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مدت بین اجزای مختلف نظام برنامه ریزی شهرداری تهران در سطوح بلندمدت، میان هماهنگیبه منظور  :1ماده 

جددول  به شرح « سیاست اجرایی»و « راهبرد»، «اندازچشم»مدت، درختواره اجزای اصلی برنامه شامل و کوتاه

شدهر   راهبردی)جامع( -ساختاریانداز طرح اندازهای برنامه منطبق بر بندهای چشمگردد. چشم تعیین میذیل، 

هددف عملیداتی    11، سیاسدت اجرایدی   99و  راهبدرد  27چشدم اندداز،    7باشد. درختواره برنامه شامل  می 1تهران

هدا و  دست، برنامده واحددهای اجرایدی و سدازمان    های پایین باشد. شهرداری تهران موظف است کلیه برنامه می

اندداز، راهبدرد و   های سنواتی را به نحوی تهیه نماید که به درختواره چشدم  بودجهدر نهایت های تابعه و  شرکت

 پیوند باشد. برنامه قابلاین سیاست اجرایی 

 تهران یشهرداردوم ساله پنج برنامهاجرائی  یهااستیس و راهبرد انداز، چشم درختواره: 7جدول شماره 
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7 

 با یشهر تهران؛

 تیهو و اصالت

 یاسالم - یرانیا

 یکه برا ی)شهر

انسان  یرشد و تعال

 سامان به،یط اتیو ح

 (ابدی یم

77 
 یبخش تیهو و یباسازیز

 یشهر منظر و مایس به

7747 
تقویت ی و ارزشی با رویکرد خیتار یها آرامستان اءیاح و یسامانده

 ایرانی -نمادهای اسالمی

 های نوینی با استفاده از فناوریشهر یتیهو یهانشانه تیتقو 7741

 یشهر منظر و شهر زاتیتجه و مبلمان یسامانده 7743

 یبصر انتظام و یطیمح تیفیکاز نظر  یشهر یفضاها یسامانده 7746

71 

 تیهو ییبازنمااحیا 

 در ایرانی -اسالمی

 تهران شهر منظر و یمعمار

7147 
 با یشهر یتیهو یهانشانه و یمعمار دیجد یهاسبک یسازهماهنگ

 (یسنت و یبوم) ایرانی واسالمی  یالگوها

7141 
 -یخیتار ارزشمند یهابافت و ها محوطه آثار، یایاح یراهبر و تیریمد

 تهران شهر یعیطب و یفرهنگ

7143 
الگوهای هویتی سیما، نما و منظر شهری در شهر  ها و احیایتقویت نشانه

 تهران

73 

 -اسالمی فرهنگ جیترو

 هیسرما یارتقا و ایرانی

 یاجتماع و یفرهنگ

 شهروندان

7347 
 یها-ارزش گسترش و جیترو یبرا یهنر یفرهنگ یهابرنامه از تیحما

 یانقالب و یمل ،ینید

 (نمایس و مطبوعات کتاب؛) یفرهنگ خدمات و محصوالت از تیحما 7341

7343 
و  یخیتار عیوقا و ارزشها حامل اماکن ینگهدار و یبازساز ،ییشناسا

 انقالب

 مردم به یفرهنگ و یاجتماع یهاتیفعال یواگذار 7346

7346 
 عیتوز و جیترو در فرهنگ یهاخانه و فرهنگسراها تیظرف از استفاده

 یفرهنگ خدمات و محصوالت

 های اجتماعی، فرهنگی در فضای مجازیحمایت از فعالیت 7347

1 
 دانش یشهر تهران

 و هوشمند ه،یپا

 یجهان

17 
 نمودن محوردانش

 تهران یشهردار

 تهران یشهردار در دانش تیریمد استقرار 1747

 یشهردار اقدامات هیکل بودن محور پژوهش بر دیتاک 1741

11 

 سازمان یهوشمندساز

 گسترش و یشهردار

 یبرا یارتباط یها شبکه

 شهروندان به خدمات ارائه

 شهروندان یسازیتوانمند و آموزش 1147

 توسعه شهرداری الکترونیک 1141

 کیتوسعه شهر الکترون 1143

 شهروندان به یحضور ریغ یکیالکترون خدمات توسعه 1146

                                                           
 7327سال  –ورایعالی شهرسازی و معماری ایران ش ه مصوب 7
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1 
 دانش یشهر تهران

 و هوشمند ه،یپا

 یجهان

13 

 یساختار -یسازمان تحول

 یشهردار تیریمد نظام در

 اصول بر یمبتن تهران

 یشهر خوب ییحکمروا

 تهران یشهردار ساختار یساز یمنطق و یساز چابک 1347

1341 
 ،یزیربرنامه ،یگذار استیس رینظ) یتیحاکم یهاجنبه تیتقو

 یواگذار قابل فیوظا یسپار برون و( یابیارز و شیپا ،یاستانداردساز

 عملکرد تیریمد استقرار 1343

 یشهروندمدار و ییپاسخگورسانی اطالع 1346

 یادار مفاسد با مبارزه و سالمت ارتقاء 1346

 یساز میتصم و تیریمد نظام در یمحور محله 1347

 قانونمداری و حمایت از حقوق شهروندی 1341

3 

 یشهر تهران

 با،یز و سرسبز

 با سرزنده و شاداب

 یعموم یفضاها

 گسترده و متنوع
 

37 

 متوازن و کپارچهی توسعه

 و یسبزشهر یفضا

 یراشهریپ

3747 
-منطقه ،یشهر عملکرد اسیمق گرفتن نظر در با یشهر سبز یفضا توسعه

 یامحله و یاهیناح ،یا

 سبز کمربند طرح بر دیتاک با یراشهریپ سبز یفضا توسعه 3741

 یشهر سبز یفضا یساز کپارچهی و سبز یمحورها توسعه 3743

 یراشهریپ و یشهر سبز یفضاها نهیبه ینگهدار و زیتجه م،یترم ،ییرایبازپ 3746

3746 
 یفضاها تیریمد در ینوآور و یانسان یروین زات،یتجه ییکارآ شیافزا

 یشهر سبز

3747 
 و یسامانده و سبز یفضا یاریآب ،یآبرسان نینو هایآوریفن از استفاده

 داریپا یآب منابع اءیاح

31 
 و بهداشت سطح ارتقاء

 یشهر ستیز طیمح

 مبدأ در پسماند کیتفک یراستا در اقدام و مصرف یالگو اصالح 3147

 پسماند حمل و یآور جمع ونیزاسیمکان نفوذ بیضر شیافزا 3141

 پسماند افتیباز پردازش، در نینو یهاروش از استفاده 3143

 های پس از آنهای نوین دفن و مراقبتاستفاده از روش 3146

3146 
 ناقل و بالصاحب واناتیح تیجمع کنترل در نینو یهاروش از استفاده

 انسان به یماریب

 ها و خدمات شهرداری تهرانمحیطی فعالیتنظارت و کنترل زیست 3147

 یشهر یبهداشت یعموم اماکن توسعه 3141

 یشهر ندهیآال مشاغل و عیصنا یسامانده 3142

3141 
های تحت سازی مصرف انرژی در فضاهای عمومی و ساختمانبهینه

 گانه( 11مالکیت شهرداری) مناطق 

 های زیست محیطیکنترل نسبی آلودگیهای نوین و استفاده از روش 3174

 در خصوص ارتقای کیفیت محیط زیست یرساناطالع و ، ترویجآموزش 3177

33 
 و هاستمیس یسازگار

 با ونقل حمل التیتسه
 ستیز طیمح

3347 
 و هاستمیس از یناش یطیمح ستیز یهایندگیآال شیپا و کاهش

 ونقل حمل التیتسه

6 

 و امن شهری تهران

 انواع برابر در مقاوم

 در مقاوم و ها آسیب

 و مخاطرات برابر

 سوانح

67 

 و شهر یمنیا یارتقا

 سوانح برابر در شهروندان

 ساز انسان و یعیطب

 نیزم مخاطرات برابر در یشهر یفضا یساز منیا 6747

6741 
استقرار نظام پایش و کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و آتش 

 نشانی

 زهکشی های سطحی، توسعه و نگهداری سیستممدیریت آب 6743

 سیل هشدار و پیشگیری یهاطرح اجرای و بندی پهنه 6746
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6 

 و امن شهری تهران

 انواع برابر در مقاوم

 در مقاوم و ها آسیب

 و مخاطرات برابر

 سوانح

61 
، آتش ایمنی سیستم بهبود

 بحران مدیریت و نشانی

6147 
 مرکز عنوان به بحران شرایط در تهران شهر اداره برای امن مراکز توسعه

 کشور حکومتی

 تهران شهر بحران تیریمد ارتباطات و اطالعات جامع نظام ارتقاء 6141

6143 
 بحران تیریمد و ینشانآتش ،یمنیا تقویت نظام سازمانی و تشکیالتی
 تهران شهر

6146 
 اساس بر تهران شهر یاطفا و امداد یهارساختیز یساز مقاوم و توسعه

 یعلم یها وهیش

6146 
 با بحران تیریمد و ینشان آتش ؛یمنیا در یمردم یهاتیظرف از استفاده

 محور اجتماع کردیرو

6147 
 شهر عمومی تاسیسات و شهری فضاهای مراکز، از منظوره چند گیری بهره

 بحران اسکان و سایر نیازهای یبرا

 بحران مدیریت و ایمنی آموزش و رسانی اطالع سازی،فرهنگ 6141

6142 
ایجاد و حفظ آمادگی دائمی سرمایه انسانی، ایمنی، آتش نشانی و 

 مدیریت بحران شهر تهران

 شهر حیاتی های شریان و مهم و حساس حیاتی، یهایکاربر ایمنی افزایش و مینأت 6141

63 
 غیر پدافند اصول کاربست
 تهران شهر در عامل

6347 
 پدافند اصول بر یمبتن یشهر یفضاها و شهروندان در یآمادگ جادیا

 رعاملیغ

66 
 و یبازساز ،یبهساز

 فرسوده یها بافت ینوساز
 یشهر

 های فرسودهافتبی در مردم ینوساز فرهنگ جیترو و یگرلیتسه 6647

 های فرسودهدر بافت توسعه محرک جادیا و هارساختیز نیتأم یهماهنگ 6641

6 

 پایدار شهری تهران

 با منسجم و

 مناسب ساختاری

 سکونت، برای

 فراغت و فعالیت

67 

 انتظام در یمحوربرنامه

 یفضا و کالبد به یبخش

 تهران یشهر

 تهران پایتخت میحر بر نظارت و تیریمد 6747

6741 
تهیه، پایش و نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری و ضوابط و 

 مقررات مربوطه

61 
 و ساخت کنترل و نظارت

 ساز

 ساختمان و یمعمارشهرسازی،  مقررات و ضوابط یاجرا بر نظارت و نیتدو 6147

6141 
 در ساز و ساخت و ضوابط تیرعا در تخلف هرگونه با یجد برخورد

 تهران شهر میحر و محدوده

63 

 از یشهردار تحول

 ینهاد به یخدمات سازمانی

 خدماتی -یاجتماع

 اجتماع یاساس رکن عنوان به خانواده نهاد تیتقو 6347

 ینگهدار مراکز یسامانده و پذیراقشار آسیب یتوانمندساز 6341

 (یشهروند فیتکال و حقوق) یشهروند یهاآموزش گسترش 6343

6346 
 یفرهنگ یاجتماع راتیتأث شیپا و یاجتماع ،یفرهنگ یهاپژوهش توسعه

 یشهر یزندگ یکالبد یی،فضا توسعه و هاتیفعال

6346 
 و یفرهنگ، یاجتماع یها تیفعال حوزه در شهروندان مشارکت شیافزا

 محله محوری کردیرو با یهنر

6347 
 در یشهر یگردشگر تیتقو یراستا در یاجتماع خدمات گسترش

 شهروندان فراغت اوقات یساز یغن و تهران

 یهمگان ورزش گسترش 6341

 شهر در سالم یزندگ وهیش جیترو 6342

 پذیر اجتماعیکارآفرینی برای اقشار آسیب 6341

6374 
اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی و اجتماعی در شهرداری با محوریت 

گذاری توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی و اجرا توسط مناطق و سیاست
 ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی و تابعهسایر سازمان
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7 

 روان یشهر تهران

 و یعموم رفاه با

 یها رساختیز

 با همراه مناسب،

 ها ینابرابر لیتعد

77 

 یازهاین مناسب نیمأت

 خدمات نهیزم در شهروندان

 یشهر

 شهروندان ازین با متناسب یتجار و یخدمات یفضاها متوازن عیتوز 7747

 ها با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهریتوسعه و بهسازی زیرساخت 7741

 7147 یعموم نقل و حمل توسعه 71
 نقل و حمل یهاستمیس و التیتسه ناوگان، تیظرف شبکه، نهیبه گسترش

 یعموم

73 
 نظام نمودن محور انسان

 کیتراف و ونقل حمل

 یرموتوریغ نقل و حمل لیوساو  التیتسه توسعه و گسترش 7347

7341 
 منیا ،یسازروان جهت ونقل حمل یهاستمیس و التیتسه نمودن نهیبه

 و افراد معلول و ناتوان عابران استفاده و یدسترس لیتسه و یساز

 مرتبط التیتسه و معابر شبکه یمنیا یارتقا و بهبود 7343

76 
 یتقاضا و عرضه تیریمد

 سفر

7647 
با تاکید بر ایجاد سلسله  احداث و نگهداری شبکه معابر مصوبتکمیل، 

 مراتبی معابر از سطح محلی تا شریانی

 کاهش تقاضای سفر 7641

 مدیریت و ساماندهی فضای پارک خودرو 7643

 ها و پارک سوارها، توسعه، نگهداری و تجهیز پایانهساماندهی 7646

 نقل و ترافیک حمل واستفاده بهینه از منابع و تسهیالت موجود در حوزه  7646

76 
 یکاربر انیم یهماهنگ جادیا

 نقل و حمل و نیزم
7647 

 مراتب هلسلس با متناسب نیزم یکاربر یالگوها و ها طرح با یهماهنگ

 یشهر معابر

77 

استفاده از سیستم های 

هوشمند در مدیریت و 

 روانسازی جریان ترافیک

 کاال و مواد خطرناکبهبود مدیریت توزیع و جابجایی بار،  7747

7741 
 حمل حوزه در( ITS) هوشمند نقل و حمل یهاستمیس ارتقاء و گسترش

 کیتراف و نقل و

7743 
ها و مدیریت، کنترل و نظارت بر سیستم هایبهبود و ارتقاء سیستم

 نقل تسهیالت حمل و

71 

 مشارکت جلب یبرا یبسترساز

 بخش شهروندان، فعاالنه

 و نهادها ریسا و یخصوص

 حمل حوزه با مرتبط یهادستگاه

 کیتراف و نقل و

 کیتراف دانش و فرهنگ آموزش و ارتقاء ج،یترو 7147

 راهور سیپل یهاتیظرف توسعه و شیافزا 7141

1 

 یشهرکالن تهران؛

 یمل یعملکردها با

 با و یجهان و

 و مدرن یاقتصاد

 امور تیمرکز

 یپژوهش -یفرهنگ

 سطح در یاسیس و

 کشور

17 

 یعموم یها عرصه توسعه
 شهر یفرهنگ یفضاها و

 ،یالمللنیب ابعاد در تهران
 منظور به یشهر و یمل
 یمدن اتیح تیتقو و ایاح

1747 
های فرهنگی اجتماعی اعمال مدیریت یکپارچه به منظور تأمین زیرساخت

 برداری مناسبو بهره

1741 
 و یاجتماع یفضاها از شهر محالت و ینواح مناطق همه عادالنه یمندبهره

 یفرهنگ

 یفرهنگ هایو راسته هاخوشه یریگشکل به کمک 1743

11 
ی خصوص بخش مشارکت

 توسعه در دولتی و عمومی
 شهر یاقتصاد

1147 
 یاراض از کارامد یبردار بهره با یجهان هیابن و فضاها جادیاساماندهی و 

 یعیطب و ژهیو

1141 
 توسعه در یخصوص بخش یگذارهیسرما و مشارکت تیتقو و لیتسه

 یشهر یفضاها و ها رساختیز

 یشهردار فیوظا طهیح در تهران شهر در کار و کسب طیشرا بهبود 1143

13 

 و توسعه یها نهیهز نیتام
 توسط شهر اداره

 شهروندان

 پایدارسازی درآمدهای شهرداری 1347

1341 
 یعمران یها نهیهز به یجار و مستمر یها نهیهز نسبت کاهش

 (یاتیعمل تراز)
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1 

 یشهرکالن تهران؛
 یمل یعملکردها با

 با و یجهان و
 و مدرن یاقتصاد
 امور تیمرکز
 یپژوهش -یفرهنگ

 سطح در یاسیس و
 کشور

16 

 نقش و حضور تیتقو

 یالملل نیب مجامع در تهران

 یبه تراز جهان دنیرس و

 یالملل نیب یاستانداردها سطح در یشهر خدمات ارائه 1647

 یالملل نیب یها عرصه در یشهردار فعال حضور 1641

 

اندازهای مصوب طرح جامع شهر تهران، نسبت به انجام شهرداری تهران مکلف است برای نیل به چشم:  2ماده 

 که در جدول زیر تبیین شده است، بپردازد. اقدامات و اجرای تمهیدات الزم برای تحقق اهداف عملیاتی برنامه

 گذاری تا پایان برنامهدر وضع موجود و هدفبرنامه دوم شهرداری تهران اهداف عملیاتی : 1جدول شماره 

 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

 مترمربع 0555 00555
های عایق صوتی مساحت دیواره

 هانصب شده در حاشیه بزرگراه
کاهش آلودگی هوا 

 و صدا

ساماندهی و ارتقاء 

 کیفیت محیط زیست

 و سرسبز یشهر تهران

 سرزنده و شاداب با،یز

 یعموم یفضاها با

 گسترده و متنوع
 درصد 50/21 0

ه انواع وسایل نقلیه عمومی و نیمسهم 

های عمومی در تولید انتشار آالینده

 ناشی از منابع متحرک

 درصد 2/00 50
سهم جابجایی با سیستم حمل و نقل 

 عمومی و نیمه عمومی از کل سفرها

افزایش سهم وسایل 

نقلیه  عمومی از 

 تعداد سفرهای سواره

 

 

 

 

بهبود نظام حمل و نقل 

 و ترافیک

 

 

 

 با روان یشهر تهران

 و یعموم رفاه

 یها رساختیز

 با همراه مناسب،

 ها ینابرابر لیتعد

افزایش سهم  طول مسیرهای شبکه دوچرخه کیلومتر 120 500

ی رموتوریغسفرهای 

 ()پیاده و دوچرخه
 درصد 4/5 0/2

سهم استفاده از دوچرخه از کل 

 شهریسفرهای درون

 تعداد 4/501 105
جرحی به صد هزار نفر تصادفات 

 جمعیت
افزایش ایمنی 

 التیتسه و ها ستمیس

 تعداد 0/5 0/1 ونقل حمل
میزان فوتی ها به صدهزار نفر 

 جمعیت

 سهم استفاده از خودروهای شخصی درصد 0/50 52
تعدیل نرخ تقاضای 

 سفر

 کیلومتر 050 002/0

طول بزرگراه احداث شده بر اساس 

نقل و طرح جامع مصوب حمل و 

 ترافیک

بهینه نمودن میزان 

و  ها ستمیسعرضه 

 و  حملتسهیالت 

 نقل

 کیلومتر 201 555
-تحت بهره قطار شهریطول خطوط 

 برداری درون شهری

 طول خطوط اتوبوسرانی تندرو کیلومتر 0/211 202
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 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

10 1/15 

کیلومتر 

در 

 ساعت

جایی در حمل و  به متوسط سرعت جا

 نقل عمومی

بهبود و 

 تحرک،ارتقاء

دسترسی، مطلوبیت و 

و  ها ستمیسی ور بهره

 ونقل حملتسهیالت 

بهبود نظام حمل و نقل 

 و ترافیک

 با روان یشهر تهران

 و یعموم رفاه

 یها رساختیز

 با همراه مناسب،

 ها ینابرابر لیتعد

 درصد 40 255
سطح پوشش خطوط دارای سیستم 

 پایش و زمانبندی سفر

 های آموزش ترافیکشهرک تعداد 8 11
ارتقاء دانش و 

 جلد 211055 055555 فرهنگ ترافیک
تالیف، ترجمه و چاپ کتاب در 

 زمینه ترویج فرهنگ ترافیک

 هکتار 0 10
های سبز و فضای مساحت بام

 سبزعمودی

افزایش سرانه فضای 

سبز شهری و 

 پیراشهری

ساماندهی و ارتقاء 

 کیفیت محیط زیست

 و سرسبز یشهر تهران

 سرزنده و شاداب با،یز

 یعموم یفضاها با

 گسترده و متنوع

 مربعمتر 0 0
توزیع عادالنه فضای سبز در مناطق 

 کم برخوردار

 متر 0/0 5/0
های گاهها و تفرجسرانه بوستان

 شهری

 سرانه فضای سبز شهری مربعمتر 4/24 25

 سرانه فضای سبز پیراشهری مربعمتر 15 8/15

 راندمان مصرف آب درصد 45 05

بهبود کیفیت فضای 

 سبز شهری

 هکتار 85 455
ها و فضای سبز مساحت بوستان

 بازپیرایی شده

 هکتار 0205 5555
مساحت تحت پوشش شبکه آبرسانی 

 فضای سبز

 درصد 85 05

میزان پسماند جمع آوری شده به 

روش نیمه مکانیزه )تر و خشک 

پسماند جداگانه( نسبت به کل 

 تولیدی

بهبود مدیریت 

 پسماند

 درصد 24 55

مند، میزان کل پسماند )خشک ارزش

آوری تر و جز، ویژه( تفکیک و جمع

 شده از مبدا

 درصد 05 85

میزان پسماند بازیافت شده )خشک، 

تر و ریجکت( نسبت به کل پسماند 

 تولیدی

 میزان دفن پسماند درصد 05 15

15 0 
مگاوات 
 استحصال انرژی از پسماند ساعت

 هکتار 455 055
مراکز دفن به شده تبدیل مساحت 

 فضای سبز

18 25 
هزار تن 

 در روز

میزان بازیافت پسماندهای ساختمانی 

 و عمرانی
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 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

 های بهداشتیتعداد سرویس چشمه 4055 25555

افزایش سطح 

بهداشت و بهبود 

کیفیت محیط زیست 

 شهری

ارتقاء ساماندهی و 

 کیفیت محیط زیست

 و سرسبز یشهر تهران

 سرزنده و شاداب با،یز

 یعموم یفضاها با

 گسترده و متنوع

 درصد 05 50

های عمرانی و زیربنایی نسبت پروژه

دارای مطالعات توجیه زیست محیطی 

 به کل پروژه های مشمول

 درصد 5 255

میزان انجام ارزیابی استراتژیک 

ها و سیاست پیامدهای زیست محیطی

 های کالن شهرداری تهرانطرح

55 15 
کیلووات 

 ساعت
 های نومیزان توسعه انرژی

 درصد 25 85

نسبت وزنی تعداد نواحی با روش 

های مطلوب کنترل جمعیت سگ

 گیریولگرد به روش زنده

 درصد 55 05

نسبت صنایع و مشاغل مزاحم 

ساماندهی شده به کل صنایع و 

 مزاحم و آالینده شهریمشاغل 

 درصد 20 85

ی هاطرح پوشش تحت سطح نسبت

 و آب منابعی فیوکی کم شیپا

 سطح کل به ازپساب مجدد استفاده

 تهران شهر

 درصد 20 05

 پوشش تحتی هاساختمان نسبت

 بهی انرژ مصرف کاهشی هاطرح

 گانه11 مناطقی هاساختمان کل

 تهرانی شهردار

 درصد 48 05

 روش بای نواح تعدادی وزن نسبت
 مضر جانوران تیجمع کنترل مطلوب
 کل به کم سطح بای آلودگ وی شهر

