــد و یــا در صــورت عدم 
تعییــن تکلیــف از ســوي شــهرداري، مالــک می توانــد 
تقاضــاي خــود را بــه دادگاه تســلیم نمایــد و دادگاه بــا 
أخــذ نظــر کمیســیون مــاده 7، بــه موضــوع رســیدگی 

ــد.  ــادر می نمای ــی را ص و رأی مقتض
ــهرها  ــعه ش ــت و توس ــش جمعی ــن افزای ــن بی در ای
ــب  ــاز موج ــاخت و س ــه س ــع در زمین ــود مناف و وج
ــراي  ــی ب ــر فرصت ــان از ه ــود جوی ــا س ــد ت گردی
تفکیــک و تخریــب فضــاي ســبز و باغ هــاي واقــع در 
محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها اســتفاده نماینــد. 
مراجــع قانون گــذاري نیــز بــا وضــع مقــررات خــاص 

ــد.  ــد پرداختن ــا ایــن رون ــه رویارویــی ب ب
قانون حفظ و گسترش فضای سبز

ــظ و گســترش فضــای ســبز  ــون حف ــار قان ــن ب اولی
و جلوگیــری از قطــع بی رویــه درخــت در تاریــخ 
ــه  ــاده و 9 تبصــره ب ــر 12 م 1352/5/11 مشــتمل ب
منظــور گســترش فضــاي ســبز و جلوگیــري از قطــع 
بی رویــه درختــان تصویــب گردیــد. کــه مزیــت ایــن 
ــعه  ــاد و توس ــرای ایج ــویق ب ــی تش ــون پیش بین قان
فضــای ســبز بــا اعطــای اعتبــار بــا شــرایط مســاعد و 
بهــره نــازل، کمــک و راهنمایــی بــه اشــخاص بــوده 
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اســت، پــس از آن الیحــه قانونــی حفــظ و گســترش 
فضــای ســبز در شــهرها در تاریــخ 1359/3/11 
مشــتمل بــر 8 مــاده و 7 تبصــره  بــه تصویــب 
رســید و مــواد )1( و )4( آن درتاریــخ 1388/4/20 
ــس شــورای اســالمی  ــی از ســوی مجل ــا اصالحات ب
ــن  ــد. مهم تری ــالغ گردی ــت اب ــه دول ــرا، ب ــت اج جه
مــاده آن )مــاده)1(( بیــان می کنــد کــه: »بــه منظــور 
حفــظ و گســترش فضــای ســبز و جلوگیــری از قطــع 
ــا  ــت و ی ــوع درخ ــر ن ــع ه ــان، قط ــه درخت بی روی
نابــود کــردن آن بــه هــر طریــق در معابــر، میادیــن، 
ــدون  ــات ... ب ــتان ها، باغ ــا، بوس ــا، پارک ه بزرگراه ه

ــوع اســت.«  اجــازه شــهرداری، ممن
ــع  ــل قط ــی از قبی ــش جرایم ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــران  ــل جب ــر قاب ــب غی ــهر و تخری ــان در ش درخت
 1399/12/25 تاریــخ  در  شــهری  ســبز  فضــای 
ــون فــوق در  ــا رویکــرد تعدیــل جــزای نقــدی، قان ب
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــالح گردی ــای 4 و 6 اص ماده ه
ــات  ــا اصالح ــال 1359 ب ــون س ــم قان ــز در محاک نی
آن در ســال 1388 و 1399 حکــم فرمــا و قابــل اجــرا 

ــت. اس
آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش 

فضای سبز
 1389/2/2 تاریــخ  در  اســتان ها  عالــی  شــورای 
ــون  ــون اصــالح قان ــاده )1( قان ــی م ــه اجرای آیین نام
حفــظ و گســترش فضــای ســبز در شــهرها مصــوب 
1388 را بــا هماهنگــی وزارت کشــور، وزارت مســکن 
و شهرســازی، وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
ــه  ــران تهی ــهرداری ته ــت و ش ــت محیط زیس حفاظ
ــور  ــون مذک ــاده )1( قان ــه م ــتند ب ــم و مس و تنظی