 ینواح

 درصد 50/5 255

نسبت آرامستان تاریخی ساماندهی و 

های تاریخی بهسازی به کل آرامستان

 موجود

-بهسازی آرامستان

 های تاریخی

احیا و حفاظت فعال از 
میراث طبیعی، تاریخی 

 فرهنگی شهرتهرانو 
 با شهری تهران؛

 ایرانی هویت و اصالت

 اسالمی -
 درصد 55 255

های میزان مساحت تحت پوشش پروژه

 ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری

بهبود کیفیت بصری 

 محیط شهری

ساماندهی و ارتقاء 
هویت سیما و منظر 

 شهری

 تعداد 555555 055555
های  ظرفیت دفن اموات در آرامستان

 شهر تهران

بهبود سرانه تأسیسات 

و تجهیزات خدمات 

 شهری

بهبود و گسترش 

تأسیسات تجهیزات 

 خدمات شهری

 با روان یشهر تهران

 و یعموم رفاه

 یها رساختیز

 با همراه مناسب،

 ها ینابرابر لیتعد

 تعداد 55555 505555
 پنجی ط ازین مورد به شده فراهم وربق

 ندهیآ سال

 مراجعه کنندگان به میادین و بازارها نفر 055555 055555

 میادین شهرداری تهران تعداد 20 28

 بازارهای شهرداری تهران تعداد 200 111
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 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

 زمان رسیدن به محل آتش سوزی دقیقه 4110 4120

ارتقاء ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر 

 آتش سوزی

ارتقاء ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر 

و انسان سوانح طبیعی 

 ساز

 و امن شهری تهران

 انواع برابر در مقاوم

 در مقاوم و ها آسیب

 و مخاطرات برابر

 سوانح

 نفر 05555 05555
جمعیت تحت پوشش هر ایستگاه 

 آتش نشانی

 نفر 8 0
 آتش ازی ناش دگانید بیآس تعداد

 نفر هزار 744 دری سوز

 درصد 8 20
 در دهید آموزش شهروندان نسبت
 کل به ینشان آتش و یمنیا حوزه

 سال کی در شهروندان

 زمان رسیدن به محل حادثه دقیقه 0150 4145
ارتقاء ایمنی در برابر 

 نفر 44 20 حوادث انسان ساز
 از یناش دگانید بیآس عدادت

 نفر هزار 744 در یشهر حوادث

 پشتیبانی مدیریت بحران های پایگاه تعداد 251 205

 افزایش ایمنی در

 برابر مخاطرات زمین

 های مقاوم سازی شده شهرتعداد پل دستگاه 5 05

 درصد 0 20

محدوده امن از نظر لغزش در شهر 
تهران نسبت به محدوده شناسایی شده 

 در شهر تهران

 کیلومتر 055 0/002
طول شبکه )تونل، کانال و مسیل( 

 احداث شده

 دری منیا شیافزا

ی جو مخاطرات برابر

 یمیاقل و

2515555 055555 
 متر

 مکعب

 و سیالب تعدیل استخرهای احداث

 شهری تاالبهای

 یدرون شبکه اصل یرگاحداث رسوب دستگاه 0 40

 یمدخل شهر یرگاحداث رسوب دستگاه 24 11

 شبکه احداث آشغالگیر دستگاه 1 25

 شبکه  های پایشایستگاه تعداد 202 04

 نفر 0 02
 به ینشان آتش داوطلب یهاگروه

 شهروند هزار 74 هر یازا
 وی آگاه ارتقاء

 در مردم مشارکت

 وی نشان آتش ،یمنیا

 بحران تیریمد
ارتقاء ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر 

سوانح طبیعی و انسان 

 ساز

105555 285555 
نفر 

 ساعت

 یعموم یهادوره دهید آموزش افراد
 بحران تیریمد

 تعداد 054 2555
 شده جادیا بحران تیریمد یهاگروه

 طیشرا حائز اماکن در

 تعداد 440 500
 داوطلبپایدار شده  یهاگروه

 محله یاضطرار واکنش

 درصد 5 25
 پدافند اصول کردن نهینهاد و اعمال
 یشهر مستحدثات در رعاملیغ

 پدافند تیفیک ارتقاء
 تهران شهر رعاملیغ

 های نوسازی شدهمساحت عرصه هکتار 005 1055

کاهش و حذف 
های ها و بافتعرصه

 فرسوده شهر

                                                           
 .مورد توسط وزارت نیرو و یک مورد نیز توسط سازمان مدیریت بحران احداث شده است 2مورد توسط سازمان هواشناسی،  7مورد ایستگاه پایش،  76از 7



 

۰۰ 
 

 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

-حفظ و احیای بافت مساحت عرصه تاریخی احیا شده هکتار 5 155

ها، آثار و فضاهای 

ارزشمند تاریخی و 

 فرهنگی و طبیعی

احیاء و حفاظت فعال 

از میراث تاریخی و 

فرهنگی و طبیعی شهر 

 تهران

 با شهری تهران؛

 ایرانی هویت و اصالت

 تعداد 555 2055 اسالمی -
 ایاح و ثبتی فرهنگ -یخیتار آثار

 (یفرهنگ راثیم بای درهمکار) شده

 درصد 05 05
 و ساخت تخلفات ازی ریجلوگ زانیم

 تهران میحر و شهر در ساز

ارتقاء کیفیت 

طراحی، ساخت، 

نظارت و نگهداری 

ساختمان در شهر 

 تهران

 -انسجام فضایی

 کالبدی شهرتهران

 و پایدار شهری تهران
 ساختاری با منسجم
 سکونت، برای مناسب

 فراغت و فعالیت

 مترمربع 0/2 0/2
 دری اجتماع وی فرهنگی فضا سرانه

 یمحل اسیمق

ی فضاها سرانه نیتام

 یاجتماع وی فرهنگ

تبدیل تهران به مرکزی 

برای رخدادهای 

المللی و فرهنگی؛ بین

یکی از قطب های 

جهانی محصوالت و 

 صنایع فرهنگی

 با یشهرکالن تهران؛

 و یمل یعملکردها

 یاقتصاد با و یجهان

 امور تیمرکز و مدرن

 و یپژوهش -یفرهنگ

 سطح در یاسیس

 کشور

 درصد 04 255

های واگذار شده نسبت تعداد پروژه

به بخش خصوص به کل پروژه های 

 قابل واگذاری؛

ارتقاء مشارکت و 
گذاری سرمایه

شهروندان در توسعه 
  شهر تهران

 

 

ارتقاء نقش و جایگاه 

المللی شهر ملی و بین

 تهران

 

 

 

 

 درصد 28 45
سهم درآمدهای پایدار به کل درآمد 

 شهرداری
افزایش سهم 

درآمدهای پایدار به 
 درصد 55 55 کل درآمد شهرداری

سهم درآمدهای پایدار از کل 
 درآمدهای نقدی شهرداری

 تعداد 0 0
-های شهرداری در مجامع بینعضویت

آفرینی افزایش نقش المللی
فعال در حوزه 
 دیپلماسی شهری

 المللی شهرداری تهرانهای بینهمکاری تعداد 8 25

 المللی برگزار شدههای بیناجالس تعداد 1 1

155-

205 
 رتبه 515

بندی رتبه شهرداری تهران در رتبه
 المللیبین

تراز جهانی ارتقاء 
 شهرداری تهران

51-

18 
 درصد 05-55

به  ایو سرمایه عمرانینسبت اعتبارات 
 و نگهداشت ایو هزینه جاریاعتبارات 

متناسب سازی بودجه 

 جاری و عمرانی

 درصد 5/4 2
سهم اعتبارات اختصاص یافته به 

 پژوهش نسبت به کل اعتبارات

دانش و  افزایش سهم
پژوهش در مدیریت 

 شهرداری

 توسعه شهر دانش پایه
 دانش یشهر تهران

 یجهان و هوشمند ه،یپا
 
 
 
 
 
 
 

 های مطالعاتیمیزان کاربست پروژه درصد 5/40 55

 تعداد 254 201
های نرم افزاری داخلی سرویس

 شهرداری

ی هاستمیس ارتقاء
 درون یافزارنرم

 یشهرداری سازمان
توسعه شهرداری 

 الکترونیک و هوشمند
 درصد 0/00 0/00

 مرکز و داده شبکهی ریپذی دسترس

 داده

بهبود وضعیت بهره گیری 
 از امکانات سخت افرازی
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 پایان

 برنامه

(1997) 

 وضع موجود

ماهه )شش
 (7311نخست 

واحد 

 سنجش

ی اهداف ها شاخص

 عملیاتی
 چشم انداز اهداف راهبردی عملیاتیاهداف 

 های شهروندیسرویس تعداد 08 288

ارتقاء خدمات 

الکترونیکی ارائه شده به 

 شهروندان

 
 
 
 
 

 دانش یشهر تهران

 یجهان و هوشمند ه،یپا

 درصد 45 05
 های پاسخ داده شدهمیزان درخواست

 شهروندان
ارتقاء سطح 

پاسخگویی به 

 شهروندان

تحقق حکمروایی 

 خوب شهری

 درصد 24/84 05
 و اقدامات با موافق نظراتمیزان 

 یشهرداری تهایفعال

 درصد 11/2 2
 بهی حقوقی دعاو تعداد نسبت

 تهران شهر تیجمع
 یمدار قانون شیافزا

 وظایف محول شده تعداد 5 15

پذیرش وظایف 

واگذار شده از سوی 

 دولت

نسبت به ایجاد سازوکارهای محاسبه و تکمیل  ،برنامهسال اول ماهه نخست در شششهرداری تهران موظف است،  تبصره:

است، اقدامات الزم  مشخص نشدهگذاری پایان برنامه آنها هنوز که وضع موجود و هدفهای اهداف عملیاتی زیرشاخص

 .را انجام و به شورای اسالمی شهر تهران تقدیم نماید
 های اهداف عملیاتی تکمیل نشدهشاخص: 3جدول شماره 

پایان برنامه 
(1997) 

وضع 
 موجود

واحد 
 چشم انداز اهداف راهبردی اهداف عملیاتی های اهداف عملیاتیشاخص سنجش

 درصد  
آسیب پذیری شهر تهران در مواجهه با 

افزایش ایمنی در برابر  سناریوی محتمل زلزله

ایمن سازی شهر و  مخاطرات زمین

شهروندان در برابر سوانح 

 طبیعی و انسان ساز

 و امن شهری تهران

 انواع برابر در مقاوم

 در مقاوم و ها آسیب

 و مخاطرات برابر

 سوانح

 درصد  
به کل  های مقاومنسبت ساختمان

 های شهر تهرانساختمان

 زمان هشدار دهی قبل از وقوع سیالب دقیقه  
افزایش ایمنی در برابر 

 درصد   مخاطرات جوی
های سطحی هدایت شده به حجم نسبت آب

 های سطحی شهرآب

 درصد  
 شده یسامانده یعموم یفضاها مساحت نسبت

 یمعمار و یشهرساز یالگوها اساس بر موجود

 یرانیا -یاسالم

ارتقاء کیفیت طراحی 

شهری و معماری 

فضاهای عمومی و 

 اختصاصی شهر تهران

ساماندهی و ارتقاء هویت 

 سیما و منظر شهری

 و پایدار شهری تهران
 ساختاری با منسجم

 برای مناسب
 و فعالیت سکونت،

 فراغت

 درصد  
 االحداث دیجد یعموم یفضاها انطباق نسبت

 یرانیا -یاسالم یمعمار و یشهرساز یالگوها با

 درصد  

 اساس بر شده ساخته یهاساختمان نسبت

 -یاسالم یمعمار و یشهرساز یالگوها

 یبوم و یرانیا

 درصد  

 کار و کسب و تیفعال یفضاها نسبت

 یالگوها اساس بر موجود شده یسامانده

  یرانیا -یاسالم یمعمار و یشهرساز

 درصد  

 دیجد کار و کسب و تیفعال انطباق نسبت

 یمعمار و یشهرساز یالگوها با االحداث

 یرانیا -یاسالم



 

۱۲ 
 

پایان برنامه 
(1997) 

وضع 
 موجود

واحد 
 چشم انداز اهداف راهبردی اهداف عملیاتی های اهداف عملیاتیشاخص سنجش

 درصد  

 و ایاح و حفاظت تحت سطوح نسبت

 یداخل ارتفاعات در یشهر کارکرد یدارا

 سان،یپرد تگر،یچ زان،یلو) تهران شهر

 (شهربانو یب یب و آباد عباس

 و آثار یایاح و حفظ

 ارزشمند یفضاها

 یعیطب

 

حفاظت فعال از احیاء و 

میراث طبیعی, تاریخی و 

 فرهنگی شهر تهران

 و پایدار شهری تهران
 ساختاری با منسجم

 برای مناسب
 و فعالیت سکونت،

 فراغت

 تهران شهر در شده حفاظت باغات نسبت درصد  

 تعداد  
 اشدهیاح و حفظ منظر و دید یدورهایکر

 تهران شهر در

 درصد  
 شده ایاح و حفاظت تحت سطوح نسبت

 تهران یشرق و یشمال یهادامنه

 درصد  

 تیاولو با یفرهنگ -یخیتار آثار نسبت

 راثیم با یهمکار در) شده ایاح و ثبت اول

 ...( یفرهنگ

 درصد  

 تیاولو با یفرهنگ -یخیتارنسبت آثار 

 با یهمکار در) شده ایاح و ثبت دوم

 ...( یفرهنگ راثیم

 تعداد  
 فرسوده بافت در یانفراد صادره یاهپروانه

 سال کی در

کاهش و حذف عرصه 

ها و بافت های فرسوده 

 شهر

ارتقاء ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر سوانح 

 طبیعی و انسان ساز

 و امن شهری تهران

 انواع برابر در مقاوم

 در مقاوم و ها آسیب

 و مخاطرات برابر

 سوانح

 تعداد  
 فرسوده بافت در یعیتجم صادره یهاپروانه

 سال کی در

  
مترمر

 بع

 در یانفراد صادره یهاپروانه مساحت

 سال کی در فرسوده بافت

  
مترمر

 بع

 در یعیتجم صادره یهاپروانه مساحت

 سال کی در فرسوده بافت

 درصد  

 و یافرامنطقه ،یشهر مراکز انطباق زانیم

 ینیب شیپ معادل با گرفته شکل یامنطقه

 جامع طرح در شده

 سازمان ارتقاء و ایاح

 شهر یاصل ییفضا

  جامع طرح طبق تهران

کالبدی  -انسجام فضایی

 شهرتهران

 و پایدار شهری تهران
 ساختاری با منسجم

 برای مناسب
 و فعالیت سکونت،

 فراغت

 درصد  
 با تیفعال و کار یمحورها انطباق زانیم

 جامع طرح در شده ینیب شیپ معادل

 درصد  
 رود شده ایاح و یسامانده سطوح نسبت

 تهران شهر یها دره

 درصد  

 هیته یموضوع و یموضع یهاطرح نسبت

 شهر یلیتفص و جامع طرح یفیتکل شده

 تهران

  
مترمر

 بع
 تهران شهر گانههفت خدمات سرانه

 درصد  

 صادر یساختمان یهاپروانه انطباق زانیم

 طرح در مربوطه مقررات و ضوابط با شده

 مالک ضوابط ریسا و ی یکپارچهلیتفص

 ساخت در عمل

ارتقاء کیفیت طراحی, 

ساخت, نظارت و 

نگهداری ساختمان در 

 شهر تهران
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پایان برنامه 
(1997) 

وضع 
 موجود

واحد 
 چشم انداز اهداف راهبردی اهداف عملیاتی های اهداف عملیاتیشاخص سنجش

 هکتار  
 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 یفرامل و یمل یهنر -یفرهنگ عملکرد

 یفضاها توسعه و ارتقا

 و تیهو با یشهر

 و یمل یعملکردها

 یفرامل

نقش و جایگاه ملی  ارتقاء

 و بین المللی شهر تهران

 یشهرکالن تهران؛

 و یمل یعملکردها با

 یاقتصاد با و یجهان

 تیمرکز و مدرن

 -یفرهنگ امور

 در یاسیس و یپژوهش

 کشور سطح

 هکتار  

 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 و یمل یگردشگر و یتفرج  عملکرد

 یفرامل

 هکتار  
 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 یفرامل و یمل یورزش عملکرد

 هکتار  
 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 یفرامل و یمل یاسیس عملکرد

 هکتار  

 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 حرفه یکارها و کسب و یتجار عملکرد

 یفرامل و یمل یتخصص و یا

 هکتار  
 با شده ساخته یفضاها یربنایز مساحت

 یفرامل و یمل یپژوهش عملکرد

 هکتار  
 یعموم و باز یها عرصه و فضاها مساحت

 یفرامل و یمل عملکرد با یشهر

 درصد  
در  گذاری بخش خصوصینسبت سرمایه

 توسعه این فضاها

 درصد  

 مقبول یها سنت و قانون به یبندیپا زانمی

 یاجتماع ارتقاء یها وهیش و یعرف و یشرع

 بهنجار

 فرهنگ جیترو و ارتقاء

 یشهروند

 سبک و تیفیک بهبود 

 شهروندان یزندگ

 و پایدار شهری تهران

 ساختاری با منسجم

 برای مناسب

 و فعالیت سکونت،

 فراغت

 درصد  
 یشهردار مقررات و نیقوان تیرعا زانیم

 شهروندان توسط

 درصد  

 که یشهردار از شهروندان اتیشکا تعداد

 است شده یشهردار هیعل حکم به منجر

  در شده ثبت اتیشکا کل به نسبت

 تهران استان یدادگستر

 درصد  

 که یشهردار از شهروندان اتیشکا تعداد

 است شده شهروندان هیعل حکم به منجر

 مطروحه اتیشکا کل به نسبت

 درصد  

 شهروندان از یشهردار اتیشکا تعداد

 سطح در یشهردار اتیشکا کل به نسبت

 تهران شهر

 درصد  

 ونیسیکم به یارجاع یها پرونده تعداد

 لیتشک یها پرونده کل به نسبت صد ماده

 تهران یشهردار در شده

 درصد  

 مسابقات در کنندگان شرکت نسبت

 توسط تهران شهر سطح در برگزارشده

 شرکت شرایط دارای جمعیت به شهرداری

 همگانی ورزش توسعه



 

۱٤ 
 

پایان برنامه 
(1997) 

وضع 
 موجود

واحد 
 چشم انداز اهداف راهبردی اهداف عملیاتی های اهداف عملیاتیشاخص سنجش

 درصد  

 های ایستگاه در کنندگان شرکت نسبت

 حضور شرایط دارای افراد کل به تندرستی 

 شهر سطح در های ایستگاه در

 و پایدار شهری تهران

 ساختاری با منسجم 

 برای مناسب

 و فعالیت سکونت،

 فراغت

 همگانی ورزش توسعه
 سبک و تیفیک بهبود

 شهروندان یزندگ
 درصد  

 می ورزش بار 3 ای هفته که افرادی نسبت

 انجام شرایط دارای جمعیت کل به کنند

 ورزشی فعالیت

 درصد  
 یاجتماع یها بیآس به مبتال افراد تعداد

 شهر سالم تیجمع به نسبت تهران شهر

 کاهش و کنترل ،مهار

 یاجتماع یهابیآس

 سبک و تیفیک بهبود

 شهروندان یزندگ

 درصد  

 در شده درمان دهید بیآس افراد تعداد

 افراد به نسبت یشهردار به وابسته مراکز

 تهران شهر کل در شده درمان دهید  بیآس

 درصد  

 در شده یسامانده دهید بیآس افراد تعداد

 کل به نسبت یشهردار به وابسته مراکز

 تهران شهر در شده یسامانده افراد

 درصد  

 در شده درمان دهید بیآس افراد تعداد

 به نسبت یشهردار با همکار مراکز ریسا

 به وابسته مراکز در شده درمان افراد کل

 یشهردار

 درصد  
 ،نهادها ،گریکدی به مردم اعتماد زانیم

 مردم مشارکت زانیم و دولت ،اقوام

 یاجتماع هیسرما توسعه

 درصد  
 در شهروندان داوطلبانه مشارکت زانیم

 یشهردار یهاتیفعال

 درصد  
 در هایاریشورا داوطلبانه مشارکت زانیم

 یشهردار یها تیفعال

 درصد  
 و ناشناس افراد به شهروندان کمک زانیم

 (هبه)دستانیته

 تعداد  

-تیفعال در فعال و نهاد مردم یهاسازمان

 یهاسازمان کل به نسبت یشهردار یها

 تهران شهر نهاد مردم

 ینیکارآفر مراکز در شده جادیا مشاغل تعداد  
 ینیکارآفر توسعه و تیتقو

 وکار کسب و
 

 سبک و تیفیک بهبود

 شهروندان یاجتماع و یروان سالمت زانیم درصد   شهروندان یزندگ
حفظ و ارتقاء سالمت 

 اجتماعی

 یفرهنگ خدمات و کاالها مصرف زانیم درصد  

 لیفضا و یآگاه بسط

 اقشار انیم در یاخالق

صیانت از فرهنگ و  مردم مختلف

 ایرانی -هویت اسالمی

 با شهری تهران؛

 هویت و اصالت

 اسالمی - ایرانی

 ایرانی -یاسالم فرهنگ به یبندیپا زانیم درصد  

 ی،نید فرهنگ گسترش

 انقالب یها ارزش و یمل

 مقدس دفاع و یاسالم
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پایان برنامه 
(1997) 

وضع 
 موجود

واحد 
 چشم انداز اهداف راهبردی اهداف عملیاتی های اهداف عملیاتیشاخص سنجش

 درصد  

 ی،فرهنگ شده انجام یهاپژوهش نسبت

 یها پژوهش کل نسبت به ینید و یاجتماع

 یشهر

-پژوهش سهم شیافزا

  و یفرهنگ ؛ینید یها

 یاجتماع

  با شهری تهران؛

 هویت و اصالت

 اسالمی - ایرانی

صیانت از فرهنگ و 

 ایرانی -هویت اسالمی

 درصد  

 در یفرهنگ و یاجتماع یهاتیفعال زانیم

 یهاتیفعال کل نسبت به یمجاز یفضا

 شهروندان یاجتماع یفرهنگ حوزه

 یهاتیفعال توسعه

 در یفرهنگ و یاجتماع

 یمجاز یفضا

 درصد  
 یفرهنگ یهاتیفعال در مشارکت زانیم

 یهنر

 یمردم مشارکت ارتقاء

 از انتیص عرصه در

 فرهنگ و تیهو

 ایرانی -اسالمی

 درصد  

 محصوالت به مردم یدسترس زانیم

 و ینواح اسیمق در یاجتماع و یفرهنگ

 محالت

 به مردم آسان یدسترس

 خدمات و محصوالت

 یهنر ؛یفرهنگ ؛یاجتماع

 تعداد  
ی ملی هاشیهما و هاجشنواره ،هاشگاهینما

 المللیو بین

 یزبانیم تیفیک ارتقاء

 و هاجشنواره هاشگاهینما

 ؛یاجتماع یهاشیهما

-نیب سطح در یفرهنگ

 و یمل ی،امنطقه ی،الملل

 یامحله

تبدیل تهران به مرکزی 

رخدادهای فرهنگی، برای 

المللی و یکی از بین

های جهانی قطب

محصوالت و صنایع 

 فرهنگی

 یشهرکالن تهران؛
 و یمل یعملکردها با

 یاقتصاد با و یجهان
 تیمرکز و مدرن
 -یفرهنگ امور
 در یاسیس و یپژوهش

 کشور سطح

 درصد  
های نسبت اطالعات ارائه شده از فعالیت

 شهرداری به ذینفعان

-شفافیت برنامهافزایش 

 ریزی و بودجه ریزی
تحقق حکمروایی خوب 

 شهری

 دانش یشهر تهران

 و هوشمند ه،یپا

 تصمیمات اتخاذ شده با شهروندان میزان درصد   یجهان

افزایش مشارکت 

-شهروندان در فعالیت

 های تصمیم سازی

 

اسالمی شهر تهران و عبارت شهرداری، شهرداری : در کلیه مفاد و احکام برنامه حاضر منظور از عبارت شورا، شورای نکته

 باشد.تهران می
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 مقدمه

نقل و ترافیک در شهرداری تهران عبارت است از ارتقاء کیفیت عبور و مرور شهروندان بر اساس شهری ومأموریت حمل

و در دسترس قرار دارد. از این رو  رویکردهایی همچون یکپارچگی، ایمن، روان، پاک، راحت بامحور و روان که  انسان

توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور نمودن  کت به سمتهای حمل و نقل و ترافیک شهری و حر تحول در سیاست

 نقل و ترافیک شهری خواهد بود.ونظام حمل و نقل، مهمترین راهبردهای کاهش مشکالت ناشی از حمل

حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک در شهرداری تهران از طریق دو معاونت حمل و نقل و ترافیک )ستاد و 

گذاری، اولویت بندی  نقل و ترافیک مسئولیت سیاستوشود. معاونت حملمی اجراییعمرانی  مناطق( و معاونت فنی و

ایجاد سیستم فیک شهر تهران، نقل و تراوریزی، اجرا و کنترل عملکرد حمل های ترافیکی، هماهنگی، برنامهانجام پروژه

ها و تسهیالت  حمل و نقل، سازگاری سیستم های نقل عمومی، افزایش ایمنی و مطلوبیت سیستمویکپارچه و توسعه حمل

محور نمودن نظام حمل و نقل و ترافیک، مدیریت عرضه تسهیالت و تقاضای سفر، ایجاد  زیست، انساننقل با محیطوحمل

سازی جریان ترافیک، های هوشمند در مدیریت و روانستمهماهنگی میان کاربری زمین و حمل و نقل، استفاده از سی

رتقاء فرهنگ ترافیک و بسترسازی برای جلب مشارکت فعاالنه شهروندان، بخش خصوصی، سایر نهادها و اآموزش و 

. معاونت فنی و عمرانی نیز انجام مطالعات فنی )به جز مطالعات ترافیکی( و اجرای کلیه بر عهده داردرا های مرتبط  دستگاه

همسطح های غیر ها و تقاطعبزرگراهی شامل احداث، بهسازی، نگهداری های عمرانی مرتبط با زیرساخت معابر شهر پروژه

 دار است. اسناد فرادستی در این مأموریت عهده درها و نیازهای تعیین شده  را با توجه به اولویت

از تمامی  نقل و ترافیک که منبعثوهای راهبردی مبنای عمل در تهیه برنامه حوزه ماموریتی حملگیریجهت        

مصوب شورای اسالمی شهر تهران « نقل و ترافیک شهر تهرانومطالعات طرح جامع حمل»اسناد فرادست مرتبط ازجمله 

قانون »مجلس شورای اسالمی،  7327مصوب سال « نقل عمومی و مدیریت مصرف سوختوقانون توسعه حمل»، 7327سال 

مجلس  7326مصوب سال « های ریلی شهری و حومهایت از سامانهقانون حم»(، 771)ماده « برنامه پنجم توسعه کشور

های کلی نظام  سیاست»مجلس شورای اسالمی و  7322مصوب سال « هاقانون هدفمندسازی یارانه»شورای اسالمی، 

 عبارتند از:باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام، می 7311مصوب سال « جمهوری اسالمی ایران
 

 

 رفاه جهت در و اقتصادی پاک، ایمن، روان، مطمئن، دسترس، در یکپارچه، نقل و حمل هایسامانه استقرار ˗

 عمومی؛

محدیط   با سازگاری و مطلوبیت یکپارچه، پوشش، سطح معیارهای لحاظ با عمومی حمل و نقل سیستم توسعه ˗

 زیست؛

و نقدل   اولویت تخصیص منابع در توسعه تسهیالت حمل و نقل عمدومی نسدبت بده توسدعه تسدهیالت حمدل       ˗

 خودرومحور؛

 زیست؛ محیط با نقل و حمل تسهیالت و هاسیستم سازگاری افزایش ˗

 ترافیک؛ جریان سازی روان ˗

 سفر؛ تقاضای مدیریت ˗

 شهروندان؛ ترافیکی رفتار و فرهنگ ارتقاء ˗

 محور؛ انسان شهر بر تمرکز با شهری زندگی تقویت ˗
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 نقل؛ و حمل هایمتسیس هوشمندسازی گسترش و بسط ˗

 نقل؛ و حمل و زمین میان هماهنگی ایجاد ˗

 جامعه اقشار همه برای نقلی و حمل تسهیالت و امکانات عادالنه تامین و خصوصی بر عمومی منافع ارجحیت ˗

 آسیب پذیر؛ و خاص اقشار گروه ها، ویژه به

 شهروندان؛ ترافیکی رفتار و فرهنگ ارتقاء و محور انسان شهر بر تمرکز با شهری زندگی تقویت ˗

 ترافیک؛ و نقل و حمل حوزه در دولتی تسهیالت و اعتبارات از حداکثری استفاده ˗

قطار  هایایستگاه شهری، هایتونل ها،بزرگراه و معابر) شهری عمران زیرساخت هایدارایی نگهداشت ˗

 ؛(امثالهم و شهری

 عمرانی؛ تاثیرگذار یا و کالن هایطرح در ارزش ریزیبرنامه و ارزش مهندسی مطالعات انجام ˗

 عمرانی؛ هایپروژه در اجرائی عوامل ارزشیابی نظام توسعه و استمرار ˗

 هایپروژه به تجربیات انتقال و مستندسازی راستای در اجرائی عوامل و هاپروژه ارزیابی نظام سازی پیاده ˗

 آتی؛

 در محیطی شرایط و شهری محیط هایمحدودیت لحاظ با اجرائی نوین هایروش و تکنولوژی از استفاده ˗

 .عمرانی هایپروژه
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 (99) ونقل با محیط زیست ها و تسهیالت حمل بخش اول: سازگاری سیستم

ها و تسدهیالت   های زیست محیطی ناشی از سیستمشهرداری موظف است برای پایش و کاهش آالیندگی: 9ماده 

 (:9901دولت و همکاری بخش خصوصی اقدامات ذیل را انجام دهد ) حمل و نقل با کمک

از طریـق تعریـف   « برچسـب پـاک  »و تعریـف مفهـوم    «محیطـی معاینه زیسـت »از  «معاینه فنی»تدوین طرح جداسازی  الف(

 هـای ذیـربط بـرای اجبـاری نمـودن حـدود مجـاز جدیـد         حدود آالیندگی مجاز شهر تهران و اخذ مصوبات الزم از سازمان

 متناسب با شرایط زیست محیطی شهر تهران تا پایان سال دوم برنامه.

 31تجهیز، نگهداری و مرمت مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به طوری که تا پایان برنامه با همکاری بخش خصوصـی از   ب(

یزه معاینـه فنـی   خـط مکـان   66خط کنـونی بـه    74سواری، از  –خط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک 72خط کنونی به 

خط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین در شهر تهران تحت بهره بـرداری باشـد.    71خط کنونی به  7سیکلت و از  موتور

همچنین تا پایان سال سوم برنامه بایستی کلیه فرایندهای عملیاتی معاینه فنی در مراکز تحت بهره برداری کامالً مکانیزه شده 

 باشد.

ة مراکز معاینة زیست محیطی مکانیزه توسط بخش عمومی و خصوصی و تحـت گـواهی نامـة صـادر شـده      توسع :1تبصره 

پذیرد. معاینه زیست محیطی وسایط نقلیه )سبک، نیمه سنگین، سـنگین و موتورسـیکلت( توسـط    میتوسط شهرداری انجام 

 ز معاینه زیست محیطی خواهد بود. نظارت عالیه و کنترل کیفیت مراکی صورت پذیرفته و جایگاه شهرداری، بخش خصوص

هـا و   ، شـرکت و وسـایل نقلیـه متعلـق بـه شـهرداری      انجام معاینه فنـی و زیسـت محیطـی سـاالنه کلیـه خودروهـا      : 2تبصره 

 های وابسته به آن اجباری است.  سازمان

پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران و شهرداری موظف است، بر اسـاس بانـک اطالعـات مراکـز معاینـه فنـی        :9تبصره 

ای هر یک مـاه یکبـار اقـدام نمایـد. شـهرداری بـا همـاهنگی         نسبت به اعمال قانون خودروهای پالک تهران به صورت نوبه

نسبت به ایجاد و یکپارچگی بانک اطالعات مراکـز  سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران 

 معاینه فنی سراسر کشور اقدام نماید. عدم استفاده از خودرو رافع مسئولیت مالکان آنها برای داشتن معاینه فنی نخواهد بود.

هـای  های کاهش آلودگی صدا در حاشیه معابر بزرگراهی مجاور با مناطق مسکونی بـا همـاهنگی دسـتگاه    اجرای طرح (پ

 .مناطق مسکونی حاشیه بزرگراهی شهرمرتبط برای کاهش میزان آلودگی صدا در 

محیطی در مناطق مختلف تهران بـا همـاهنگی بـا سـایر     های زیست رسانی آلودگی توجه ویژه به سنجش، پایش و اطالع (ت

 های مرتبط. ارگان

و انـرژی برقـی   های پاک مـدرن )ماننـد   سنجی در خصوص جایگزینی و استفاده از انرژی انجام مطالعات شناسائی و اثر (ث

سـال اول برنامـه و انجـام     تکنولوژی موتورهای هیبریدی( برای وسایل نقلیه حمل و نقـل عمـومی و نیمـه عمـومی تـا پایـان      

 .اقدامات اجرایی در طول برنامه

 وکار نظارت بر نحوه معاینات فنی خودروها با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران تا پایانتنظیم الیحه ساز (ج

 .سال اول برنامه و ارائه به شورا
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( تنظیم الیحه در خصوص اجرایی نمودن اخذ عوارض آلودگی هوا متناسب با میزان آالیندگی، زمان، مکان و نوع تردد چ

 .ل برنامه و ارائه به شوراسال او از خودروها تا پایان

درصـد در پایـان    1درصد کنونی بـه   6/6کاهش سهم حمل و نقل با موتورسیکلت از مجموع سفرهای درون شهری از  (ح

بـه  هـای برنامـه از طریـق ارائـه الیحـه       های بنزینی در محدوده طرح ترافیک طی سـال  برنامه و ممنوعیت تردد موتورسیکلت

 .شورای در سال اول برنامه

رسانی در خصوص ساعات و نواحی با محدودیت تردد وسایل نقلیه اقدام  شهرداری موظف است نسبت به اطالع :4تبصره 

 نماید.

 .7های مالی دولت در این خصوص انجام دهد های الزم را برای دریافت کمک شهرداری موظف است پیگیری :5تبصره 

الزم را بـه منظـور جلـوگیری از     اقداماتشهرداری موظف است از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران  :1تبصره 

 .1تردد و اعمال جریمه برای وسایل نقلیه آالینده تا تعمیر و رفع آالیندگی آنها انجام دهد

نقل عمـومی و نوسـازی آنهـا    جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و  برایالزم  اقداماتشهرداری موظف است  :7تبصره 

 .1های فرسوده درون شهری( را انجام دهدبوس )از جمله مینی

الزم را در خصـوص ممنوعیـت    اقداماتتهران شهر شهرداری موظف است از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی : 1تبصره 

 های فرسوده انجام دهد. بوس یا مینی ها تردد اتوبوس

ضمن انجام مطالعه، بررسی و شناسایی فیلتر جذب دوده مناسب جهت خودروهای دیزلی شـهر نسـبت بـه تجهیـز کلیـة       (خ

ناوگان سنگین و نیمه سنگین دیزل تحت پوشـش شـرکت واحـد اتوبوسـرانی تهـران و حومـه و خودروهـا و ماشـین آالت         

بخـش خصوصـی( بـه فیلتـر جـذب دوده در طـی        برداری پیمانکـاران خدمات شهری اعم از ملکی و غیر ملکی )تحت بهره

 های برنامه اقدام نماید. سال

شهر تهران به فیلتر جذب دوده با همکاری سازمان محیط زیست  سایر خودروهای سنگین دیزلینسبت به پیگیری تجهیز  (د

 راهنمایی و رانندگی شهر تهران اقدام نماید.پلیس و 

طـی  و ارائه به شـورا  ی صوتی شهر تهران با هماهنگی سازمان محیط زیست ها تدوین الیحه در خصوص کاهش آالینده (ذ

 سال اول برنامه.

های آالینده و موتور سیکلت بنزینی در محدوده طرح ترافیک و جایگزینی خودروها و موتـور  جلوگیری از تردد تاکسی(ر

 دهی در این محدوده.سیکلت پاک )برقی و هیبریدی( و دوچرخه برای سرویس

طـی   راهنمـایی و راننـدگی شـهر تهـران،    و با همکاری پلـیس   وظف است با اخذ مصوبات مورد نیازشهرداری م :9 تبصره

 .اقدامات الزم را در جهت اجرایی نمودن این بند اتخاذ نماید های برنامه سال

                                                           
 هیئت وزیران. 7311 سال نامه اجرائی مصوبو آئین 7316 سال نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  بر اساس قانون 7
 .هیئت وزیران 7321آیین نامه از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده مصوب سال به استناد  1
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همـاهنگی سـازمان    های سوخت شهر تهران بـا های تبخیری در جایگاهتدوین و اجرای طرح جلوگیری از انتشار آالینده (ز

 حفاظت از محیط زیست ظرف دو سال اول برنامه.

مطالعه، تهیه طرح و تدوین الیحه در خصوص اعمال محدودیت تردد خودروهای آالینده در سطح شهر تهران و پیشنهاد  (ژ

 به مراجع قانونی ذیربط طی سال اول برنامه.

 

اشخاص برای جلب مشارکت فعاالنه شهروندان،  ها و انجام اقدامات الزمفراهم نمودن زمینهبخش دوم: 

در حوزه حمل و های مرتبط  و سایر نهادها و دستگاه های مردم نهاد، سازمانخصوصی حقیقی و حقوقی

 (17)نقل شهر تهران 

صددا و سدیمای   شهرداری موظف است، در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری، با همکاری سدازمان  : 4ماده 

های آموزش و پدرورش، فرهندگ و ارشداد اسدالمی و علدوم، تحقیقدات و        خانهجمهوری اسالمی ایران و وزارت

ها و مدیریت محالت نسبت به ترویج، ارتقاء و آموزش فرهنگ، رفتار های مردم نهاد و شورایاریفناوری، سازمان

 (:1701و دانش ترافیکی اقدامات ذیل را انجام نماید )

هـای  هـای دیـداری، نوشـتاری، شـنیداری، ارائـه برنامـه       آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک از طریـق برگـزاری برنامـه    ف(ال

و مبتنـی بـر    هـای آموزشـی   های آموزش ترافیک و انجام سایر فعالیت آموزشی از طریق صداوسیما، احداث و تجهیز پارک

معاونـت اجتمـاعی و    همکـاری و بـا   ن متخصص و آموزش دیـده از کارشناساگیری  با بهره های روز مدرن و نوین وفناوری

 .فرهنگی شهرداری

های آموزشی حین خدمت برای شاغلین در حوزه حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری و ارتقـاء       به برگزاری دوره اقدام ب(

 در راستای ارتقاء و ترویج دانش مهندسی حمل و نقل و ترافیک.مقاطع تحصیلی کارکنان خود 

 های حمل و نقل عمومی. های هدف برای استفاده از سیستمارائه تخفیف به دانش آموزان و دانشجویان و سایر گروه (پ

 در اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی. راهنمایی و رانندگی شهر تهرانهای پلیس استفاده از تمام ظرفیت (ت

راهنمـایی و راننـدگی   ایجاد مناطق نمونه ترافیکی به منظور ارتقاء فرهنگ و اصالح رفتار ترافیکی بـا همکـاری پلـیس    ( ث

 .شهر تهران

 های حمل و نقل عمومی. رانندگان سیستم های مورد نیاز و اجباری انجام اقدامات الزم در خصوص آموزش (ج

های حمل و نقل عمومی )استفاده از سیستم «ز حمل و نقل پاکرو»شهرداری موظف است نسبت به اجرای طرح  :1تبصره

ها و ادارات نسبت به تعمـیم ایـن طـرح در سـایر     برای مدیران و کارکنان شهرداری( اقدام نماید و با هماهنگی سایر سازمان

 های دولتی اهتمام ورزد. دستگاه

 

ارتقاء و بهبود سطح نظارت و اعمدال مقدررات راهنمدایی و راننددگی،     شهرداری موظف است به منظور : 5ماده 

نسبت به تجهیدز   ،افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و کاهش تأخیر در تردد شهروندان و کنترل پرداخت عوارض

 (:1702اقدامات ذیل را انجام دهد ) راهنمایی و رانندگی شهر تهرانهای مدیریتی پلیس  فنی و افزایش ظرفیت



 

۲۲ 
 

بـه   دسـتگاه کنـونی   172از  راهنمایی و رانندگی شهر تهرانمجموع ناوگان خودرویی سبک و سنگین پلیس افزایش  الف(

 دستگاه در پایان برنامه. 7472

کلیـه اقـدامات خـود در     در چـارجوب قـوانین و مقـررات،    است ضروری: پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران 1تبصره 

ها و اعمال قوانین و مقررات و امور توزین وسایل باربر در شهر تهران را در راستای سیاست زمینه امور راهنمایی و رانندگی،

 های شهرداری اجرایی نماید.برنامه

بـرداری و   تهران، اقدامات الزم را برای بهـره شهر شهرداری موظف است با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی  :2تبصره 

 به انجام برساند.راهنمایی و رانندگی شهر تهران در اختیار گرفتن بانک اطالعاتی وسایل نقلیه موتوری پلیس 

پلـیس  های مالی و فنی بـه   ، ارائه کمکاین الیحه 14و  77، 1، 6، 3: شهرداری موظف است به منظور تحقق مواد 9تبصره 

پلـیس راهنمـایی و   هـای عملیـاتی از سـوی    منـوط بـه ارائـه برنامـه    های برنامـه،  و رانندگی شهر تهران در طی سال راهنمایی

 اعمـال قـانون در خصـوص   برای کاهش تصادفات، تلفات جانی و مالی، کاهش آلودگی هوا و صـدا،  رانندگی شهر تهران 

 باشد.به شورا میریان ترافیک و نظایر آن معاینه فنی وسایل نقلیه، روان سازی ج

 

 (12بخش سوم: توسعه حمل و نقل عمومی )

شهرداری موظف است نسبت به گسترش بهینه شبکه، ظرفیت، ناوگان و تسهیالت حمدل و نقدل عمدومی و    : 1ماده 

پایدان برنامده   نقل عمومی با رویکرد حداکثرکردن دسترسی شهروندان اقدام نموده و تا ومدیریت یکپارچه حمل

درصد برساند بده نحدوی    75درصد به  1/51های درون شهری را از  نقل عمومی از مجموع جابجاییوسهم حمل

درصدد،   9/29درصدد کندونی بده     20های درون شهری از  که سهم حمل و نقل با سیستم اتوبوسرانی در جابجایی

، در درصدد برسدد   20درصد کنونی به  9/22 درصد و تاکسی و ون از 7/25درصد کنونی به  1/19از  قطار شهری

 (.1201) این راستا ضروری است اقدامات ذیل عملیاتی گردد

ای کـه  ، بـه گونـه  عمومی غیرریلی پس از تصویب شـورا ونقل  های حمل احداث و توسعه خطوط و تسهیالت سیستم الف(

کیلومتر برسد )مطابق  717 کیلومتر کنونی به 1/711طول خطوط اتوبوسرانی تندرو در شهر تهران تا پایان سال اول برنامه از 

 (.7 نقشه شماره

احداث و توسعه خطوط و تسهیالت حمل و نقل ریلی درون شهری، به نحوی که تا پایـان برنامـه طـول خطـوط ریلـی       ب(

درصـد از منـابع    64کیلومتر برسد. الزم به ذکر اسـت   344کیلومتر کنونی به  761برداری در درون شهر تهران از  تحت بهره

مـالی از   مناسـب تـامین  های  نیاز احداث این خطوط توسط کمک دولتی و مابقی توسط شهرداری و یا از طریق روش مورد

 (.1جمله مشارکت بخش خصوصی تأمین گردد )مطابق نقشه شماره 

های برنامه و بر اساس  در طی سالبا رعایت قوانین و مقررات احداث خطوط ریلی خارج از محدوده شهر تهران : 1تبصره 

 خواهد بود. انجامتأمین منابع از طریق دولت قابل 



 

۲۳ 
 

نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی، به طـوری کـه تـا پایـان برنامـه مجمـوع ناوگـان         و  توسعه و نوسازی ناوگان حمل ت(

انی در شهر تهران ضمن ارتقای کیفی دستگاه و مجموع ناوگان تاکسیر 1463اتوبوسرانی با کمک و حمایت منابع دولتی به 

 دستگاه حفظ گردد. 11161ها، در سطح فعلی یعنی ناوگان و خدمات تاکسی

ای حرکت قطارها، به نحوی که تعـداد   دقیقه 6یابی به سرفاصله  ونقل عمومی ریلی جهت دست توسعه و نوسازی ناوگان حمل ث(

واگـن در پایـان    1632واگـن بـه    7112درصـد منـابع مـالی از     64تامینهای تحت بهره برداری با کمک و حمایت دولت در  واگن

 برنامه برسد.