ــور، 1396(. ــت )منص ــوده اس ــب نم تصوی
دارای  کــه  بــه محلــی  بــاغ1:  قانونــی  تعریــف 
ــند  ــا دارای س ــع و ی ــر مرب ــاالی500 مت ــاحت ب مس
ــاغ، باغچــه، زمیــن مشــجر و  ــه عنــوان ب مالکیــت ب
ــاورزي  ــاد کش ــط وزارت جه ــه توس ــی ک محل های
ــوند،  ــناخته می ش ــاغ ش ــهر ب ــالمی ش ــوراي اس و ش

اطــالق می شــود.
جایــگاه کمیســیون تشــخیص باغــات و محــل 

آن: اســتقرار 
بــه منظــور نظــارت بــر حســن اجــراي قانــون 
اصــالح حفــظ و گســترش فضــاي ســبز در شــهرها 

ــه  ــن نام ــاده 7 آیی ــاس م ــر اس ــوب 1388 و ب مص
اجرایــی آن تشــخیص باغــات بــا کمیســیونی مرکــب 
از ســه عضــو )یــک نفــر بــه انتخــاب شــوراي 
ــهردار و  ــاب ش ــه انتخ ــر ب ــک نف ــهر، ی ــالمی ش اس
ــبز( در  ــاي س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــور، 1396(. ــرد )منص ــورت می پذی ــهرداري ص ــر ش ه

صالحیت های کمیسیون ماده 7:
کمیســیون مــاده 7 صالحیــت بررســی و صــدور 
مجــوز قطــع، جابجایــی و ســربرداري درختــان 
ــی،  ــی و خصوص ــهري دولت ــن ش ــر و اماک در معاب
تشــخیص باغــات و اعــالم نظــر بــراي صــدور 
پروانــه ســاختمانی در عرصه هــاي بــا مســاحت 
بیشــتر از 500 متــر مربــع در محــدوده و حریــم 

قانونــی شــهر را دارد.
توســط  درختــان  قطــع  مجــوز  صــدور  مــوارد 

:7 مــاده  کمیســیون 
بــا درخواســت مالکیــن و مســئوالن اماکــن عمومــی، 
دولتــی و خصوصــی، در مــورد درختــان غیــر مثمــر و 
دارای آفــت یــا بیمــاری کــه احتمــال ســقوط آن هــا 
ــان در محــل احــداث ســاختمان،  وجــود دارد و درخت
ــال  ــوط انتق ــیر خط ــا در مس ــن و ی ــر و میادی معاب
بــرق، آب، گاز و تلفــن، پــس از تصویــب کمیســیون 
ــهرداري را  ــه، ش ــن نام ــن آیی ــاده 7 ای ــوع م موض

ــد. ــع می نمای ــوز قط ــدور مج ــه ص ــف ب مکل
جرم انگاری تخریب درختان:

ــران مهم تریــن مقــرره اي کــه  در حقــوق کیفــري ای
ــهري  ــاي ش ــان فض ــري از درخت ــت کیف ــه حمای ب
پرداختــه اســت، مــاده 686 قانــون مجــازات اســالمی 
ــي دارد:  ــرر م ــاده مق ــن م ــت. ای ــوب 1375 اس مص
قانــون   )1( مــاده  موضــوع  درختــان  »هرکــس 
گســترش فضــاي ســبز را عالمــًا، عامــداً و برخــالف 
ــن  ــات از بی ــا موجب ــون مذکــور قطــع ی ــررات قان مق
رفتــن آن هــا را فراهــم آورد عــالوه بــر جبــران 
خســارت وارده حســب مــورد بــه حبــس تعزیــري از 
شــش مــاه تــا ســه ســال و یــا جــزاي نقــدي از ســه 
ــال محکــوم خواهــد  ــا هجــده میلیــون ری میلیــون ت
شــد«. مطابــق مــاده 1، قانــون اصــالح الیحــه 
قانونــي حفــظ و گســترش فضــاي ســبز در شــهرها 
مصــوب 1388 نیــز کــه بیــان شــد، قطــع هــر نــوع 
ــازه  ــدون اج ــهرها ب ــم ش ــت درمحــدوده و حری درخ

1 بند )د( ماده یکم آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388
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ــت. ــوع اس ــهرداري، ممن ش
امــا مــاده 4 ایــن قانــون، مقرراتــي شــبیه مــاده 686 
را بــه تصویــب رســانده اســت کــه بایــد آن را ناســخ 
مــاده 686 دانســت. بــه موجــب ایــن مــاده: »هرکس 
درختــان موضــوع مــاده )1( قانــون گســترش فضــاي 
ــور  ــون مذک ــالف قان ــداً و برخ ــًا، عام ــبز را عالم س
ــم  ــا را فراه ــن آن ه ــن رفت ــات از بی ــا موجب ــع ی قط
آورد، عــالوه بــر جبــران خســارت وارده، حســب 
ــا  ــال ت ــه جــزاي نقــدي از یــک میلیــون ری مــورد ب
ــراي هــر درخــت و درصورتیکــه  ــال ب ده میلیــون ری
قطــع درخــت بیــش از ســي اصلــه باشــد، بــه حبــس 
ــوم  ــال محک ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــري از ش تعزی

خواهــد شــد.« 
عملکــرد قانون گــذار در تصویــب ایــن مــاده نســبت 
از  قانــون تعزیــرات را مي تــوان  بــه مــاده 686 
ــوب  ــر نامطل ــوي دیگ ــوب و از س ــو مطل ــک س ی
ــد  ــاده جدی ــذار در م ــد قانون گ ــدام مفی ــت. اق دانس
ــر  ــراي ه ــدي ب ــزاي نق ــي ج ــش بین ــوان پی را مي ت
ــه در  ــت، درحالیک ــزا دانس ــورت مج ــه ص ــت ب درخ
ــار فــرد صــرف  ــراي رفت مــاده 686 جــزاي نقــدي ب
ــي  ــش بین ــده پی ــع ش ــان قط ــداد درخت ــر از تع نظ
ــوب  ــد و نامطل ــر مفی ــدام غی ــا اق ــت؛ ام ــده اس ش
کیفــر  تقلیــل  در  هــم  مي تــوان  را  قانون گــذار 
ــه شــش مــاه  ــا ســه ســال ب حبــس از شــش مــاه ت
تــا یــک ســال و همچنیــن مشــروط کــردن اعمــال 
ــه درخــت  ــش از ســي اصل ــه قطــع بی ــر ب ــن کیف ای
دانســت. در واقــع از ســوي قانون گــذار بــه اشــخاص 
اجــازه مي دهــد کــه تــا ســي اصلــه درخــت را قطــع 
نماینــد و در قبــال ایــن رفتــار آســیب زاي مهــم کــه 
ــر  ــط کیف ــذارد، فق ــاي مي گ ــر ج ــیاري ب ــج بس نتای
ــا تجــاوز  ــن بزهــکار ب نقــدي اعمــال شــود؛ همچنی
قطــع درختــان بــه بیــش از ســي اصلــه درخــت فقــط 
ــا یــک ســال حبــس  ــدک شــش مــاه ت ــا کیفــر ان ب
نســبت بــه قانــون مجــازات اســالمی مواجــه اســت. 

ــي، 1392( ــد صادق )میرمحم
ــبز  ــای س ــا در فض ــب باغ ه ــر در تخری ــل موث  عوام

شــهری:
ــان  ــوان اذع ــه می ت ــوارد مطروح ــه م ــه ب ــا توج ب
کــرد کــه ضعــف نظــارت، عــدم اســتقالل کمیســیون 
قانــون،  اجــرای  بــر  نبــود حساســیت  مــاده 7، 

ــی  ــت محیط ــگ زیس ــر فرهن ــالق و فق ــران اخ بح
ــض  ــح نق ــن قب ــن رفت ــی، از بی ــت ناآگاه ــه عل ب
قوانیــن زیســت محیطی در جامعــه، نابســامانی و 
ــون حفــظ و گســترش فضــای ســبز  ــاری قان بی اعتب
شــهری و عــدم قاطعیــت نهادهــای قضایی-تنبیهــی 
ــا و فضــای ســبز  ــب باغ ه ــر در تخری ــل موث از عوام