بـرداری بـا    هـای تحـت بهـره    بایسـت تعـداد واگـن    ای حرکت قطارها، می دقیقه 6/1یابی به سرفاصله  جهت دست :2تبصره 

 واگن در پایان برنامه برسد. 6767درصدی دولت از وضع کنونی به  64کمک و حمایت 

و اقـدامات اجرایـی   ها و افزایش سرعت سیستم اتوبوسرانی تندرو و انجام مطالعـه  ویژه به ایمنی خطوط و ایستگاهتوجه  ج(

 . های تندرو از کنار هم در ایستگاه گیری اتوبوس درخصوص ارائه راهکارهای مناسب جهت امکان سبقت

قطـار  در سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی )    شهرداری موظف است به منظور اعمال مدیریت هماهنـگ و یکپارچـه   : 9تبصره 

هـای حمـل و    نحوه هماهنگی و مدیریت یکپارچـه سیسـتم    مطالعه»به انجام  های تندرو( نسبتاتوبوسرانی و اتوبوس، شهری
 ارائه نماید. آن را ساالنه به شوراو گزارش  اقدام نماید« نقل عمومی و اجرای آن در شهر تهران

 

 (19و نقل و ترافیک )  نظام حملبخش چهارم: انسان محور نمودن 

شهرداری موظف است، در راستای گسترش سیستم حمل و نقل پایدار شدهری و حفدک کرامدت انسدانی،      :7ماده 

های الزم را نسبت به انجام مطالعه، گسترش و توسعه شبکه معابر ایمن دوچرخه و تسهیالت مربوطه و انجام پیگیری

قی نمودن دوچرخه و موتورسیکلت در سطح شهر تهران اقدام نماید و دستورالعمل جامع استفاده در خصوص بر

برنامه تهیه و اجرایی نماید. در این راستا الزم است تا پایدان برنامده    سال اولاز دوچرخه در شهر تهران را ظرف 

درصدد و طدول شدبکه معدابر ویدژه       5/1درصد کنونی به  4/0سهم دوچرخه از مجموع سفرهای درون شهری از 

 (.1901کیلومتر برسد ) 995کیلومتر کنونی به  215دوچرخه نیز از 

 

موظف است به منظور ایجاد شهری با رفاه فراگیر برای همه اقشار و ارتقداء کیفیدت و کدارایی    شهرداری : 1ماده 

ونقل برای  های حمل های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری نسبت به بهینه نمودن تسهیالت و سیستم محیط

قددام نمایدد در ایدن راسدتا     سازی، ایمن سازی و تسهیل دسترسی و استفاده عابران، معلدوالن و سدالمندان ا  روان

 :(1902) اقدامات ذیل ضروری است

 1/1راه احداث شده در شهر تهران از  راه اقدام گردد به نحوی که طول مسیرهای پیاده نسبت به احداث مسیرهای پیاده الف(

 کیلومتر تا پایان برنامه افزایش یابد. 14کیلومتر کنونی به 

سـنجی و اقـدامات اجرایـی در خصـوص     روی در معابر شهری، با انجـام مطالعـات امکـان    نسبت به افزایش قابلیت پیاده ب(

 تجهیز معابر به تجهیزات و تسهیالت نوین ایمن سازی و روان سازی حرکت پیاده در معابر شهر تهران توجه ویژه نماید.



 

۲٤ 
 

هـای عـابر پیـاده و زیرگـذرهای عـابر پیـاده        ردد عابران پیاده، پـل نسبت به مناسب سازی و ایمن سازی مسیرهای ویژه ت پ(

 .ترافیک شهر تهران اقدام نمایدونقلومتناسب با نتایج مطالعات بازنگری طرح جامع حمل

 

بهبود و  شهرداری موظف است، به منظور ارتقای ایمنی معابر و کاهش حوادث و سوانح ترافیکی، با هدف: 9ماده 

 :(1909ارتقاء ایمنی شبکه معابر و تسهیالت مرتبط، اقدامات ذیل را به انجام برساند )

خیـز شـبکه معـابر، اصـالح هندسـی معـابر و       ای و رفع نقاط حادثـه  به شناسایی، اولویت بندی، بازدیدهای دوره اقدام الف(

هـای راهنمـایی،    های آرام سازی ترافیک در معـابر، نصـب چـرا     های ترافیکی، اجرای طرحها، حذف و اصالح گره تقاطع

 های ایمنی معابر  اجرای عالئم افقی و عمودی ترافیکی و راهنمای مسیر و نصب گاردریل و حفاظ

مسافر های ایمن جهت جلوگیری از برخورد  در خصوص سیستمشهرداری موظف است و اقدامات اجرایی الزم  :1تبصره 

 .را انجام دهد شهریبا قطارهای 

تـا پایـان سـال اول برنامـه تهـران بـا همکـاری پلـیس         « سامانه ثبت آمار و تحلیل اطالعات تصادفات در شهر تهران»راه اندازی  ب(

نقـاط  در راسـتای شناسـایی و اصـالح    هـای مـرتبط،    راهنمایی و رانندگی شهر تهران، سازمان پزشکی قانونی کشور و سایر سـازمان 

 تهرانحادثه خیز شبکه معابر شهر 

 

 (14بخش پنجم: مدیریت عرضه تسهیالت و تقاضای سفر )

های اجرائی، به منظور کاهش ازدحام ترافیک در معدابر  شهرداری موظف است با همکاری سایر دستگاه: 10ماده 

نقل، با هدف کاهش تقاضای سفر و کاهش سهم استفاده از خودروهای شخصدی، در سداعت   وهای حمل و سیستم

 :(1402) درصد اقدامات زیر را انجام نماید 91درصد کنونی به  5/91اوج صبح و عصر در پایان برنامه از 

کـاهش تقاضـای    های عملکردی خود بـرای های بکارگیری و کاربرد فناوری اطالعات در حوزه ارائه و اجرای طرح الف(

 ونیکی ارائه خدمات شهرداری.های الکتر سفر مانند ایجاد و تکمیل سامانه

هـا بـرای ارائـه     های متفاوت سازی ساعات آغاز و پایان کـار ادارات، نهادهـا، سـازمان    مطالعه در خصوص اجرای طرح ب(

 توزیع زمان اوج سفر در شهر تهران.در راستای ربط،  پیشنهاد به مراجع ذی

انجام اقدامات الزم برای توسعه خدمات به صورت غیرحضوری و کاهش مراجعـه حضـوری شـهروندان، بـا توجـه بـه        پ(

نتایج مطالعات ترافیک و شناسایی اماکن جـاذب سـفرهای غیرضـروری، بـه منظـور اجـرای قـوانین و مقـررات مصـوب در          

اربرد فناوری اطالعات کهای دولتی و اری ارگانند خدمات ادفرآیسازی تقاضای حمل و نقل از طریق اصالح راستای بهینه

 و ارتباطات.

و خطوط ویژه اتوبوسرانی متناسـب بـا نتـایج مصـوب مطالعـات       7(HOVاحداث خطوط تردد وسایل نقلیه پرسرنشین ) ت(

 نقل و ترافیک شهر تهران.وبازنگری طرح جامع حمل

                                                           
1(High Occupancy Vehicle) 



 

۲٥ 
 

هـای   افزایش مطلوبیت و جـذابیت اسـتفاده ازسیسـتم    های محدودیتی تردد خودروهای شخصی به منظور سیاستاعمال  ث(

 حمل و نقل عمومی.

هـای موجـود در صـدور مجـوز طـرح      شهرداری موظف است نسبت به تدوین سـازوکار الزم بـرای اصـالح رویـه     :تبصره

نمـوده و   ترافیک )تغییر روند صدور مجوز آرم سالیانه به روزانه و هفتگی و کاهش میزان صدور مجوز آرم سـالیانه( اقـدام  

 آن را متناسب با ساعات اوج و غیراوج ترافیک، مدت زمان حضور در محدوده طرح ترافیک مورد بازبینی قرار دهد.

 

مدیریت عرضه تسدهیالت حمدل و    شهرداری موظف است در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و: 11ماده 

 (.1409خودرو اقدامات ذیل را انجام دهد )فضای پارک نقل و ساماندهی 

گانه از طریق ارائه راهکارهای مناسب همچـون  11ای مناطق های حاشیه سازی و ساماندهی وضعیت پارکینگمناسب الف(

ای، گسـترش ممنوعیـت توقـف     گـذاری شـناور پارکینـگ حاشـیه     سـنج در حاشـیه معـابر، قیمـت     خط کشی و نصب پارک

دارای خط اتوبوسرانی در منطقه اضطرار آلودگی هوا متناسب با رشد خدمات حمل و نقل عمومی  های ای در خیابان حاشیه

 ها در شهر تهران.  و هوشمندسازی پارکینگ

ای و افزایش قیمت فضای پارک در مناطق مرکزی شهر، برای تشویق مـردم  محدود نمودن فضای پارکینگ غیرحاشیه ب(

 .قل عمومیبه استفاده از وسایل نقلیه حمل و ن

ای  ای معابر شهر تهران به نحوی که تعداد فضای تحت پوشش خودپرداز پـارک حاشـیه  مدیریت مکانیزه پارک حاشیه پ(

 .فضای پارک تا پایان برنامه برسد 73444فضای پارک در وضع حاضر به  76444در شبکه معابر شهر تهران از 

هـای طبقـاتی    ر احـداث، تجهیـز و افـزایش ظرفیـت پارکینـگ     گذاری بخش خصوصـی د  ایجاد بستر الزم برای سرمایه ت(

های عمومی و طبقاتی به نحـوی  مکانیزه و غیرمکانیزه در سطح شهر تهران عالوه بر تکالیف شهرداری در احداث پارکینگ

 (.3شماره )مطابق نقشه ها اقدام نمایدیابی و مدیریت و نظارت بر عملکرد این قسم از پارکینگ که شهرداری نسبت به مکان

هـای تحـت اختیـار )اعـم از      گـذاری انـواع پارکینـگ    های برنامه نسـبت بـه نـرخ    شهرداری موظف است طی سال :1تبصره

-های احداث شده توسط بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه    ای( به نحوی اقدام نماید که نرخ پارکینگ ای و غیرحاشیه حاشیه

 گذار، به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد.

هـا منـوط بـه تـامین فضـای پارکینـگ، بـه منظـور تـامین فضـای           پایان کـار سـاختمان   گواهیح ساز و کار صدور اصال ث(

هـای کـه   های احداثی، به نحوی که شهرداری مجاز به صدور گواهی پایان کار برای ساختمانپارکینگ مورد نیاز ساختمان

 باشد.اند، نمیهای خود را حذف نمودهواحدی از پارکینگ

ها، مطالعات الزم را در خصوص ساماندهی قانون شهرداری 744ماده  6شهرداری مکلف است به موجب تبصره  : 2 هتبصر

 های احداثی انجام و الیحه آن را در سال اول برنامه به شورا ارائه نماید.های مورد نیاز ساختمانفضای پارکینگ

 

در راستای مدیریت تقاضای سفر، نسبت به ساماندهی، توسعه، نگهداری و تجهیز شهرداری موظف است، : 12ماده 

 (.1404ها و پارک سوارها اقدامات ذیل را انجام دهد ) پایانه



 

۲٦ 
 

شهری به نحوی کـه تـا پایـان    ها و پارک سوارهای برون  احداث، توسعه، ساماندهی، تجهیز، نگهداری و مرمت پایانه الف(

پایانـه   6هـای شـرق، غـرب و جنـوب فعلـی و       شهری متمرکز شرق جدید و جنوب غرب به جای پایانـه پایانه برون 1برنامه، 

پـارک   6پـارک سـوار بـه     7تعداد پارک سوارهای درون شهری از احداث گردد و شهری نیمه متمرکز و غیرمتمرکز برون

 .(6سوار در شهر تهران برسد )مطابق نقشه شماره 

ها و پارک سوارهای درون شـهری، بـه طـوری کـه تعـداد       جهیز، مرمت و نگهداری پایانهاحداث، توسعه، ساماندهی، ت ب(

پایانـه   61هـای اتوبوسـرانی درون شـهری از     پایانه و تعداد پایانـه  12پایانه کنونی به  61های تاکسیرانی درون شهری از  پایانه

 پایانه تا پایان برنامه در شهر تهران برسد. 11کنونی به 

های برون شهری به طور کامل  های درون و برون شهری به نحوی که تا پایان برنامه کلیه پایانهراهبری پایانهمدیریت و  پ(

 های روز و پیشرفته مجهز گردند. به فناوری

 شهری. دهی کامل به میزان تقاضای سفرهای برونهای برون شهری به منظور سرویساستفاده از حداکثر ظرفیت پایانه ت(

صالح به منظـور افـزایش جـذابیت اسـتفاده از      گذاری مناسب سوخت برای ارائه به مراجع ذی الزم برای قیمت پیگیری ث(

 های زیست محیطی.نقل عمومی و کاهش آالیندهوهای حملسیستم

 

های  و استفاده از تکنیکبرداری بهینه از منابع موجود، ابتکار عمل شهرداری موظف است به منظور بهره: 19ماده 

نقدل و   و  مناسب مدیریت ترافیک شهر تهران نسبت به استفاده بهینه از منابع و تسهیالت موجود در حدوزه حمدل  

 (:1405ترافیک اقدامات ذیل را انجام دهد )

برنامه میانگین  ونقل عمومی و نیمه عمومی به طوری که تا پایانها و تسهیالت حمل مدیریت و بهره برداری از سیستم الف(

سال کنونی به  7/6سال و میانگین طول عمر ناوگان تاکسی از  6سال کنونی به  6/7طول عمر ناوگان اتوبوسرانی عمومی از 

 یا برتر باشد. 6درصد از ناوگان اتوبوسرانی دارای استاندارد یورو  66سال برسد. همچنین تا پایان برنامه بایستی  6

 74خصوصی سازی سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی به نحوی که سهم ناوگان خصوصی از کل ناوگـان اتوبوسـرانی از    ب(

 درصد در پایان برنامه برسد. 24درصد کنونی به حداقل 

های ونقل نیمه عمومی، از طریق هدایت تاکسیرانان به تأسیس شرکتهای حملافزایش کیفیت تردد و جابجایی سیستمپ( 

 نی و خصوصی تحت نظارت شهرداری. تعاو

ای در راستای گسترش سـهم حمـل و نقـل عمـومی در سـفره     های ایستگاهی)قطار شهری(،  توسعه و ساماندهی مجتمع ت(

در شـهر تهـران    قطـار شـهری  مجتمع ایسـتگاهی   14به نحوی که تا پایان برنامه حداقل شهری و کاهش میزان تقاضای سفر، 

 قابل واگذاری باشد.

 

های مرتبط بدا حمدل و نقدل شدهری،      شهرداری موظف است به منظور تکمیل و توسعه شبکه زیرساخت: 14ماده 

نسبت به تکمیل، احداث و نگهداری شبکه معابر مصوب، با تأکید بر ایجاد سلسله مراتبی معابر از سدطح محلدی تدا    



 

۲۷ 
 

های غیدر همسدطح و    ها، تقاطع ای تونلمت و بازرسی فنی دورهو احداث، توسعه، تکمیل، نگهداری، مر 1شریانی

های بزرگراهی تمهیددات الزم را بده عمدل آورد. در ایدن     ها و لوپدیوارهای حائل حاشیه معابر و تکمیل رمپ

کیلومتر کندونی متناسدب بدا نتدایج      595راستا تا پایان برنامه بایستی طول بزرگراه احداث شده در شهر تهران از 

 (.1401، گسترش یابد )و نقل و ترافیک مصوب کنونیجامع حمل طرح 

برداری کلیـه خطـوط    ریزی نماید که ایجاد و بهره ای برنامه بندی سالیانه، بگونه شهرداری موظف است در بودجه :1تبصره 

های اتوبوس تندرو پیشنهادی مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی بـه  ، اتوبوسرانی و سامانهقطار شهری

 قرار گیرد.تخصیص های حمل و نقل عمومی در سال افق آن طرح، در اولویت اول  درصدی سیستم 16سهم 

تا پایـان  « تهرانمطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر »، نسبت به تهیه شهرداری موظف است :2تبصره

 ارائه نماید.اقدام و جهت تصویب به شورا سال اول برنامه 

، اولویت هـای احـداث معـابر    «مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران»تا زمان تصویب   :9تبصره

و بـه شـورا جهـت    ن عییبا تشکیل کارگروهی در معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تجدید 

 .(6)مطابق نقشه شماره  نمایندتایید ارائه می
 

و نقدل   مرتبط بدا حمدل   یهایرساختشبکه ز حفک، نگهداشت و پایش موظف است به منظور یشهردار: 15 ماده

افزایش عمدر مدوثر شدبکه    بر  یدبا تاکسازی نظام تعمیر و نگهداری، پیادهنسبت به ی، تا پایان سال اول برنامه شهر

الزم را به عمل  یداتتمههای نگهداشت از طریق انجام تعمیرات پیشگیرانه، کاهش هزینه معابر و ابنیه فنی معابر و

  . (1401)آورد

 

 (15بخش ششم: ایجاد هماهنگی میان کاربری زمین و حمل و نقل )

و نقل و نحدوه توزیدع فضدایی     راستای ایجاد ارتباط متقابل بین سیستم حمل شهرداری موظف است در : 11ماده 

همداهنگی کداربری زمدین و    ریزی حمل و نقل و کاربری زمین نسدبت بده   کاربری زمین و توامان نمودن برنامه

هدا و الگوهدای    همچنین همداهنگی طدرح   های حمل و نقل شهری و های جامع و تفصیلی شهری با سیاست طرح

های حمل و نقل شهری اقدامات ذیل را به  زمین متناسب با سلسله مراتب معابر شهری و تسهیالت و سیستمکاربری 

 (:1501انجام برساند )

نقل و ترافیک نسبت به وهای حمل های توسعه شهری با مطالعات و طرح در راستای ایجاد هماهنگی مطالعات و طرح الف(

گیری از مطالعات طرح توسعه شـهری اقـدامات الزم را   ل و نقل و ترافیک با بهرهسازی مطالعات جامع حمپایش و به هنگام

های کالن و جامع توسعه شهری تهران با نتایج مطالعـات جـامع حمـل و نقـل و ترافیـک       انجام دهد و کلیه مطالعات و طرح

هـای   گی و همکاری معاونتهماهنگ باشد. از این رو نسبت به ایجاد یک چارچوب و ساختار مدون و منسجم برای هماهن

 های جامع و کالن توسعه شهری اقدام نماید. مختلف شهرداری در تهیه طرح

                                                           
7
 (7316 و شهرسازی، مسکن وزارت) شهری هایراه طراحی نامه ها در آئینراه مطابق طبقه بندی  



 

۲۸ 
 

مطالعه، شناسایی و مکانیابی برای رفع کمبـود تسـهیالتی کـه دارای کـاربرد و اثـرات عمـده در حـوزه حمـل و نقـل و           ب(

 و ترافیک شهر تهران.باشند منطبق با نتایج مطالعات جامع حمل و نقل  ترافیک شهر تهران می

 باشند. های خاص که منجر به اثرات عمده ترافیکی میالزام به انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی برای کاربری پ(

 

ونقدل همگدانی بدا    گدذاری در بخدش حمدل   شهرداری موظف است در راستای هماهنگی میان سدرمایه : 17ماده 

اقددام نمایدد    (1TODنقدل عمدومی )   و نسبت به انجام مطالعه توسعه شهر مبتنی بر حمدل  الگوهای کاربری زمین

(1501.) 

 

 (11سازی جریان ترافیک )های هوشمند در مدیریت و روانبخش هفتم: استفاده از سیستم

شهرداری موظف است نسبت به مدیریت توزیع و جابجایی بار، کاال و مواد خطرناک اقددام نمایدد بده    : 11ماده 

ونقل بدار و کداال از طریدق ایجداد سدازوکار نظدارتی، تدا پایدان برنامده           نحوی که برای ساماندهی وضعیت حمل

هدای روز و   با در اختیار داشتن فنداوری  «مدیریت،کنترل و نظارت بر عملکرد جابجایی بار و کاال در شهر تهران»

 (.1101پیشرفته اعمال نماید )

شهرداری موظف است نسبت به تآمین وسایل متحرک مورد نیاز جهت توزین وسـایل نقلیـه سـنگین در سـطح شـهر      الف( 

 ام نماید.تهران به ویژه در مبادی ورودی شهر از طریق اعتبارات تجهیزات فنی راهنمایی و رانندگی شهر تهران اقد

 

ونقدل بدار و   ها و تسدهیالت حمدل   وری سیستم شهرداری موظف است در راستای افزایش کارایی و بهره: 19ماده 

 :(1102ونقل هوشمند اقدامات ذیل را انجام دهد ) های حمل مسافر، نسبت به گسترش و ارتقاء سیستم

بـه   هـا،  ایـن سیسـتم  وری  به منظور افزایش کارایی و بهـره ونقل عمومی و نیمه عمومی، های حمل مکانیزاسیون سیستم الف(

درصد تا پایان برنامه 744ها به بندی حرکت اتوبوس سطح پوشش خطوط اتوبوسرانی دارای سیستم پایش و زماننحوی که 

 برسد.

هـای هوشـمند    هـای سیسـتم   و سـامانه  هـا  توسعه، تکمیل، تجهیز، نگهداری و مرمت مراکز کنترل ترافیک و زیرسـاخت  ب(

به نحوی کـه تـا پایـان برنامـه      ،ونقلها و تسهیالت حمل در راستای مدیریت، کنترل و نظارت بر عملکرد سیستمونقل،  حمل

 144دوربـین برسـد. همچنـین     716دوربین در وضع حاضر به  716از  «اه های ثبت تخلف سرعت در بزرگراهدوربین»تعداد 

-دوربین»در سطح مسیرهای ویژه و نیز  «دوربین ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیرمجاز به مسیرهای ویژه» دستگاه
 تقاطع پررفت و آمد شهر تهران نصب گردد. 644در  «های راهنمایی و رانندگیهای ثبت تخلف عبور از چرا 

هـران در راسـتای افـزایش حجـم و زمـان      سـازی اطالعـات مرکـز داده مرکـز کنتـرل ترافیـک ت       افزایش ظرفیت ذخیره پ(

 های برنامه. نگهداری اطالعات طی سال

                                                           
1 Transit Oriented Development 
 



 

۲۹ 
 

بـه  نقـل  وحمل  به منظور تقویت نظارت بر عملکرد و مدیریت یکپارچههای فیبرنوری در شهر تهران، توسعه زیرساخت( ت

 برسد.کیلومتر در پایان برنامه  1444کیلومتر کنونی به  227نحوی که طول زیرساخت فیبرنوری از 

تـر  وری معـابر و گسـترده  به منظـور افـزایش بهـره   های نظارت تصویری در سطح شهر تهران، به نصب و توسعه دوربین (ث

هـای نظـارت تصـویری در    به نحوی که تعداد دوربین ،کردن نظارت مستمر، نامحسوس و مکانیزه بر جریان ترافیک شهری

تقـاطع   321و تعداد تقاطعات هوشمند متصل به سیستم کنترل مرکزی از دستگاه  7664دستگاه کنونی به  167شهر تهران از 

 تقاطع در پایان برنامه برسد. 221ه کنونی ب

نقل شهری نسبت به بهبود و وها و تسهیالت حمل شهرداری موظف است برای افزایش مطلوبیت سیستم: 20ماده 

ها و تسهیالت با توجه ویژه به ساماندهی حمل و نقل  ظارت بر این سیستمهای مدیریت، کنترل و ن ارتقاء سیستم

برنامه ارائه در قالب ، تمهیدات الزم سیکلت در شهر تهران مسافرو بار با وسایل نقلیه شخصی و جابجایی موتور

 (.1109) به عمل آوردبه شورا در سال اول برنامه،  عملیاتی



 





 



 

۳۱ 
 

 مقدمه

محـیط زیسـت و خـدمات    »د، حـوزه  هـا قـرار دار  برعهـده شـهرداری  های ماموریتی که مطابق قـانون  یکی از مهمترین حوزه

ها و ساماندهی گلـزار   ، مدیریت آرامستاناهای سبز شهری، مدیریت پسماندهااست. توسعه و نگهداری از انواع فض« شهری

هـای   شـهری، مـدیریت فروشـگاه   زیباسـازی   بار، ساماندهی صنایع و مشـاغل شـهری،   ترهومطهر شهدا، مدیریت میادین میوه

 شهروند از جمله اقدامات گسترده و متنوعی است که در این بخش جای گرفته است. 

زیست و خدمات شهری، با تکیه بر تمامی اسناد فرادست مرتبط و با در چارچوب این برنامه، حوزه ماموریتی محیط           

هـای نـوین و خـدمات    اسـتفاده از فنـاوری  »، «اده از خـرد جمعـی  اسـتف »، «خالقیـت و نـوآوری  »تکیه بر رهنمودهـایی چـون   

برون سـپاری  »و « زیست شهریحفاظت از محیط»، «های نارکارآمدوری و اصالح فرایندها و رویهارتقاء بهره»، «الکترونیک

 اند:های راهبردی زیر مبنای عمل قرار گرفتهگیریجهت و« هافعالیت

شاداب، سالم و پاک از طریق توسعه فضاهای سبز شدهری و پیراشدهری و ارتقداء    نیل به شهری سرسبز، زیبا،  ˗

 سطح بهداشت و محیط زیست شهری و مدیریت بهینه پسماندهای تولیدی؛

 توسعه یکپارچه و متوازن فضاهای سبز شهری و پیراشهری؛ ˗

 ؛زکم برخوردار جهت افزایش سرانه فضای سبتوجه ویژه به توسعه بوستان محلی در مناطق  ˗

 های طبیعی شهر؛صیانت از منابع و سرمایه ˗

 خاذ رویکردهای آموزشی سالمت شهری؛ات ˗

 زیست در مدیریت شهری؛های کیفیت محیطحاکمیت رویکردهای زیست محیطی و بهبود شاخص  ˗

های مردم نهادو شورایاری هابرای پایش و نگهداشت محیط زیست و فضدای سدبز   استفاده از ظرفیت تشکل ˗

 شهری؛

 ریزی توسعه شهر بر اساس ارزیابی توان اکولوژیکی شهر؛برنامه ˗

 ها؛اصالح الگوهای مصرف شهروندان و کاهش پسماندها و پساب ˗

 بهبود کیفیت بصری محیط شهری از طریق اولویت پیرایش بر آرایش در ارتقاء سیما و منظر شهری؛ ˗

ور تبدیل آنها به مراکز خددمات مقیداس   بار به منظو ترهاصالح و ساماندهی ساختاری بازارها و میادین میوه ˗

 ای، ناحیه ای و شهری؛محله

 های هویت شهری؛زیباسازی و ساماندهی سیما و منظر شهری از طریق انتظام بخشی بصری و تقویت نشانه ˗

ها، فرایندها و سازوکارهای فعالیتی حوزه محیط زیست و خدمات شهری به منظور ارتقداء  بازنگری در رویه ˗

 اثربخشی؛کارآمدی و 

 واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی و تامین خدمات از طریق خرید خدمت؛ ˗

 .ریزی خدمات شهریسازی و برنامهمهای صنفی در تصمیاستفاده از ظرفیت تشکل ˗

  



 

۳۲ 
 

 (91بخش هشتم: توسعه یکپارچه ومتوازن فضای سبزشهری و پیراشهری)

بهبود کیفیت فضاهای سبز شهری، نسبت به توسعه متوازن فضای ضمن توجه به شهرداری موظف است، : 21ماده 

 (: 9101)موارد ذیل اقدام نماید  وای محله ای وناحیه ای،منطقه سبزشهری با درنظرگرفتن مقیاس عملکرد شهری،

ر تهران با تأکید بـر بسترسـازی الزم بـ    های جدید و توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز شهری در شهرشناسایی عرصهالف( 

ای و  هـا در سـطوح مختلـف عملکـردی محلـه      هـا و تفرجگـاه   توزیع متوازن بوسـتان آموزش و جلب مشارکت شهروندان و 

هـا و   سـرانه بوسـتان  مترمربع،  71مترمربع کنونی به  6/76ای به نحوی اقدام نماید که سرانه کل فضاهای سبز شهری از منطقه

و همچنین سرانه فضای سبز در مناطق کمتر برخوردار به حداقل  مترمربع 1/7کنونی، به مترمربع  6/6ی شهری از ها تفرجگاه

 (.7 مترمربع در پایان برنامه افزایش یابد )نقشه شماره 7

هـای مختلـف و چگـونگی تـامین     فضاهای سبز شـهری تهـران در مقیـاس    ها وطرح موضوعی ساماندهی پارکتدوین  ب(

به شورا و سـیر  ارائه تا پایان سال اول برنامه و فضاهای خدماتی،  ها، برای رفع کمبودمورد نیاز فضاهای سبز و پارکاراضی 

 را پیگیری نماید. مراحل قانونی آن

بررسی جامع و اتخاذ راهکارهای شناسایی و تملک اراضی برای توسعه متوازن فضای سبز در مناطق کـم برخـوردار بـا     (پ

« توزیع متوازن فضای سبز شهر تهران در سطوح عملکردی مختلف» طرح اسناد توسعه شهری این مناطق و تهیه درنظرگرفتن

گسترش فضـای سـبز در شـهرها از جملـه     های نوین توسعه و  نموده و از روشاقدام در سال اول برنامه  ،و ارائه آنها به شورا

ه در مناطقی که با کمبود عرصه برای توسعه فضای سبز مواجه ویژ ، کشاورزی و بام سبزها به گسترش فضاهای سبز عمودی

 است، استفاده نماید.

به منظـور حفـظ باغـات و جلـوگیری از      ،انهمدیریتی مناسب برای حفظ آ وکارشناسنامه کلیه باغات و تدوین سازتهیه  ت(

 در سال اول برنامه.ها و در اجرای قوانین و مقررات مربوط،  تخریب و نابودی آن

صـیانت از باغـات   طـرح حمـایتی   » مایتی و تشویقی الزم را در قالبهای ح برای حفاظت از باغات شهر تهران، سیاست ث(
 در سال اول برنامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.« شهر تهران

پاسـخگویی بـه   در جهـت بهبـود کیفیـت فضـای سـبز و      های موضوعی با توجه ویژه به معلوالن، سازی پارکاستاندارد ج(

 های سنی و جنسی.آموزشی و تحقیقاتی به ویژه گروه نیازهای روحی،

توسعه فضای سبز شهری با تأکید بر استفاده از گیاهان بومی، کم نیاز به آب و مواد غـذایی، سـازگار بـا شـرایط آب و      چ(

های افزایش کیفیت و کاهش هزینههای زیست محیطی با هدف  مناطق مختلف شهر تهران و مقاوم در مقابل آلودگی هوای

لویت استفاده از درخت و درختچه( در مقایسه وا نگهداری فضاهای سبز شهری انجام گرفته و افزایش احجام سبز شهری )با

 .ها در دستور کار قرار گیرد با سطوح سبز از قبیل چمن کاری

که  «خصوصی، فضای سبز عمودی و بام سبزها برنامه حمایتی توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز خصوصی و نیمه»تهیه  ح(

در سـال اول  ظـارتی  های فنـی، اجرایـی و ن   دربرگیرنده اقدامات تشویقی برای مشارکت شهروندان با ضوابط و دستورالعمل

 ، اجرا نماید.اقدام و پس از تصویب شورابرنامه 



 

۳۳ 
 

-های درشتغییر کاربریو ت بت به شناسایینس ،های فرادستنسیل قانونی موجود در چارچوب طرحگرفتن پتابا در نظر خ(

 های نظامی و تبدیل آن به فضای سبز در طول برنامه اقدام نماید.دانه مانند کاربری

پیشـنهاد بـه کلیـه مراجـع و      ز شـهر تهـران، ارائـه هرگونـه طـرح و     جهت بهبود کیفیت و صـیانت از فضـاهای سـب    :1تبصره

 سبز یا تغییر کاربری باشد توسط شهرداری ممنوع است.ها که پیامد آن کاهش سرانه فضای کمیسیون

شهرداری موظف است نسبت به تدوین استانداردهای سرانه فضای سبز شهری در سال اول برنامـه و ارائـه جهـت     :2تبصره

 به شورا اقدام نماید. تایید

 

سدازی فضداهای سبزشدهری بدا حفدک      ویکپارچهت به توسعه محورهای سبز شهرداری موظف است، نسب: 22ماده 

 هدا و  ضوابط ایمنی و آبخیزداری در قالب توسعه فضداهای سدبز در کوهسداران پیرامدون شدهر تهدران، روددره      

اقدام نماید. در این زمینده   ها رود درههای ساماندهی محورهای سبز و  محورهای سبز شهری در چارچوب طرح

هنگ در نظر شهر به صورت یکپارچه و هما گانهشتههای ر محل روددرهبایست احداث بوستان و تفرجگاه دمی

 .1هکتار در پایان برنامه افدزایش یابدد   950هکتار کنونی به  159از  ی ساماندهی شدههاگرفته و مساحت روددره

 (9109) (1)مطابق نقشه شماره

-مسـاحت روددره  بـرای ارتقـای   مورد نیاز را مالی منابعبه همراه برنامه عملیاتی در این راستا شهرداری مکلف است تبصره: 

 به شورا ارائه نماید. اییدجهت بررسی و تتدوین و ماه  1ظرف مدت هکتار،  364هکتار به 761 از ی ساماندهیها

 

یی، ترمیم، تجهیز و نگهداری بهینه فضای رایبازپ، ضمن توجه به بهبود کیفیت و 1شهرداری موظف است: 29ماده 

اقددام نمایدد کده ایدن     طرح کمربند سبز بده نحدوی    بر تأکید ی، نسبت به توسعه فضای پیراشهری باشهررایپسبز 

-هکتار از عرصده  5000یابد. همچنین هکتار در پایان برنامه افزایش  41112هکتار کنونی به  91112ها از محدوده

 (2 )مطابق نقشه شماره (9104 - 9102) .های پیشین نیز ترمیم و بازسازی شودهای کاشته شده در سال

جـود نسـبت بـه    های قـانونی مو ها و استفاده از پتانسیلبا همکاری و تعامل با سایر دستگاهشهرداری مکلف است  :1تبصره 

های متروکـه و اراضـی واقـع در حـریم      کاری، نهالستانهای جنگلی و مراتع قابل درخت ارکگرفتن پشناسایی و در اختیار 

 اقدامات الزم را انجام دهد.طی مراحل قانونی  در جهت استفاده بهینه از آنها وشهر تهران و 

ی بـا رویکـرد تبـدیل ایـن     شهررایپهای جنگلی  برداری از بوستانی موظف است نسبت به طراحی و بهرهشهردار :2تبصره 

 شهری اقدام نماید. های فضاها به تفرجگاه

 

برآبخیدزداری درارتفاعدات وگسدترش     تاکیدد  های ذیربط بارداری موظف است با همکاری دستگاهشه: 24ماده 

 ی سدطحی اقددام  هدا  آبناشی از تصفیه فاضالب و ذخیدره   از پسابمجدد  و استفادهی آب بازچرخانی ها روش

                                                           
7
 7327پیرو تاکید طرح جامع شهر تهران مصوب سال   
1
 (7314-16توسعه جمهوری اسالمی ایران ) پنجم برنامه بند ج قانون 761 با عنایت به مفاد ماده 



 

۳٤ 
 

-درصد و مساحت تحت پوشش شدبکه  10درصد کنونی به  40تا راندمان آب برای آبیاری فضای سبز را از  کرده

 (.9101) یابدهکتار تا پایان برنامه افزایش  7700هکتار کنونی به  1150های آبرسانی فضای سبز را از 

مسـئول   ییاجرا یها مشارکت دستگاه ،یبا همکارموظف است خود  یقانون یها تیدر چارچوب مأمور یشهردار تبصره:

هـا،   هـای طبیعـی آب مسـیل    ی )برنامه جامع حفاظت و ساماندهی جریانبخش خصوص یو منابع مال تیریمد یریبا بکارگو 

 هیجذاب و با طراوات در حاش یتفرجگاه یفضاها جادیا های مهم در محدوده شهر تهران و همچنین رودهای فصلی، آبراهه

 .نمایدو به شورا ارائه  هیته سال اول برنامه یحداکثر ط را شهر تهران ( درآب یسطح یها نیاجر

 

سدالم جهدت    استحصدال آب  و در راستای استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس مورد نیداز شدهرداری  : 25 ماده

به ارتقاء سطح پوشش برنامه شرب در سطح شهر تهران، شهرداری موظف است نسبت مصارف مختلف عمومی غیر

درصد تعداد منابع  100درصد تعداد منابع به میزان  1از میزان فعلی  پایش کیفی منابع آب موجود )چاه و قنات(

تا پایان سال دوم برنامه اقدام نموده و تا پایان برنامه نیدز نسدبت بده ارتقاءکیفیدت مندابع آب مدذکور تدا سدطح         

 .(9101) اقدامات الزم را انجام دهداستانداردهای کیفی زیست محیطی 

 

هدای تولیددی   هدا و پسداب  چرخانی و استفاده مجدد از فاضدالب شهرداری موظف است در راستای باز: 21 ماده

 های فاضدالب شدهری و صدنعتی   خانههای آلوده سطح شهر و پساب تصفیهواحدهای مختلف شهرداری، روان آب

ای های مسئول از جمله شرکت آب منطقده های دیگر در سطح شهر است با همکاری سازمانارگانکه در اختیار 

هدای  تهران و با احداث تصفیه خانه، سازمان جهاد کشاورزی استان شهر تهران تهران، شرکت آب و فاضالبشهر 

به فراخور مکدان و میدزان فاضدالب و اسدتفاده     های کوچک تصفیه، دازی سیستمانجمله نصب و راه از استاندارد

تدا پایدان برنامده    متدر مکعدب    1750000به میزان  را فعلیمتر مکعب  15000از مصرفی را  از این منابع آبیخود، 

 برساند. 

 

اسدتان   خدود را بدا سدازمان جهادکشداورزی     در سال اول برنامه نحوه همکاری شهرداری موظف است: 27ماده 

شهر تهران، وزارت بهداشدت، درمدان و آمدوزش    فاضالب  تهران، شرکت آب وشهر ای تهران، شرکت آب منطقه

ارتقاء بهداشت عمومی و سالمت شهروندان جهت جلدوگیری   به منظور ،محیط زیستپزشکی و سازمان حفاظت 

سی و تصدویب بده شدورا ارائده     ربرهای آلوده تهیه و جهت ضی زراعی دشت جنوب تهران با پساباز آبیاری ارا

 .دهد

 

موظف اسدت   یها، شهردارسبز و پارک یفضا یاریراندمان آب شیو افزا ازیآب مورد ن نیبه منظور تأم: 21ماده 

 ریقنوات و سا اءیآب خام و اح استفاده از»عملیاتی طرح ذیربط های اجرایی  با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه

شورا ارائه به و  طی سال اول برنامه تهیه را «سبز یافض یاریآب نهیدر زم یعلم نینو یها اتخاذ روش ی بامنابع آب

 .(9101) نماید

 



 

۳٥ 
 

 (92بخش نهم: ارتقاء سطح سالمت، بهداشت و محیط زیست شهری)

برنامه عملیاتی » پسماندهای عادی و ویژه، ضمن ارائهشهرداری موظف است به عنوان مدیریت اجرایی : 29ماده 

، نسبت به شناسایی و اجرای فرایند اصولی مدیریت اول برنامه به شوراظرف سه ماه ، «و تفصیلی مدیریت پسماند

و  آوری و حمدل، پدردازش، بازیافدت و دفدع اصدولی     جمع پسماند )کاهش تولید، تفکیک ازمبدأ، ذخیره سازی،

هدای شدهر و نیدز اسدتفاده از     ها و پتانسدیل  گرفتن ویژگیاز دفع پسماندهای تولیدی( با در نظرهای پس مراقبت

 (74و  1 شماره های)مطابق نقشه (9209 -9202 -9201). 1ی نوین اقدامات ذیل را انجام دهدها یآور فن

، بر اساس برنامه پنج ساله مصوب نسـبت بـه تهیـه    1های طبیعیهدف اصالح الگوی مصرف و حفظ منابع و سرمایه با الف(

خشـک  )سازی شهروندان و تفکیک از مبدأ به نحـوی اقـدام نمایـد کـه کـل پسـماند        برنامه اجرایی طرح آموزش، فرهنگ

 درصد، در پایان برنامه افزایش یابد.  34درصد کنونی به  76آوری شده در مبدأ از  تفکیک وجمع( ویژه و ارزشمند،تر

ای تهیه و اجرا گردد که تـا  سازی شهروندان و تفکیک درمبدأ باید به گونه برنامه اجرایی طرح آموزش، فرهنگ :1تبصره 

پایان برنامه، کل جمعیت شهر تهران تحت پوشش طرح تفکیک ازمبـدأ قـرار گرفتـه وآمـوزش مسـتمر و جلـب مشـارکت        

هـای   ید پسـماند و مشـارکت بیشـتر در اجـرای طـرح     ها و با هدف کاهش تول حداکثری شهروندان با همکاری سایر دستگاه

تصویب و اجـرای ضـوابط فنـی و     ،قرار گیرد و به نحوی اقدام شود که با پیشنهاد و پیگیری دستور کارتفکیک در مبدأ در 

محقـق شـده و از تفکیـک و جداسـازی در مسـیر       الـف آوری مخلوط پسماند مطابق با بند ، انباشت و جمعازیمورد نقوانین 

 عمل آید. جلوگیری به

درصد  14به  تن در روز( 6144درصد موجود )معادل  24از  آوری شده و حمل آن با روش مکانیزه میزان پسماند جمعب( 

 در روز در پایان برنامه افزایش یابد.

ی هـا  یتکنولـوژ شناسـایی   گیری از توان کارشناسان مجرب داخلی و خارجی جهتضمن انجام مطالعات جامع و بهره پ(

های کمی و کیفی پسماندهای تولیدی به مناسب برای بازیافت پسماندهای تر و تولید کودهای کمپوست، متناسب با ویژگی

 64نسبت به کل پسماند تولیدی از  (تر، خشک و ریجکت)در مقصد  نحوی اقدام نماید که میزان پسماندهای بازیافت شده

 امه افزایش یابد.درصد در روز در پایان برن 24درصد موجود به 

هـا همـه اسـتانداردهای زیسـت     قبل از اجـرای کلیـه پـروژه    محیط زیستی هایدر طول برنامه ضمن انجام ارزیابی :2تبصره 

تولیـدی توسـط    را رعایت نموده و همچنین نسبت بـه استانداردسـازی کلیـه محصـوالت     محیطی در ایجاد تاسیسات پسماند

 شهرداری اقدام نماید.

 پسـماند،  ضـمن تعطیلـی دفـن غیربهداشـتی     ،3اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از دفن غیر اصـولی پسـماند  به  باتوجه ت(

درصد و به صورت بهداشتی تا پایـان برنامـه اقـدام     14درصد کنونی به حداکثر  64نسبت به کاهش میزان دفن پسماندها از 

 نماید.

                                                           
7
 و آیین نامه اجرایی آن 7323با توجه به مفاد قانون مدیریت پسماند مصوب سال   

 7323آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مصوب سال  6با توجه به مفاد ماده   1

 جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنجم توسعه  713در راستای تحقق مفاد آئین نامه اجرایی بند الف ماده  3



 

۳٦ 
 

های گذشته، ضمن انجام مطالعـات   ناشی از دفن پسماند طی سالای با هدف ساماندهی و کنترل گازهای گلخانه :9تبصره 

نسبت به اجرای کامل پروژه استحصـال گـاز متـان از محـل      ،همکاری با وزارت نیرو و های قانونی الزم و استفاده از پتانسیل

یل مراکزدفن به فضای سبز دفن و تولید برق تا پایان برنامه اقدام نماید. همچنین الزم است با رعایت مسائل فنی نسبت به تبد

 .گرددهکتار اقدام  744هکتار موجود به  644و افزایش سطح آن از 

بـه  آن در شـورا   تاییـد و « عملیاتی مدیریت پسـماندهای سـاختمانی و عمرانـی    برنامه»طی سال اول برنامه نسبت به تهیه  ث(

این  در .آوری و بازیافت اصولی این پسماندها در شهر تهران اجرایی گردد فرایند جمع ،برنامه پایاننحوی اقدام نماید که تا 

 تن در روز برسد. 12444تن موجود در روز به  71444از  های عمرانی و ساختمانی مقدار بازیافت پسماند راستا

-، بـا لحـاظ مشـارکت و سـرمایه    های مدیریت پسـماند  تأمین منابع مالی پایدار و بهبود عملکرد در کلیه بخش در جهت ج(

های قانونی موجود )ازجمله بهای خـدمات مـدیریت پسـماند،     ضمن استفاده حداکثری از ظرفیتگذاری بخش خصوصی، 

نسبت بـه  المللی خرید امتیازکاهش میزان کربن(، اعتبارات دولتی خرید تضمینی برق تولیدی از زیست توده و اعتبارات بین

اول برنامـه و   در سـال  بینی نحوه تأمین منابع مـالی، های مدیریت پسماند با پیش پروژه برایتصادی تهیه طرح توجیه فنی و اق

 اقدام نماید.ارائه آن به شورا 

از  های نوین و سازگار با محیط زیست و با تـامین منـابع مـالی مـورد نیـاز     استحصال انرژی از پسماند با استفاده از روش چ(

 برسد.تا پایان برنامه  بر ساعتمگاوات  14مگاوات موجود به  6از  ی دفن،ها محلپسماندهای تولیدی و 

 

ارتقدای   پایددار،  توسدعه  هدای شاخص شدن نهادینه و سازیفرهنگ راستای در است، موظف شهرداری: 90ماده 

های زیست محیطی شهروندان، ایجاد الگوی صدحیح فرهنگدی در حدوزه محدیط زیسدت و جلدب       سطح آگاهی

 برنامده عملیداتی  »مشارکت حداکثری شهروندان در جهت بهبود کیفیت محیط زیست شهری، نسبت بده تددوین   

هدای  گیری از کلیه پتانسیلدر سال اول برنامه با بهره «شهروندان تهران آموزش سالمت، ایمنی و زیست محیطی

  .(9211) و به شورا ارائه نمایداقدام های دیداری، شنیداری ازجمله صدا و سیما و سایر رسانه موجود

 

به منظور حفک بهداشت و جلوگیری از افزایش جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسدان در  : 91ماده 

محدوده شهر تهران، شهرداری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی مسدئول و در چدارچوب قدوانین و    

ی کنتدرل جمعیدت   ی و عملیدات برنامده اجراید  »، برنامده سدال اول   درمقررات موضوعه با رعایت حقوق حیوانات 

با استفاده از راهکارهای مختلف اعم از عقیم سازی، مبارزه بیولوژیک و حدذف  بالصاحب و ناقل بیماری به انسان 

 (.9205های برنامه به شورا ارائه نماید )تهیه و جهت اجرا طی سال «فیزیکی

 

زیست نسبت به ایجاد سداز و کارهدای مناسدب    مدیریت محیطضمن ارتقاء نظام  است موظف شهرداری: 92ماده 

 و سدالمت،ایمنی  هدای شداخص  حین و بعد( از نظدر )قبل،  های عمران شهریپروژه جهت پایش و ارزیابی اثرات

-پدروژه  کلیه شهرتهران نسبت به تهیه پیوست زیست محیطی، سالمت، ایمنی، فرهنگی و اجتماعی محیطیزیست

 (.9201) نماید های شهری اقدام

 



 

۳۷ 
 

شهرداری موظف است، به منظور حفک ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی کالنشهر تهدران ضدمن   : 99ماده 

نسدبت بده    ،های طبیعی و اراضی ارتفاعات جندوبی البدرز  ری از تخریب فضاهای سبز و روددرهحفاظت و جلوگی

از محدیط زیسدت    ایجاد و توسعه فضاها و محورهای سبز در شهر تهران اقددام و بدا همکداری سدازمان حفاظدت     

های ملی اطدراف تهدران و افدزایش    دستورالعمل الزم در جهت تقویت حفاظت از مناطق حفاظت شده و پارک

شورا بده اجدرا    تاییدپس از تدوین و در سال اول برنامه نقش اکولوژیکی این مناطق بر اکوسیستم شهر تهران را 

 .درآورد

 

به حفاظت از تنوع زیسدتی و   شهرداری موظف است ضمن اجرای مصوبه ثبت میراث طبیعی شهر نسبت: 94ماده 

محدیط زیسدت و    میراث طبیعی شهر و همچنین شناسایی و ثبت آثار طبیعی تهران با همکاری سازمان حفاظت از