ــتند. ــهری هس ش
نتیجه

ــهري  ــبز ش ــای س ــران، فض ــري ای ــن کیف در قوانی
ــی  ــده و برخ ــداد ش ــده، قلم ــت ش ــک ارزش حمای ی
ــاص  ــران خ ــري ای ــام کیف ــود در نظ ــم موج از جرائ
محیط زیســت شــهري هســتند، ماننــد از بیــن بــردن 
ــه  ــت ب ــن حمای ــا ای ــهري. ام ــاي ش ــان فض درخت
صــورت پراکنــده بــوده و اثــر بازدارندگــی نــدارد. ایــن 
ــه  ــی از جمل ــروز چالش های ــبب ب ــجام س ــدم انس ع
ناســخ و منســوخ بــودن قوانیــن و وجــود ابهــام بــرای 
مجریــان قوانیــن می شــود. همچنیــن عــدم تناســب 
کیفــر بــا جــرم تخریــب، حمایــت کیفــري از درختــان 

ــازد. ــه می س ــش مواج ــا چال را ب
نبــود  و  ایجابــی  مقــررات  و  قوانیــن  فقــدان 
ــکان فضــاي  ــی جهــت تشــویق مال مشــوق هاي مال
ســبز در راســتای حفــظ و توســعه ایــن فضاهــا 
ــود موظــف  ــا وج ــد. ب ــی می باش ــص نظــام حقوق نق
ــه انجــام حمایت هــاي الزم از  شــدن شــهرداري ها ب
ــراي حفــظ فضــای ســبز  ــکان باغــات شــهري ب مال
شــهری، نــوع حمایــت، ســازوکار و ضوابــط پشــتیبان 

ــت.  ــده اس ــزي نش ــرح ری ــا ط ــن حمایت ه ای
ــی فضــاي ســبز شــهري،  ــن در نظــام حقوق همچنی
اشــاره اي بــه انــواع مالکیت هــای فضــاي ســبز 
نشــده و بــه تبــع آن تفکیــک جرایــم در فضــاي ســبز 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــی ب ــا خصوص ــی ی ــی، عموم دولت
ــه اســت.  ــک از آن هــا صــورت نگرفت خــاص هــر ی
از ســوی دیگــر علی رغــم وجــود ضمانت هــاي 
ــی و  ــم مال ــد جرای ــدد مانن ــري متع ــی و کیف حقوق
ــن  ــوده در ای ــاط مفق ــن نق ــی از مهم تری ــس، یک حب
ــط  ــا توس ــه ی ــت ک ــرا اس ــه اج ــا در مرحل ضمانت ه
مجریــان بــه خوبــی اجــرا نمی گــردد و یــا بــا 

ــود.  ــورد می ش ــا آن برخ ــاض ب اغم
در نهایــت آنکــه، بــا توجــه بــه شــرایط امــروز جامعه، 
ــه  بایســتی حرکــت از الگــوي قدیمــي اداره شــهر ب
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الگــوي حکمروایــي شــهري تبییــن و تعریــف شــود، 
زیــرا مدیریــت شــهر مســتلزم مشــارکت همــه 
ــدود  ــع مح ــه مناب ــه از کلی ــتفاده بهین ــل و اس عوام
شــهر در راســتای دســت یافتــن بــه اهــداف از پیــش 
تعییــن شــده شــهر مي باشــد و در ایــن مســیر بهتــر 
قرار  برنامهریزيهاي شهري  محور  در  مردم  اســت، 
گیرند و این مهم تنهــا با مشارکت و انعکاس نظرات و 
دیدگاه هــای شهرونــدان قابل تحقق است. همچنیــن 

ــود: ــنهاد می ش پیش
آســیب شناســی تخریــب باغــات بــا هــدف   o
اقدامــات فــوری و جلوگیــری از گســترش آن انجــام 

ــود. ش
قانونــی منســجم و یکپارچــه بــا کیفرهــای   o
ــت  ــظ محیط زیس ــور حف ــه منظ ــد ب ــدرن و کارآم م

شــهری تدویــن گــردد.
آگاه ســازی در زمینــه اصــول پایــداری   o
مدیــران  بــرای  تخصصــی  دوره هــای  ســایر  و 
تصمیم گیــر در راســتای صیانــت از فضــای ســبز 

گیــرد. قــرار  کار  دســتور  در  شــهری 
ــهری از  ــت ش ــالق محیط زیس ــور اخ منش  o
ســوی مدیریــت شــهری تدویــن و ابــالغ گــردد.
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