 های ذیربط اقدام نماید.سایر دستگاه

 

و  «ارتقاء کیفیدت محدیط زیسدت شدهر تهدران      عملیاتی برنامه» تدوینشهرداری موظف است نسبت به : 95ماده 

تا پایان سال اول برنامه و اخذ مصوبه شورا  «محیطی و توسعه پایدار شهری های زیست تدوین معیارها و شاخص»

هدای  با همکاری و تعامل بدا سدایر دسدتگاه    نیز،اجرایی نمودن آن در جهت و اقدام و سایر مراجع قانونی ذیربط 

 .اقدامات الزم را پیگیری و انجام دهددولتی و غیردولتی تا پایان برنامه 

 

نفر یدک چشدمه و از    1000های بهداشتی عمومی را به ازای هر  است، تعداد سرویسشهرداری موظف : 91ماده 

-سرویس های بهداشتی مکانیزه و چشمه، با تأکید بر الگوی مشخص، توسعه سرویس 10000چشمه موجود به  4500

 (.9207ش دهد )معابر و مناطق پر ازدحام شهر، تا پایان برنامه افزای یابی آنها درهای بهداشتی معلولین و مکان

 

ارتقاء کیفیت  ها، کاربریبه منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب  1شهرداری موظف است: 97ماده 

هدای  های کار و فعالیت در سطح شهر تهران، با استفاده از ظرفیت تشکلو ساماندهی پهنه و کارایی محیط شهری

مشاغل آالیندده شدهری    های اجرایی ذیربط، نسبت به ساماندهی اصولی صنایع ودستگاهصنفی و با همکاری سایر 

مشاغل مزاحم ساماندهی شدده بده کدل صدنایع و      نسبت صنایع و ضمن اینکه طی برنامه به نحوی اقدام نماید که

نیز را و اقدامات ذیل درصد افزایش یابد  90درصد کنونی به  70مشاغل مزاحم وآالینده شهری شناسایی شده از 

 .(9201) نمایدمحقق 

 77رسته بـه   61های مشمول انتقال از تعداد رسته ،شناسایی و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آالینده شهریدر زمینه الف( 

 پایان برنامه افزایش یابد. تارسته شغلی 

رسـته و   744رسـته بـه    74های مشمول بهسـازی از  تعداد رستهها، هسازی مشاغل و صنوف و تدوین شاخصبدر زمینه ب( 

 درصد تا پایان برنامه افزایش یابد. 14های مزاحم از ده درصد کنونی به های استانداردسازی شده به کل رستهنسبت رسته

                                                           
7
 7311 -شورا –« تهران شهر مشاغل و صنوف صنایع، ساماندهی جامع طرح» مصوبه اجرای ضمن 



 

۳۸ 
 

رسته به  6های صنفی خدماتی از های ملزم به ساماندهی در مجتمعر مراکز اقتصادی شهر تهران، رستهدر زمینه تسهیل دپ( 

 رسته در پایان برنامه افزایش یابد. 76

جدیـد بـا الگـوی طراحـی یکسـان در      های جایگاهعرضه مطبوعات، طراحی و ساخت  هایجایگاهبه منظور ساماندهی  ت(

 کشور در سال اول برنامه اقدام نماید.هر به منظور ارائه مطلوب مطبوعات سطح ش

 

بدرق، گداز و مدواد اولیده و      نسبت به بهینه سازی مصرف منابع پایده شدامل آب،   1شهرداری موظف است: 91ماده 

زیسدت  و ظدروف تجدیدپدذیر و سدازگار بدا محدیط      همچنین کاهش تولید پسماند و استفاده از وسایل بسته بندی

بسترسازی الزم برای استفاده و انجام  تأسیسات تحت مالکیت شهرداری و ها ساختمان و درفضاهای عمومی شهری

 . (9209) های تجدیدپذیر اقدام نماید حداکثری از انرژی

 71هـای شـهرداری، از    های کاهش مصرف انـرژی بـه کـل سـاختمان     های تحت پوشش طرح نسبت ساختمان افزایشالف( 

 .درصد تا پایان برنامه 74درصد کنونی به 

 

محیط زیست و واحد  ظرف سال اول برنامه نسبت به ارائه ساختارسازمانی مناسب 1مکلف استشهرداری : 99 ماده

اقددام و جهدت   با استفاده از امکانات موجود و عدم گسترش تشکیالت و نیروی انسدانی جدیدد   توسعه پایدار شهر 

 به شورا ارائه نماید. تایید

 

در راستای پایش مستمر اندواع آالیندده    است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مجازشهرداری : 40 ماده

های زیست محیطی و جلوگیری از منابع انتشار آنها و عوامل تخریب محیط زیستی ساالنه نسبت به پایش محدیط  

شدورا ارائده   ماه یکبار به  ششرا هر  زیست )هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( در شهر تهران اقدام و گزارش پایش

 نماید.

 

روبدی بدا   نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه، امکان اجدرای عملیدات بدرف     شهرداری موظف است به: 41ماده 

زیست و کاهش حداکثری اسدتفاده از نمدک و مدواد    نو، مواد و تجهیزات سازگار با محیط هایاستفاده ازفناوری

 (.4109) عملیاتی نماید هر سال در یدرصد 15 به میزان میزان فعلیاز  مخرب محیط زیستی

 

  

                                                           
1
 جمهوری اسالمی ایران توسعه پنجم برنامه قانون 714 ماده مفاد اجرای راستای در 
1
 قانون برنامه قانون چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه 74در راستای اجرای ماده   



 

۳۹ 
 

 (11بخش دهم: زیباسازی وهویت بخشی سیما ومنظرشهری)

بدا   میدراث ارزشدمند تداریخی، مدذهبی و فرهنگدی      احیاء و صیانت ازشهرداری موظف است به منظور : 42ماده 

امداکن و   ایدن بدرداری بهینده و مناسدب     های اجرایی مسئول و با لحاظِ مشارکت در نحوه بهدره  همکاری دستگاه

و  «های متروکه و فعال واقع در محددوده شدهر تهدران   ساماندهی وضعیت گورستان»فضاهای ارزشمند، نسبت به 

به نحدوی اقددام نمایدد کده نسدبت       ،«ایرانی –ها بارویکرد تقویت نمادهای اسالمیآرامستان اءیو احساماندهی »

 75/9از هدای موجدود،   های متروکه، تاریخی و ارزشی ساماندهی و بهسازی شده به کل این آرامسدتان آرامستان

 (.1101) یابددرصد تا پایان برنامه افزایش  100درصد در وضع موجود به 

 

ت هنرهای شهری مانددگار و بدا   منظور ارتقاء کیفی هنرهای محیطی با اولوی به است موظف شهرداری: 49ماده 

 570های اسالمی ایرانی، به نحوی اقدام نماید که تعداد آثار حجمی سدطح شدهر تهدران از    گیری از آموزهبهره

به  متر مربع کنونی 175000های دیواری و گرافیک محیطی ایجاد شده از مورد و مساحت نقاشی 1100مورد به 

 (. 1102متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد ) 275000

 

طدرح  »شهرداری موظف است به منظور ارتقاء کیفیت سیما و منظدر شدهری نسدبت بده اجدرا و تکمیدل      : 44ماده 

مربدع کندونی بده    متدر   25000پردازی بناهای سطح شهر تهران را از اقدام و مساحت نور «نورپردازی شهر تهران

 .(1104) متر مربع تا پایانه برنامه افزایش دهد 50000

 

شهرداری موظف است به منظور ارتقای هویت شهری با تاکید بر تقویت خاطره های جمعی به نحدوی  : 45ماده 

متدر   11500ارزشی در شهر تهران از  –اقدام نماید که مساحت فضاهای مرمت و بازسازی شده با هویت تاریخی 

 .(1202) متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد 90000مربع کنونی به 

 

شهرداری موظف است به منظور تقویت زندگی شهری با تمرکز بر شهر پیاده مدار به نحوی اقدام نماید : 41ماده 

در پایان برنامه  متر مربع 100000متر مربع کنونی به  10000ه در شهر از که مساحت میادین و معابر ساماندهی شد

 .(1104) افزایش یابد

 

و بهبدود کیفیدت زنددگی در شدهر،      با توجه به تأثیر ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری بر رفاه شهروندان: 47ماده 

بدا   و جامع و تفصدیلی  هایذیل طرح «زیباسازی شهر تهران عملیاتیبرنامه »شهرداری موظف است نسبت به تهیه 

به شورا ارائه و نسدبت بده اجدرای     تاییددر سال اول برنامه اقدام و جهت هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری 

 (.1109آن تا پایان برنامه اقدام نماید )

 

  



 

٤۰ 
 

 (11شهری)بخش یازدهم: تأمین مناسب نیازهای شهروندان درزمینه خدمات 

شهرداری موظف است به منظور تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهری، در راسدتای سیاسدت توزیدع    : 41ماده 

 (:1101شهروندان، اقدامات زیر را به انجام رساند) متوازن فضاهای خدماتی وتجاری متناسب با نیاز

نسبت به توسعه مراکز تهیه و توزیع کاالهای مصرفی خانوار با رویکرد محله محوری و ارائه خدمات ارزان قیمت بـه   الف(

 شهروندان اقدام نماید.

و بـازار   میـدان 164بازار( موجود به  777میدان و  76بازار ) و میدان 727بازارهای شهرداری از  میادین و تعداد افزایشب( 

 .(77)نقشه شماره  یان برنامهزار( تا پابا 111میدان و  72)

تـن در   7144444تن موجـود در سـال بـه     264444میزان عرضه محصوالت کشاورزی، دامی و مواد غذایی از  افزایش پ(

 .پایان برنامهسال تا 

پایـان  تـا  در سـال  تـن   64444تـن کنـونی بـه     77444شده از  محصوالت میوه و تره بار بسته بندی عرضه میزان افزایش ت(

 برنامه.

 تا پایان برنامه.در سال تن  3744به  تن کنونی1144از میزان محصوالت ارگانیک عرضه شده افزایش ث(

 تا پایان برنامه.در سال تن  114444به  شده میزان محصوالت درجه بندیافزایش  ج(

نماید که  به نحوی اقدام بار شهر تهراناندازی سیستم فروش غیرحضوری در میادین و بازارهای میوه و تره نسبت به راه چ(

 بیست درصد از کل فروش افزایش یابد. به میزان و در طول برنامه پنج درصد در هر سال

در راستای ارتقاء امنیت شغلی نسبت به ساماندهی، فرهنـگ سـازی رفتـاری و ارتقـاء بهداشـت کـارگران در میـادین و         ح(

اکید بر آموزش، بیمه، احراز هویت، شناسنامه دار کردن کـارگران و تکـریم   بازارهای تحت پوشش و نظارت شهرداری با ت

منـد  از این امکانـات برخـوردار و بهـره    مراجعان به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه تمامی کارگران شاغل در این مراکز

 گردند.

های سالمت عمومی در الوصول، ارتقاء سرانه خ( با توجه به تاکید این برنامه بر حفظ رویکرد خدمات رسانی ارزان و سهل

گـذاری  شهر تهران، تنظیم قیمت چرخه توزیع کاال و خدمات و کمک به اقتصاد خانواده، به نحوی اقدام شود که با سرمایه

درصـد تـا پایـان برنامـه      76درصد کنونی به  6های شهروند از بخش خصوصی، سهم استفاده کنندگان از خدمات فروشگاه

 ش یابد.افزای

 از کل فروش برسد. درصد( 3درصد )در هر سال 76سهم فروش الکترونیک شرکت شهروند تا پایان برنامه به  (خ

های شهروند و میـادین  پذیر در تمام فروشگاهای و نایلکس تجزیههای پارچهای برنامه نسبت به جایگزینی کیسههدر سالد(

 میوه و تره بار اقدام نماید.



 

٤۱ 
 

با استفاده از ظرفیـت  های بزرگ و جامع شهروند و فروشگاه سنجی ایجاد میادین میوه و تره بار العه و امکاننسبت به مط (ذ

تا پایـان   ،گذاری بخش خصوصیو همچنین در مبادی ورودی شهر و با سرمایه های ایستگاهیقطار شهری و مجتمعخطوط 

 .اقدام نمایدسال اول برنامه 

های صنعت، معـدن و تجـارت و   ها )از جمله وزارتخانهبا همکاری و تعامل با سایر دستگاه 7موظف استشهرداری  :تبصره

کشاورزی(، با شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب و در قالب برنامه جامع ضمن به حداقل رساندن قیمت محصوالت، جهاد

توزیع این محصوالت  و عرضه نقل، و حمل بندی، بسته فرآوری، نگهداری، تأمین، مراحل کلیه بر بهداشتی و کیفی نظارت

فروش محصوالت سهیالت و انجام اقدامات ترغیبی و تشویقی جهت عرضه واختصاص ت نوین و هایآوریبر فن تأکید با را

غذایی طبیعی، سالم، ارگانیک و فعالیت در زمینه گسترش آگاهی شهروندان در خصوص محصوالت یـاد شـده و مصـرف    

ها در نمونه محصوالت کشاورزی عرضه شده و بـا  گیری بقایای سموم و نیتراتداردهای کیفیت و اندازهترل استانآنها و کن

و  هدف ارتقاء امنیت غذایی و سالمت محصوالت عرضه شده، به نحو مناسب و منطبق با استانداردهای موجود افزایش دهد

 .گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه به شورا تقدیم نماید

 

ساماندهی و توسعه مراکز عمده فروشی، توزیع مواد غدذایی و  »شهرداری موظف است طرح موضوعی : 49 دهما

 .(1101) ه نمایدئرا حداکثر تا سال اول برنامه تهیه و به شورا ارا« میادین میوه و تره بار

 

با توجه به کمبود زمین برای افزایش ظرفیت دفدن امدوات در شدهر تهدران، شدهرداری ضدمن انجدام        : 50ماده 

های شناسایی شده و ذیل موظف است در سال اول برنامه نسبت به انجام مطالعات الزم وتملک ظرفیت اقدامات

هدای اجرایدی، در   دسدتگاه هکتار با همکاری سدایر   250های جدید به مساحت های موجود برای آرامستانگزینه

 .(1101) پیرامون شهر اقدام نماید

هـزار عـدد تـا پایـان برنامـه       364هزار عدد موجـود بـه    14فراهم شده به مورد نیاز، طی پنج سال آینده از  نسبت قبور الف(

 بدیهی است این تعداد جدای از میزان دفن روزانه طی هر سال برنامه خواهد بود. افزایش یابد.

بویژه شهدای گمنـام تـا    جهت ساماندهی گلزار منور شهدا های ذیربطشهید و امور ایثارگران و دستگاه نگی بنیادهماه ب(

های برنامه اقدام نماید و همچنین نسبت بـه ارائـه خـدمات مطلـوب     نسبت به اجرای آن در طول سال و پایان سال اول برنامه

 رضایتمندی حداکثری در دستور کار خود قرار دهد. کمی و کیفی به زائران بهشت زهرا را با هدف ایجاد

بـه  های فرهنگی با هدف تاثیر گذاری بر اقشار مختلـف را در  ضمن توسعه خدمات رسانی الکترونیک، افزایش فعالیت پ(

 بهشت زهرا را در دستور کار خود قرار دهد. زائران

 

های سطحی  آوری وانتقال آب شهرداری موظف است در خصوص اصالح وتکمیل سیستم زهکشی، جمع: 51ماده 

روهدا   های سطحی در معابر و پیاده های نوین زهکشی و دفع آب برنامه با استفاده از مصالح و روشهای سالطی 

 (.4109استفاده نماید )
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٤۲ 
 

 

هدای خددماتی و    ریدزی در اجدرای پدروژه    نظور ایجاد هماهنگی و برنامده به م 1شهرداری موظف است: 52ماده 

و و با توجده بده پرداخدت سدهم دولدت       ها از حفاری معابر و کاهش هزینه زیربنایی، رفع مشکالت ترافیکی ناشی

رک تأسیسدات شدهری   ، نسبت به تکمیل مطالعات و احداث طرح پایلوت تونل مشتهای خدماتی هماهنگی دستگاه

اقدام و بدین طریدق زمینده   « طرح جامع شبکه تونل های مشترک تأسیسات شهری تهران»های با اولویتمطابق 

برداری، نگهداری و مدیریت یکپارچه تاسیسات شهری را بر اساس قوانین و ضدوابط مصدوب مراجدع     تسهیل بهره

 (.1102)ربط فراهم نماید  ذی
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٤٤ 
 

 مقدمه

عقالنی، منظم، آینده نگـر، نهـادگرا، مشـارکت محـور و     ریزی شهری به عنوان یک فرایند رنامهنقش و جایگاه مدیریت و ب

هایی از جمله آمادگی شهر و شهروندان، انجـام  معطوف به تحقق اهداف مشخص در مدیریت بحران شهری در قالب مقوله

ه و هـای اولیـ  های پیشگیرانه و کاهش اثر مبتنی بر تفکر خطر محوری، ایجاد نظام سازمانی و تشکیالتی و زیر ساختفعالیت

باشد. همانطور که در حال حاضـر  حداقلی برای مقابله با حوادث احتمالی، طراحی نظام بازسازی و بازتوانی قابل تعریف می

المللی گذر از تفکـر بحـران محـوری و    ریزی ایمنی و مدیریت بحران در جهان درچارچوب اسناد و تجارب بیننظام برنامه

 را در کانون توجه خود دارد. های پیشگیرانه تمرکز بر انجام فعالیت

ی مـالک عمـل در حیطـه نظـام مـدیریت شـهر       وجود برخی وظایف و تکالیف مصرح در ذیل اسناد و قوانین فعل

مبنی بر وظیفه مندی شهردار تهـران  7321قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  1ماده "د "تهران از جمله بند

قانون شهرداری مبنی بر وظیفه شهرداری برای تامین ایمنی شـهر   26و ماده  66ماده 76 برای مدیریت بحران شهرتهران و بند

شـود. الزمـه   انونی این حوزه مـاموریتی تلقـی مـی   و شهروندان در برابر خطر آتش سوزی و سیل از مهمترین مبانی و اسناد ق

-عتباری در ساختار اداره امور شهر تهران میابینی نظام تشکیالتی، تجهیزاتی، نیروی انسانی و منابع تحقق این وظایف پیش

هـای اجرایـی محلـی و    در واقع شهرداری تهران در زمینه مدیریت بحران بیشتر نقش هماهنگ کننده فعالیـت دسـتگاه   باشد.

 واحدهای تابعه برای تحقق امور مرتبط با مدیریت بحران را برعهده دارد و در زمینه ایمنی و آتـش نشـانی کلیـه فراینـدهای    

مـدیریت  و توسـعه   برنامـه  ریزی، امور اجرایی، عملیاتی و نظارت را به عنوان مجـری بـه عهـده دارد.   گذاری، برنامهسیاست

 .نیز در این ماموریت دیده شده استسازی شهر در برابر سیالب های سطحی و ایمنشبکه آب

رویکـرد اساسـی در تـدوین برنامـه حـوزه       هـای موجـود،  سـازوکارهای قـانونی و ظرفیـت   ها وضرورتا توصیف ب          

 است: ذیلهای راهبردی گیریماموریتی ایمنی و مدیریت بحران معطوف به جهت

 ؛های طبیعی و انسان سازی مناسب و رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت بحرانهاتوسعه شبکه زیرساخت ˗

 ؛غیرعامل در شهر تهران کاربست اصول پدافند ˗

 ؛نقش شهروندان در مدیریت بحران ارتقاء ˗

 ؛های حیاتی، حساس و مهم شهریها و شریانایمنی سازی زیرساخت ˗

 ؛های زیرساخت عمران شهرینگهداشت دارایی ˗

نشانی شهر  ایجاد نظام مدیریت واحد برای هماهنگی و یکپارچگی در امور مدیریت بحران، ایمنی و آتش ˗

 ؛تهران

سازی  سازی محلی، توانمند بحران اجتماع محور و نهادگرا از طریق نهادریزی و اعمال مدیریت  برنامه ˗

 ؛ای های محله دهی و تجهیز تشکل قابلیت واکنش اضطراری و سازمان

های موفق و کلیدی و اصالح و بازنگری در ساختارها و سازوکارهای نارکارآمد به منظور استمرار رویه ˗

 ؛ارتقاء اثربخشی و پاسخده بودن

ری و تمهید شرایط مناسب به منظور تحت پوشش قراردادن کلیه شهروندان از اقدامات و عدالت محو ˗

 ؛تسهیالت ایمنی و مدیریت بحران

 

  



 

٤٥ 
 

 (41بخش دوازدهم: ایمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز )

 ضدوابط،  وسازهای جدید، ساخت در ایمنی ضریب افزایش تحقق راستای در است موظف شهرداری: 59ماده 

 بسدیار  شیب مستعد لغزش، ژئوتکنیکی، ناپایدار شرایط با هایعرصه در را ساخت وساز هایمحدودیت و مقررات

مرتبط ظدرف   علمی مراکز و ذیربط اجرایی هایدستگاه کلیه همکاری و هماهنگی گسلی با هایمحدوده و تند

   .(4101: )رساندانجام را به ذیل  اقدامات و در این جهت 1نماید اعمال سال اول برنامه تدوین و

 پایـان  تا که نحوی به تهران شهر هایگسل رفتاری سازوکارهای و مکانی سازی و تدقیق و یکپارچه رسانی روز به الف(

 .شود شناسایی گسلی هایهمحدود تمامی برنامه،

 های با خطر بسیار زیادتا پایان سال دوم برنامه و ایمن سازی پهنهتهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش برای شهر تهران  ب(

 تا پایان برنامه.

 شهرسازی معاونت از متشکل کارگروهی توسط ماده این موضوع اعمال قابل هایتیمحدود و مقررات ضوابط، تبصره:

پـس از تاییـد    تـدوین و  عمرانـی  و فنـی  معاونت شهری، خدمات معاونت بحران، مدیریت و پیشگیری سازمان معماری، و

 گردد. ال  میجهت اجرا ابتوسط شهردار تهران ورا، شورای عالی فنی شهرداری تهران و تصویب ش

 

 نظدام  همکداری سدازمان   با ساختمان ملی مقررات و ضوابط رعایت راستای در است موظف شهرداری: 54 ماده

 فندی  نامده  اجرای شیوه برای الزم سازوکارهای برقراری به تنسب های ذیربطو سایر دستگاه ساختمان مهندسی

در سدال   1ساز ساخت و فرآیند آور الزام بخش عنوان به آن بر نظارت و تهران شهر ساختمانی هایگودبرداری

 .(4102نماید ) اقدام اول برنامه

 

 فضداهای  و سداز  و ساخت در ایمنی مقررات و ضوابط اصول، رعایت منظور به است، موظف شهرداری: 55 ماده

 برنامه پایان تا احتمالی، حوادث با مقابله برای شهروندان توانمندسازی و شهر های ساختمان ایمنی ارتقاء شهری،

 .(4102دهد ) انجام را زیر اقدامات

 هـا، نامـه  آئـین  حقـوقی،  هـای ساخت زیر تامین منظور به شهری فضاهای و  هاساختمان ایمنی سطح ارتقا الیحه ارائه(  الف

 به شورا برنامه اول سال پایان تا الزم منابع و فرآیندها ها،العمل دستور

و  پیشـگیری  معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی، سـازمان     همکـاری  بـا  یتهرانـ  شـهروندان  آمـوزش  و ایمنی فرهنگ ارتقاء( ب

بـال    جمعیـت از درصـد   14تا انتهای برنامه این پوشش ای که ایمنی بگونهنشانی و خدمات  آتش سازمان و بحران مدیریت

 %( افزایش یابد.6شهری )سالیانه 
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 7326طبیعی و حوادث غیرمتقربه مصوب های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات سوانح بند ششم سیاست  
1
 7317مصوب   « تهران شهر ساختمانی های گودبرداری و تخریب ایمنی ارتقای» شورا مصوبه بر مبنی 



 

٤٦ 
 

 بـه  نسـبت  مالکان الزام و 7پرخطر شهری فضاهای و هاساختمان کلیه اولویت با نشانی آتش و ایمنی بازرسی نظام ایجاد (پ

شورا در سال اول  در آن تصویب و الیحه ارائه طریق از  ایمرحله صورت به نشانی آتش و ایمنی هایسیستم به آنها تجهیز

  .برنامه

 و تشـویقی  هـای مکـانیزم  ایجـاد  و سـازی  فرهنگ طریق شهر از عمومی اماکن ایمنی ارتقاء جهت الزم تمهیدات انجامت( 

ها، سینماها، مساجد، مراکز آموزشی، حسینیه اماکن عمومی، ازجمله نشانی آتش و ایمنی اولیه تجهیزات تامین در مشارکت

 ها، آسایشگاه سالمندان و مراکز تادیبی.درمانی، تجمعی، ورزشی، کتابخانه تئاتر، مراکز

 .ای در اماکن عمومی، درمانی، آموزشی و جمعیت پذیرسترش مقاوم سازی عناصر غیره سازهکمک به گث( 

 

 و سدوزی  آتدش  برابدر  در ایمندی  مقدررات  و ضدوابط  رعایدت  و تامین منظور به است موظف شهرداری: 51 ماده

 ها،ساختمان کلیه هایپروانه و گواهی صدور یندآفر اصالح و بازبینی برای الزم ریزیبرنامه و حوادث، تمهیدات

 ضدوابط  و غیدر عامدل   ساختمان، پدافندد  ملی مقررات که دهد انجام ایگونه به را شهری تاسیسات و بناها ایجاد

 نشدانی  آتش و ایمنی هایسیستم جمله از نوین هایفناوری و هاسیستم و اجرا کامل صورت به نشانی آتشایمنی 

 و شدامل ضدوابط   ایالیحده  در ایدن راسدتا،   .گردد اعمال ایمن خروج معابر و گاز و حرارت دود، دهنده هشدار

از سال دوم برنامه عملیاتی  تصویب شوراپس از و ارائه  برنامه اول سال دررا  شده و بومی روز به  هایرداستاندا

 . (4209)گردد می

 

هدای  : شهرداری موظف است به منظور مددیریت صدحیح آب هدای سدطحی شدهر، بدر اسداس شداخص        57 ماده

ای سدطحی،  هد ای )شدبکه اصدلی جمدع آوری آب   هدای توسدعه  هدای سدطحی  و نقشده   عملکردی مدیریت آب

هدای  هدای رسدوبگیر درون شدهری و حوضدچه    آشغالگیرهای موجود و پیشنهادی، رفع نقاط گلوگاهی، حوضچه

و  76و  73و  71هـای شـماره   نقشـه )مطـابق  ( 4109های ذیربط اقدام نماید )با هماهنگی دستگاه )رسوبگیر مدخل شهری

 (1و 7پیوست شماره مطابق و  (76

هـای سـطحی بـا    مشـتمل بـر توسـعه شـبکه آب     «هـای سـطحی  آب مـدیریت  طـرح جـامع  »شهرداری مکلف است : تبصره

تـدوین و در  هـا،  و تدقیق جداول و نقشـه های سطحی و با انجام مطالعات میدانی بکارگیری رویکردهای نوین مدیریت آب

 سال اول برنامه به شورا ارائه نماید.

را با همکاری وزارت نیرو  «طرح جامع کاهش خطرپذیری سیالب شهر تهران»، 2شهرداری موظف است: 51 ماده

 امه، مطابق برنشوراهای اجرایی آن را پس از تصویب  و سایر نهادهای ذیربط، در سال اول برنامه تدوین و برنامه

  (.4104)های برنامه، اجرایی نماید. بندی طرح مذکور، در سالزمان
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 7366ها مصوب قانون شهرداری 66ماده  76مطابق بند   
1
 7326طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب های کلی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات سوانح مطابق بند هشتم و نهم سیاست  



 

٤۷ 
 

های سطحی  آوری و هدایت آب حفک کارایی و نگهداشت شبکه جمع موظف است به منظور یشهردار: 59 ماده

پیاده سازی نظام تعمیر و نگهداری با تأکید بر انجام بازدیدهای ادواری مستمر، تهیه شناسنامه نسبت به  شهر تهران،

بدا همکداری وزارت نیدرو و سدازمان     و  فنی، طراحی و اجرای شبکه پایش و انجام تعمیرات مدوردی یدا اساسدی   

 .(77 نقشه شماره) (4109) الزم را به عمل آورد یداتتمههواشناسی، 

و در  شدهر تهدران   یطدی مح یسدت و زیدار، ارتقای سطح ایمنی توسعه پابا هدف موظف است  یشهردار: 10 ماده

و  یداء برنامه جدامع اح  یننسبت به تدو ،و قنوات شهر تهرانها رودخانه یو سامانده یاءجامع اح یریتمد راستای

مشتمل بر روددره های کن، وردآورد، درکده، فرحدزاد، دربندد و دارآبداد ، بدا همکداری        رودخانه های سامانده

 ینسدبت بده اجدرا    تدا پایدان برنامده    و ماه پس از ابالغ برنامه 11تا اقدام وزارت نیرو و سایر دستگاه های ذیربط 

موجدود، احدداث    یهدا رود دره یو سدامانده  یداء متروکده، اح  یهدا دخانهرو یایآن مشتمل بر اح یهایتاولو

 یآبهدا ، فاضدالب  یمحلد  یهدا خانه یهتصف یق پساباز طر یسبز شهر یهاپهنه هم چنین و یمصنوع یهایاچهدر

 .یدقنوات اقدام نماو  یسطح

 

 از شدهر،  در شدهری  فضاهای و مهم و حیاتی ساختهای زیر و تاسیسات ایمنی کنترل منظور به شهرداری: 11 ماده

 و سدوخت  انتقدال  هایلوله برق، های شبکه حرایم رعایت برنامه عملیاتی» ذیربط، دستگاههای با همکاری طریق

 .نماید نسبت به رعایت قوانین موجود اقدام را در سال اول برنامه تهیه و «شهری مهم تاسیسات سایر

 

 آتدش  زلزلده،  طوفدان،  سدیل، )نشده شهر  بینی پیش حوادث وقوع صورت درمجاز است  تهران شهردار: 12 ماده

 کنتدرل  جهدت  % بودجده نقددی   4ای حداکثر تا سرمایه و نگهداشت اعتبارات سرجمع از( مشابه موارد و سوزی

 همدراه  بده  را ماده این عملکرد گزارش و پرداخت و تامین را مربوط عملیات هزینه و واکنش اضطراری، اوضاع

 .نماید شورا ارائه به تصویب جهت حداکثر ظرف مدت شش ماه مربوطه حوادث وقوع در موثر عوامل تشریح

 

 بخش سیزدهم : بهبود سیستم ایمنی و مدیریت بحران

 فرماندهی و موثر اقدام و پایدار آمادگی برای واحد مدیریت ایجاد راستای در است موظف شهرداری: 19 ماده

 .(4201) دهد انجام را زیر اقدامات بحران دوره در

 از نگهـداری  و برداری بازنگری و کاربست دستورالعمل بهره ساخت، و طراحی مکانیابی، ضوابط کاربست و تدوین (الف

 .موجود تا پایان سال اول برنامه وضع پایش و جهانی تجارب از استفاده با بحران مدیریت پشتیبانی، ویژه و معین هایپایگاه

 سـطح  در آن منطقـی  پـراکنش  و توزیع و جمعیت تراکم با متناسب بحران مدیریت پشتیبانی هایپایگاه تجهیز و توسعه (ب

چهار پایگاه معین مجهـز و آمـاده    شهر، هر منطقه یک پایگاه ویژه و به نحوی که هر ناحیه حداقل یک پایگاه پشتیبانی شهر

مطـابق  )پایگاه در انتهای برنامـه برسـد    764پایگاه ابتدای برنامه به  741ها از بطوریکه مجموع این پایگاه. باشد به کار داشته

 (.71نقشه شماره 
 



 

٤۸ 
 

 موقدع،  بده  هشددار  شدهری،  مددیریت  نهادهدای  و شهر هوشمندسازی منظور به است، موظف شهرداری: 14 ماده

 نظدام » غیرطبیعدی،  و طبیعدی  هدای بحدران  با موثر مواجهه و حادثه وقوع زمان در هنگامبه و دقیق رسانیاطالع

 ذیل موارد طریق از را «تهران نشانی و ایمنی شهر آتش اورژانس، بحران، مدیریت ارتباطات و اطالعات یکپارچه

 .(4202) نماید عملیاتی

و امکـان برقـراری ارتبـاط و     GIS سـامانه  بـویژه در  شـهر  ایمنی و بحران مدیریت اطالعات پایه توسعه و تکمیل نظام (الف

 . برنامه پایان تا شهر تبادل اطالعات تا سطح محالت

 نمـودن  مجهـز  طریـق  از بحران و آتـش نشـانی،   مدیریت نظام ویژه فناوری و ارتباطی مخابراتی، سیستم توسعه و ارتقاء (ب

 خـاص  ارتباطی هایسیستم سایر و بحران فرماندهی مرکز با تصویری ارتباط سیستم به احداثی و موجود پشتیبانی هایپایگاه

 .برنامه پایان تا نگاریشتاب برخط هایداده دریافت نظیر

در طول سه  ایمنی خدمات و نشانی آتش و بحران مدیریت حوزه اولویت با دیجیتال با آنالوگ بیسیم شبکه جایگزینی (پ

 سال اول برنامه.

 شـبکه  و ایسـتگاه   34مورد فعلی بـه   73نگاری از لرزه فعال هایشبکه طریق توسعه از زلزله سریع ارزیابی سیستم ارتقاء (ت

 .برنامه پایان های مسئول تاهای لرزه نگاری دستگاهو ایجاد ارتباط با سایر شبکه ایستگاه 64 مورد فعلی به 74نگاری از شتاب

 

 فضاهای مراکز، از منظوره چند گیریبهره راستای ها دراست با همکاری سایر دستگاه موظف شهرداری: 15 ماده

 بدرای  مناسدب  هدای مکان بینی پیش به نسبت بحران، نیازهای سایر و اسکان برای شهر عمومی تأسیسات و شهری

 و انتقال امکان از برخوردار فضاهایی ایجاد و شهر سطح در اضطراری هایراه و شهروندان اضطراری امن تخلیه

 (72 شماره نقشه مطابق) .(4201) نماید اقدام زیر شرح به تهران در بحران از متاثر جمعیت اسکان

 .اول و آماده سازی در طول برنامه سال پایان تا شهروندان امن تخلیه برای مناسب مکانیابی اماکن (الف

 شـهر تـا   محلـه  316و بـرای   برنامـه  دوم سال پایان تا شهر محله 127 به فعلی مورد 64 از اضطراری امن تخلیه نقشه تهیه (ب

 . (71 شماره نقشه مطابق) برنامه پایان

و شـورای نظامـات    ذیـربط  نهادهـای  سـایر  همکاری با برنامه دوم سال پایان تا «اضطراری هایراه برنامه شبکه» تکمیل  (پ

 تهران و شورای عالی فنی شهرداری. ی شهرزریبرنامه

 

 یکپدارچگی  و تشکیالتی سازمانی، نظام تقویت هماهنگی، منظور به الزم اقدامات است موظف شهرداری: 11 ماده

 اسدناد  سدایر  و کشدور  بحدران  مددیریت  مراتدب  سلسله چارچوب در تهران، شهر بحران مدیریت و ایمنی سیستم

 .(4209) نماید هئاراشورا  به و تهیه الیحه آن را برنامه اول سال پایان تاتمهید و  1باالدست
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 7321قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  1بند د ماده  



 

٤۹ 
 

 بده  نشدانی  آتدش  و ایمندی  خددمات  ارائده  هایهزینه از بخشی تامین منظور به است، موظف شهرداری: 17 ماده

 از نشدانی  آتدش  و ایمنی خدمات بهای اخذ » سنجی امکان طرح شهر، ایمنی بهینه تامین راستای در و شهروندان

ارائه شورا  هالیحه آن را ب و تهیه برنامه اول سال پایان تا را «هاکاربری سایر و اداری تجاری، مسکونی، واحدهای

  .(4205) نماید

 

 و توانمندسدازی  و خدماتی هایفعالیت انجام در گریتصدی کاهش منظور به است، موظف شهرداری: 11 ماده

 و نشانی آتش و ایمنی خدمات خرید» سنجیامکان انجام طرح به نسبت شهر، اداره در کارفرمائی حاکمیت بسط

 نماید. هئارا شورا و الیحه آن را به اقدام برنامه اول سال پایان تا ،«تولید جای به مربوطه های زیربخش

 

 شدهر  ایمنی عملیاتی برنامه و سوزی آتش وقوع از پیشگیری طرح تهیه به نسبت است، موظف شهرداری: 19 ماده

یکدی از  . نمایدد  هئد ارا شدورا  بده  و اقددام  برنامده  اول سدال  پایان و قوانین کشور تا باالدست اسناد چارچوب در

 مبنایبعد از تایید شورا  که بود خواهد «سوزی آتش از شهر پذیری آسیب اطلس» تهیه اقدام این هایخروجی

 .(4204) گیردمی قرار گیریتصمیم و ریزیبرنامه

 

 و موثر امداد رسانی جهت عمل سرعت و هوشمندی افزایش چابکی، منظور به است، موظف شهرداری: 70 ماده

 .(4201-4204) دهد انجام را ذیل اقدامات شهر، محدوده در حادثه و سوزی آتش محل به رسیدن زمان کاهش

بـر اسـاس مکانیـابی سـازمان      شهر جغرافیای توسعه و شهری بافت با متناسب نشانی آتش هایایستگاه تجهیز و توسعه (الف

 نسـبت  و یابـد  توسعه ایستگاه 766 حداقل به فعلی ایستگاه 774 از برنامه پایان تا که ایگونه آتش نشانی و خدمات ایمنی به

 764 ایسـتگاه و جمعـاً   2حـداقل احـداث سـالیانه    ) نمایـد  اقـدام  شـهر  پهنه 6 در پشتیبانی ویژه ایستگاه 6 تجهیز و احداث به

 .(14نقشه شماره مطابق ) (ایستگاه

 ایستگاه توسعه با متناسب ارتباطات و اطالعات هایفنآوری و عملیاتی تجهیزات و ناوگان رسانی بروز و ارتقا تجهیزات (ب

 و وضع موجود. ها

 آتـش  کارکنـان میـزان   کـه  ایگونـه  به کاربردی هایآموزش توسعه طریق از نشانان آتش دانش و مهارت سطح ارتقا (ت

 . باشند درصد 74به  34از وضع فعلی برنامه پایان تاباال،  به کاردانی مدرک دارای نشانی

 .دقیقه  6:76 به دقیقه 6:17 از برنامه پایان تا سوزی آتش محل به رسیدن زمان  میانگینکاهش  (ث

 .برنامه پایان دردرصد  76 به فعلیدرصد  66 از  ؛ دقیقه 7 زیر شهری های حریق از درصد 14 به پاسخگویی زمان ارتقاء (ج
 

-شیوه به مشارکت برای ایمحله هایتشکل سازماندهیو  توانمندسازی هدف با است، موظف شهرداری: 71 ماده

 و حریدق  اطفدا  و بحدران  مددیریت  شرایط برای نهادسازی و شرایط واجد هایمدیریت ایجاد پذیر، امکان های

 .(4205) نماید عمل برنامه پایان تا ذیل اقدامات طریق از اولیه امکانات به آنها تجهیز و نجات و امداد



 

٥۰ 
 

 از یـک  هـر  در شـرایط  واجـد  شـهروندان  عضـویت  با ایمنی خانه 316 و بحران مدیریت ایمحله پایگاه 316 تشکیل (الف

 ایمنی. خانه به مجهز و شهر هایسرای محله

 امدادی امکانات حداقل به کهبه نحوی شهر  در بکار آماده و دیده آموزش داوطلب نشانان آتش کیفی و کمی توسعه (ب

 (.17 شماره نقشه مطابق) برسد نفر 64444 به موجود نفر 1344 از و باشند مجهز اطفایی و

گـروه   167 بـه  موجـود  گـروه  666 از( دوام) محلـه  اضـطراری  واکنش داوطلب هایگروه سازی و تشکیل تعدادپایدار (پ

 (.11 شماره نقشه مطابق)گروه(  71)سالیانه 

مجمـوع   مکـان از  1444درصـد )  74 از بطوریکه این شاخص شرایط حائز اماکن در بحران مدیریت هایگروه افزایش (ت

 .(درصد 6برسد )سالیانه  درصد 36 به موجود (14444

 چـارچوب  در کودکـان  و زنـان  محوریت با ویژه به بحران مدیریت و ایمنی و آتش نشانی هایتشکل ایجاد از حمایت ث(

 زمینـه  این در( تشکل 1 سالیانه) تشکل 74 حداقل برنامه، پایان تا که ایگونه به ها،سمن تشکیل بر حاکم مقررات و ضوابط

 .شود دهیسازمان
 

 غیررسمی هایسکونتگاه و شهر ایحاشیه نقاط پذیری آسیب کاهش منظور به ،1است موظف شهرداری :72ماده 

 برابر در سکونتگاهی مراکز این بحران مدیریت و ایمنی عملیاتی برنامه تهیه به نسبت شهری، فرسوده هایبافت و

 .نماید اقدام برنامه اول سال پایان تا سوزیآتش و زلزله سیل، اولویت با حوادث

 

 بهسدازی  و سدازی  مقداوم  پیشدگیری،  مؤثر های سیستم گسترش و ایجاد منظور به است موظف شهرداری: 79ماده 

 امدور  ،با توجه به پرداخت سهم دولتو  حیاتی های شریان و مهم ابنیه و ها زیرساخت ها، ها، ساختمانای پل لرزه

 : (4209-4204) نماید اجرایی و تدوین ذیربط های دستگاه و ها سازمان همکاری با را زیر

 خطـر  کـاهش  و مداخلـه  بنـدی  اولویـت  برنامـه  تـدوین  و حیاتی شهر حساس و مراکز و ها پل فنی، ابنیه شناسنامه تهیه (الف

 .تا پایان سال دوم برنامه پذیری

هـای شـهر   سـازی پـل  )مقـاوم  13شـده در نقشـه شـماره    های مشخص های شهر طبق اولویتدستگاه پل 64 یسازمقاوم (ب

 این ماده.  شده در بند الف یینتعبر اساس اقدامات  های شهر تهران وای پلالعات مرحله اول آسیب پذیری لرزهمطو تهران( 

 های شهریبرای مقاوم سازی تاسیسات و زیرساختالمللی تامین مالی های بیناستفاده از ظرفیتپ( 

 های زلزله خیز و پرخطراعمال قاطعانه ضوابط و مقررات خاص ساخت و ساز در پهنهت( 
 

 کداهش  عملیاتی برنامه»با همکاری سازمانها و نهادهای مربوطه نسبت به تدوین  شهرداری موظف است: 74ماده 

ارائده دهدد و جهدت اجرایدی      به شدورا  تاییدسال دوم برنامه اقدام و جهت  تا 1«تهران شهر ایلرزه خطرپذیری

 محقق شده باشد.مدنظر برنامه های ماموریتنمودن آن به نحوی عمل نماید که در پایان برنامه 
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 و ایبیمده  حمدایتی  هایپوشش انواع جبرانی و اتکائی هایروش از استفاده با است، موظف شهرداری: 75ماده 

 شدهر و  بدرای  حدوادث  احتمدالی  خسدارات  جبدران  و پیشدگیری  برای تشویقی سازوکارهای و مالی هایحمایت

 .برساند انجام به را الزم از طریق نهادهای ذیربط تمهیدات شهروندان

 

زیسدت  ایمندی و محدیط   حوادث مربوط به سدالمت،  بروز از پیشگیری منظور به است، موظف شهرداری: 71 ماده

(HSE) نماید اقدام موارد زیر از طریق مدیریت شهری و حقوق شهروندی، هایفعالیت کلیه در. 

های مـدیریت شـهری در   تیدر کلیه فعال 1HSE الزامات سازینهادینه به نسبت مسئول نهادهای و هادستگاه همکاری الف(

 .شهروندیراستای صیانت از حقوق 

را بـا هـدف پیشـگیری و     HSEسازی حوزه سالمت، ایمنـی و محـیط زیسـت    و فرهنگبرنامه عملیاتی آموزش تدوین  ب(

 .کاهش حوادث شهری و ارتقا ضریب ایمنی در سال اول برنامه 

 .برنامه اول سال تا پایان   HSEحوزهبا  مرتبط مدیریتی هایسیستم تجمیع و سازییکپارچه پ(

بازرسی و نظارت بر عملکرد و فعالیت کلیـه پیمانکـاران شـهرداری در راسـتای      مدیریت،ایجاد نظام نامه و شیوهتدوین  ت(

با هدف پیشگیری و کاهش حوادث تا پایـان سـال اول   و در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری،  HSEاجرای الزامات 

 .برنامه و عملیاتی نمودن آن از سال دوم برنامه

 یست شهرداری به منظور کاهش خطرات.، ارزیابی و بازنگری مستمر خطرات حوزه سالمت، ایمنی و محیط زشناسایی (ث

هـای اجتمـاعی حـوزه    شامل برآورد و محاسبات هزینه   HSEپیشگیرانههای ارش عملکرد سالیانه اجرای برنامهگزارائه  (ج

 .گیری مدیران و اعضا شوراتصمیمسازی و پشتیبانی ، به منظور آگاهسالمت، ایمنی و محیط زیست

 

 و نظدر  تبدادل  و المللدی بدین  و ایمنطقده  همکاری هایزمینه تقویت منظور به است، موظف شهرداری: 77 ماده

 خدمات و نشانی آتش بحران، مدیریتحوزه  در الملیبین نهادهای و موسسات فنی، دانش و تجربیات از استفاده

 الزم هدای همداهنگی  و اقددام  تجربده  صاحب المللی بین مجامع و نهادها در عضویت و شناسایی به نسبت ،ایمنی

 .دهد انجام رابا رعایت قوانین و مقررات آنها با موثر و مستمر ارتباط برای

 

 تربیدت  و توانمنددی  ارتقداء  و الملدل  بدین  نظام شهر در جایگاه ارتقاء هدف با است، موظف شهرداری: 71 ماده

 آمدوزش  مراکدز  ایجداد  بده  نسدبت  تهران، شهر نشانی آتش واحدهای و بحران مدیریت نظام ای حرفه نیروهای

یدک مرکدز    برنامه پایان تا که ایگونه به نماید، اقدام المللیبین معمول هایرویه و استانداردها مطابق ایحرفه

مرکز آموزش ایمنی و آتش نشدانی فعدال در کشدور بدوده و یکدی از      آموزش پیشگیری و مدیریت بحران و یک 

 . (4201) مراکز مهم آموزشی در منطقه و خاور میانه باشند
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2 HSE: Health, Safety, Environment 
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 و بحدران  مدیریت نظام در یکپارچه و واحد مدیریت اعمال و تقویت منظور به است، موظف شهرداری: 79 ماده

و  تحلیدل دهدی،  د ثبدت، گدزارش  سامانه واح»نسبت به ایجاد  مسئول هایدستگاه با هماهنگی تهران، شهر ایمنی

 .  (4202) ، تا پایان سال اول برنامه اقدام و از سال دوم الزامات آن را عملیاتی نماید«مدیریت حوادث شهری

 

 و احتمالی حوادث با مقابله برای الزم هایبینیپیش و آمادگی ایجاد منظور به است، موظف شهرداری: 10 ماده

 تعریدف  قدانونی  وظدایف  حسب و اجرایی هایدستگاه توسط بحران از پس و حین حیاتی و اولیه نیازهای تمهید

 آب، از اعم پایه اضطراری تجهیزات و تسهیالت اندازی راه و ایجاد به نسبت کشور، بحران مدیریت نظام در شده

 .پیگیری نماید مسئول هایجایگزینی را از طریق سازمان قابل و مطمئن شبکه و برق

ریـزی  تهیه و به منظور برنامهبرآورد ظرفیت و تجهیزات اضطراری، تا پایان سال دوم برنامه شهرداری مکلف است  :تبصره

 گیرد. میهای ذیربط قرار اقدامات الزم از طریق شورا در اختیار دستگاه
 

 به «شهر باش آماده و اضطراری وضعیت اعالم سامانه» نسبت به تهیه طرح ایجاد است، موظف شهرداری: 11 ماده

 .(4202) نماید هئبرای تصویب ارا کشور بحران عالی مدیریت شورای

 

حداکثر تدا پایدان سدال    موظف است  تهران رییس شورای مدیریت بحران شهر  عنوانهتهران ب شهردار: 12 ماده

 جدامع  طدرح  قالدب  در را خدود  پیشدنهادی  هایطرح کلیهشهر،  تفصیلی و جامع هایطرح استناد به ،اول برنامه

 کشدور  بحران عالی مدیریت شورای در تصویب جهت مسلح نیروهای ظرفیت از استفاده و برای بحران مدیریت

 و اضدطرار  شدرایط  و بحدران  بدروز  هنگدام  در مسلح نیروهای هایتوانمندی از گیریبهره موجبات تا نماید ارائه

 .نماید فراهم را احتمالی حوادث وقوع
 

 تهران شهر در غیرعامل پدافند اصول کاربست:  چهاردهم بخش

شدورای  و با تصدویب   تهیه برنامه اول سال در تهران شهر غیرعامل پدافند طرح است موظف شهرداری: 19 ماده

 .(4901) نماید ارائه شورا به عالی فنی

 شهری توسعه هایطرح اجرای و تهیه فرآیند در ،اندموظف شهرداری به وابسته شرکتهای و سازمانها واحدها، کلیه :تبصره

 و خطرپـذیری  کـاهش  الزامـات  ،های ایمنی و مدیریت بحـران شهر، در قالب پیوست موضعی و موضوعی هایطرح سایر و

 .رعایت نمایند را ابالغی توسط سازمان پدافند غیرعامل غیرعامل پدافند هایشاخص
 

 بده  نسدبت  شدهر،  بحدران  مدیریت سیستم افزاییهم و سازیظرفیت راستای در است، موظف شهرداری: 14 ماده

 و شدهر اقددام   غیرعامدل  پدافند و ایمنی بحران، مدیریت در موثر نهادهای و هاسازمان وظایف تعیین و شناسایی

 .(4901) نمایند منعقد آنها با را مشترک همکاری هایتفاهم نامه
 

 منظور به نرم افزاری و افزاری سخت هایتوانمندی ارتقا و بسترسازی به نسبت است موظف هرداری: ش15 ماده

.(4901-4202) نمایدددد اقددددام شدددهرداری و شدددهر پایددده اطالعدددات از صدددیانت و نگهداشدددت حفدددک،



 





 



 

٥٤ 
 

 مقدمه

با برخورداری از موقعیتی اسـتراتژیک  ،«القرای جهان اسالمام»جایگاه تهران، پایتخت جمهوری اسالمی ایران و 

هـای  مندی از نظام شهرسازی و معماری مبتنی بر انگـاره های ملی و فراملی متعدد، ضرورت بهرهدر منطقه خاورمیانه و نقش

نماید. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، باالترین مرجـع  ناپذیر میایرانی را اجتناب  -آورد و اصیل اسالمیبوم

ریـزی و  گـذاری، همـاهنگی، برنامـه   سیاسـت  حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران است کـه مسـئولیت  

تهیه، نظارت و »ورهای کیفیت شهرسازی و معماری شهرتهران را برعهده دارد. مح ارتقاءساز و وکنترل و نظارت بر ساخت

هـای موضـوعی و موضـعی    تهیه طـرح »، «تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی یکپارچه»، «های توسعه شهریراهبری طرح

هـای طبیعـی   های تاریخی و پهنـه ساماندهی بافت»، «ساماندهی حریم شهر»، «ساماندهی نما و سیمای شهری»، «توسعه شهری

های حوزه ماموریتی شهرسـازی و معمـاری   در زمره فعالیت« ندهی و نوسازی بافت فرسودهساما»و « واجد ارزش شهر تهران

 گیرد.قرار می

 شهرسازی و معماری به شرح زیر است: ماموریتهای راهبردی مبنای عمل در تدوین برنامه گیریمهمترین جهت
 

 ؛پذیری و رقابت پذیریبر زیست تأکید کالبدی شهر تهران برای نیل به توسعه پایدار با -انسجام فضائی -

ب جغرافیدای شدهری   ایجاد تعادل و برقراری توازن در توزیع مراکز خددمات و فعالیدت، در سلسدله مراتد     -

 ؛ای و ...( با رویکرد بهبود دسترسی و کاهش تقاضای سفرای، محله ای، ناحیه)شهری، فرامنطقه

 ؛و منظر شهریایرانی در معماری  -کمک به تبیین و گسترش هویت اسالمی -

 ؛یابی شهر و شهروندانمندی و منزلتبازآفرینی سازمان فضائی و اجتماعی شهر به منظور هویت -

 و سدازی  تصدمیم  مختلدف  سدطوح  در های اجتماعی شهروندان در اداره امور شهری تهرانمشارکت ارتقاء -

 ؛گیری توسعه شهری تصمیم

های مختلف )تک بنا تا شدهر و پیرامدون( بدا تکیده بدر      کالبدی شهر تهران در مقیاس -کیفیت فضایی ارتقاء -

 در منطقه؛« ام القری جهان اسالم»ایرانی به منظور ایفای نقش  -هویت غنی اسالمی

تهدران   ارتقاءگیری از الزامات کالبدی، فرهنگی، هویتی و اقتصادی الزم برای جهانی شدن تهران و و بهره -

 ؛ها و کالنشهرهای جهانیدر شبکه پایتخت

اجتماعی در شهر از طریق توجه ویژه بده   -فراهم سازی بستر الزم برای رونق اقتصادی و شکوفائی فرهنگی -

 ؛ها و فضاهای عمومیعرصه

ای و بویژه طرح جامع و تفصیلی به ای فرادست ملی، منطقههای برنامهبرنامه محوری و تبعیت از چارچوب -

 ؛ریزی شهریمثابه حلقه بالفصل نظام برنامه

 شهروندان آگاهی ارتقاءحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی، تامین عادالنه کلیه حقوق شهروندی و ارج -

 ؛خود تکالیف و حقوق به نسبت

 ، هویتطبیعی بسترهای و ساختارها بر اتکا با تهران شهر فضایی و کالبدی محیطی و ساماندهی کیفیتارتقاء -

 ؛در معماری و منظر شهری تاریخی و اسالمی -ایرانی
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  تهران شهری فضای و کالبد به انتظام بخشی در محوری برنامه پانزدهم: بخش

 و مقدررات  ضدوابط  و شدهری  توسدعه  هدای طرح تحقق و تکمیل تهیه و پایش، است موظف شهرداری: 11 ماده

 به پایبندی این مهم، انجام درنماید.  پیگیری مصوب هایطرح و ها برنامه محتوای با متناسب را آنها زیرمجموعه

 ایدن  گیدرد. در  قدرار  عمل مالک بایست میشورا  مصوبات و تهران شهر جامع طرح اصلی سند مصوبه 9-5 بند

 (5102) است، عملیاتی گردد ضروری های برنامهسال طول در ذیل اقدامات چارچوب

 به شرح ذیل: بندی زمان طبق تفصیلی و جامع هایطرح ذیل موضوعی و موضعی هایطرح تهیه الف(

 به  های موضوعی و موضعی مناطق شهر تهران در طی شش ماه اول برنامه و ارائه بندی تهیه طرح پاالیش و اولویت -

 بندی نهایی  شورا جهت اولویت

بـا همکـاری    شـهر تهـران   جـامع  تکلیفـی بـه انجـام نرسـیده از طـرح      موضـوعی  و موضعی هایطرح تمامی تهیه -

پایـان   ها تـا  درصد سایر طرح 64رنامه و سال اول ب پایان ها تادرصد از طرح 64به طوری که  ،های ذیربط دستگاه

  شود. تدوینسال دوم برنامه 

 سال اول برنامه. پایان تفصیلی شهر تهران تا طرح تکلیفی موضوعی و موضعی هایطرح تمامی تهیه -

تکلیفی بندهای مذکور تا پایان برنامه به طـوری کـه از   های موضعی و موضوعی  پیگیری تصویب و اجرای تمامی طرح ب(

 ها به اجرا برسد. درصد از طرح 16سال دوم برنامه در هر سال 

صـالح توسـط   مصـوب مراجـع ذی   تکلیفـی  موضـوعی و موضـعی   هایطرح کلیه نظارت و مدیریت و راهبری اجرای پ(

 ساالنه به شورا.ای  های دوره ارشبرنامه و ارائه گز هایسال طول شهرداری در

 پایدار برای شهرداری )از و نوین درآمدی های شیوه تدوین و شهرداری درآمدی نظام با ساز و ساخت رابطه اصالح ت(

و ( و راهکارهایی مبنی بر عدم اتکاء به فروش و تاکید بر اجاره اراضـی و امـالک   TDR7توسعه  حق انتقال سازوکار جمله

 سال اول برنامه.تا پایان ص ای در این خصونامهارائه نظام

های سـاالنه بـه   گزارش هئارا و شهرداری های زیر مجموعه از تفصیلی و جامع طرح بازخوردهای پردازش و دریافت ث(

 .ذیربط مراجع سایر و شورا

 تاییدیـه  دریافـت  بـالعکس )الـزام   و شهرسـازی  مقیـاس  بـزرگ  هـای  پروژه و نقل و برای حمل  تاییدیه دریافت الزام ج(

 عملکردهـای  و هـا فعالیـت  ها،کاربری استقرار از جلوگیری ونقلی( جهت حمل مقیاس بزرگ های پروژه شهرسازی برای

 . متاثر و مجاور معابر شبکه با الزامات ناسازگار

سال اول برنامه تهیـه و بـه    های بزرگ مقیاس شهرسازی و حمل و نقلی را در شهرداری مکلف است ضوابط پروژه تبصره:

 ارائه دهد.   شورا

با تأکیـد بـر غلبـه فضـاهای      تهران شهر از نظامی اراضی و هاپادگان خروج ترغیب منظور به تشویقی تسهیالت ایجاد (چ

  (16 شماره نقشه سبز، باز )مطابق

                                                           
1 Transfer of Development Right 
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 مـذهبی،  فرهنگـی،  بـرداری فضـاهای   و نحـوه بهـره   استقرار منظور به شهرسازی و معماری ضوابط و بازنگری تدوین )ح

 مسـکونی،  هـای  مجتمـع  در ورزشـی  اماکن و ها زمین کودک، خانه عمومی، نمازخانه، کتابخانه از جمله هنری و ورزشی

 .صالح در سال اول برنامه و پیگیری تصویب در مراجع ذی رای اخذ نظرات شوراتجاری و ارائه ب و اداری

 تهران در سال اول برنامه. شهر در سازی بلندمرتبه های پهنه یابی مکان تدقیق طرح اجرای و تصویب پیگیری (خ

های  ها و برنامه های حرکت افراد پیاده، معلولین، کودکان و سالمندان در کلیه طرحتاکید بر توسعه امکانات و زیرساخت (د

 صالح. توسعه شهری بر اساس ضوابط مالک عمل در مراجع ذی

های جامع و تفصیلی شـهر تهـران   پیگیری احیاء نهاد تهیه طرح های موضعی و موضوعی و نظارت بر حسن اجرای طرح ذ(

 طی سال اول برنامه و ایجاد سازوکار مناسب جهت پایداری آن در مدیریت شهری تهران.

 

مبادی ورودی شهر تهران با لحداظ اصدول و   های ظف است نسبت به تهیه و تصویب طرحشهرداری مو: 17 ماده

م برنامده  ها بر اساس اولویت تا پایان سال سوپایان سال اول برنامه و اجرای آنتا  ایرانی -ضوابط معماری اسالمی

 (16 شماره نقشه مطابق) .(1201-5102)اقدام نماید 

 گردد.می یعملیات ،مناسب یارذگسرمایه یهاتعریف بسته وبخش خصوصی مشارکت  جلببا  هاطرحاین  تبصره:

 

شهرداری موظف است نسبت به تکمیل و تصویب مطالعات طرح توسعه فضاهای زیرسطحی بدا اولویدت   : 11 ماده

تدا پایدان   ، در مراجع ذیربطتیر(  ساماندهی میادین مهم شهر تهران )ونک، صادقیه، ولیعصر، چهارراه ولیعصر، هفت

 ایان سال سوم برنامه اقدام نمایدتیر، صادقیه( تا پ برنامه و اجرای اولویت های اول )میادین ونک، هفتسال اول 

 (17)مطابق نقشه شماره  (.1102)

 

 بده  و را پیگیدری  ذیل اقدامات تهران حریم از صیانت و حفاظت خصوص در است، موظف شهرداری: 19 ماده

 .(5101) رساند انجام

 6171و حـریم پایتخـت     7144، )حریم شهر تهـران  تهیه شده حریمهای  طرح شدن کلیه  عملیاتی تصویب و پیگیری الف(

 .ام شده به شورا( در مراجع ذیصالح تا پایان سال اول برنامه و ارائه گزارش ساالنه از عملکرد اقدامات انجکیلومتر مربع

در حـریم    (7327)با مساحت منطبق بر سند طرح جامع شهر تهران مصوب سـال   شهر کالبدی و جلوگیری از رشد کنترل ب(

 پایتخت. سبز کمربند توسعه از طریق

های ویژه تهیه شده در حریم شهر تهران تـا پایـان سـال اول برنامـه و مـدیریت      ها و طرحتعیین تکلیف و تصویب برنامه پ(

 های مرتبط.هماهنگی سایر ارگانسازی آنها به صورت یکپارچه با کار پیادهوساز

 از تهران شهر غربی و شرقی جنوبی، شمالی، هایبخش در شهر تهران حریم ساماندهی ویژه هایطرح اجرای و تهیه ت(

 با برنامه هایدر طی سال پایتخت حریم از قسمت هر در رفاهی و تفریحی های مجتمع تفرجگاهی، و سبز فضاهای جمله

 زیست محیطی.  رویکرد بر تأکید
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جهـت تأییـد اقـدام    ها بـه شـورا    ه نسبت به ارائه طرحهای ویژ شهرداری موظف است پس از تهیه هر کدام از طرح : تبصره

 نموده و سپس اجرا نماید.

 نقـش  بـر  تأکیـد  بـا  مـرتبط  هایدستگاه مشارکت با شهر تهران حریم مدیریت بهبود فرایندهای و اصالح تشکیالت ث(

 گذاری.  و سیاست نظارتی

و اجرای مرز محدوده روستاها، منطبق بر طرح های هادی مصـوب روسـتایی تهیـه شـده در حـریم شـهر       پیگیری تدقیق  ج(

 .هادر این محدوده تهران تا پایان سال دوم برنامه و کنترل و نظارت بر ساخت و سازها

 

  تهران حریم و شهر در ساز و ساخت کنترل و شانزدهم: نظارت بخش

 برسداند  بده انجدام   را زیدر  اقدامات ساز و ساخت کنترل و نظارت خصوص در است، موظف شهرداری: 90 ماده

 . (9209 و 5201،  5202،  5101)

بـرای   الزم تمهیدات اتخاذ و تهران شهر در ساختمان و زمین بهای اجاره و قیمت تحوالت بر موثر عوامل ارزیابی الف(

 تاثیرات. این هدایت و کنترل

 ساز شهر تهران و حریم.  و ساخت کنترل و نظارت برای سازمانی و عملیاتی ساختار اصالح (ب

و سـاخت و سـاز شـهر تهـران بـه منظـور        مقـررات شهرسـازی و معمـاری    و تدوین، بازبینی؛ پـایش و اصـالح ضـوابط    پ(

 ارائـه  و تصـویب  ذیصـالح جهـت   مراجـع  بـه  ارائه گـزارش عدالتی و ارتقاء ایمنی و  سازی، کاهش امکان فساد، بی شفاف

 مربوطه. مسئوالن و شهروندان آگاهی جهت عمومی

ررات ملـی  ساز وکارهای رعایت کامل ضـوابط و مقـ   برقراری در ساختمان مهندسی سازمان نظام با تفاهم و همکاری ت(

مناطق از جمله گودبرداری، ایمنی محـیط کـار   های  توسط سازندگان، مهندسان ناظر و شهرداریساختمان و مصوبات شورا 

 تا پایان سال دوم برنامه.

نامه اجرایی دریافت بیمه تضمین کیفیت  آیین با لحاظتدوین سازوکارهای صدور پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی  ث(

 ساختمانی از طریق مراجع ذیربط تا پایان سال دوم برنامه.

ساختمان از متقاضی برای کلیه ساختمان های احداثی شهر تهران جهت ارائه گواهی پایان  مطالبه شناسنامه فنی و ملکی ج(

 کار با همکاری سازمان نظام مهندسی.

 هایسازمان و توسط شهرداری شده انجام سازهای و کلیه ساخت منظر سیما و بر ویژه نظارتی سازوکارهای استقرار چ(

 .به شورا تا پایان سال اول برنامهو ارائه الیحه در این خصوص دولتی و خصوصی  و عمومی

عـوارض مضـاعف جهـت جلـوگیری از تخریـب      و برقـراری سـازوکارهای اخـذ    هـای بـادوام   ساختمانتدوین ضوابط  ح(

  .به شورا تا پایان سال اول برنامهو ارائه الیحه و ضوابط آن های بادوام در شهر تهران ساختمان
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میان شـهرداری   تعامالت و وظایف سازی شفاف راستای در جاری وظایف شرح و قوانین اصالح و بازنگری تکمیل، خ(

 مهندسی ساختمان. نظام و سازمان تهران

-بـه بهـره   سازندگان الزام برای الزم نظارتی سازوکارهای تعبیه طریق احداثی از هایمفید ساختمان عمر طول افزایش د(

 مهندسی. نظام سازمان همکاری با برتر نوین و تکنولوژی  فناوری و مرغوب مصالح از گیری

هـای منـاطق قبـل از ارائـه      تهیه سازوکارهای مربوط به آموزش ضوابط شهرسازی و معماری به شهروندان در شـهرداری  ذ(

 های ساختمانی.گواهی

ارائه تحلیل اقتصادی، عملکـردی و بـازدهی   های شهر تهران و  های نو در ساختمان ( تدوین سازوکارهای استفاده از انرژیر

های مرتبط تـا   جویی در مصرف انرژی با همکاری دستگاه های کاربردی در جهت صرفه این سازوکارها و تهیه دستورالعمل

 پایان سال اول برنامه.

 انواع پروانه و گواهی ساختمانی صدور و هوشمندسازی بهبود فرآیند  ز(

 

 تهدران  در شهر ساز و ساخت و کالبدی تحوالت هوشمند پایش و کنترل برای است موظف شهرداری: 91 ماده

تهدران بدا    امکانات رصددخانه شدهر   از استفاده با را مربوطه ادواری گزارشات و رسانده انجام به را الزم اقدامات

 .(5201و  5102)دهدارائه شورا  به و گری شورایعالی نظارت بر توسعه شهر تهران تهیه تولی

گانه )آموزشی، درمانی، مذهبی،  سرانه فضاهای سبز و خدمات هفتنه صیانت و رصد هوشمند تغییرات استقرار ساما الف(

 .ورزشی، تفریحی، گردشگری و فرهنگی( شهر تهران تا پایان سال اول برنامه

 و مقررات ضوابط رعایت میزان و ساز و ساخت روندهای خصوص در شهرداریساالنه  عملکرد هایگزارش ارائه ب(

 زیر: های حوزه بر تأکید با تهران شهر سازهای و ساخت در

  تهران؛ شهر سبز فضاهای و باغات کیفی و کمی تغییرات -

فرهنگی(  و ورزشی، تفریحی،گردشگری مذهبی، درمانی، گانه )آموزشی، خدمات هفت کیفی و کمی تغییرات -

 تهران؛ شهر تفصیلی و جامع طرح با آن انطباق میزان و تهران شهر

 مقـررات  و ضـوابط  و تفصـیلی  طـرح  مفاد با صادره کار پایان های گواهی ساختمانی و های پروانه مفاد انطباق -

 مرتبط؛

 تفصیلی و طرح جامع؛ طرح در ذیصالح مراجع مصوب تغییرات مجموعه انعکاس و انطباق -

 تهران؛کاهش میزان تخلفات ساختمانی در مناطق شهرداری  -

 تغییر و تبدیل و استفاده از اراضی ذخیره توسعه نوسازی شهر تهران.  -

 پذیری با مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران ضوابط و مقررات مربوطه.  انطباق ظرفیت جمعیت -
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  شهری فرسوده های بافت بازسازی بهسازی، نوسازی و هفدهم: بخش

خصدوص   در مردمدی،  نوسدازی  فرآیندد  تسدریع  و تسهیلگری تحقق راستای در است موظف شهرداری: 92 ماده

 مشدارکت  عددم  درصدورت  مسدتقیم  تملدک  یدا  امالک فروش ساکنان، و گذاران، مالکان سرمایه مشارکت جلب

 در شدهرداری  مسداعدت  و مشدارکت  از اسدتفاده  مدالی،  تامین نهادهای اندازی و راه ابزارها از استفاده مالکان،

 یداتی عمل را ذیل اقدامات ثبتی، عملیات انجام جهت ثبت ادارات درخواست به و مطالبات و عوارض پرداخت

  .(4402-4401) نماید

ها  دولت و سایر نهادها و سازمان همکاری با 7مصوب شهری فرسوده هایاز بافت درصد 74 ساالنه احیاء و نوسازی الف(

 .(11 شماره نقشه )مطابق برنامه طول در

 الف. بند تحقق جهت ناپایدار و فرسوده هایبافت نوسازی تشویقی ضوابط ای دوره روزآوری به و بازنگری ب(

 برنامه. اول سال در تصویب جهت قانونی مراجع به ارائه و ناپایدار و فرسوده بافت جدید های محدوده تدقیق پ(

فرسـوده و ارائـه گـزارش     بافـت  در المللی تامین مـالی بین هایو ظرفیت مردمی و خصوصی بخش های سرمایه جذب ت(

 رشد جذب سرمایه به صورت ساالنه نسبت به سال اول برنامه. 

 پیگیری وها از جمله بازگشایی معابر در بافتهای فرسوده شهر تامین و ارتقای کمی و کیفی خدمات و تامین زیرساخت ث(

 های برنامه.بافت فرسوده در طی سال توسعه در محرک و افزا ارزش های پروژه تصویب

 های برنامه.فرسوده در طی سال هایبافت در توسعه محرک و افزا ارزش های پروژه اجرای تسهیل ج(

برداری رساندن اراضی ذخیـره نوسـازی مصـوب طـرح جـامع شـهر تهـران جهـت تـأمین           طراحی و به بهره ریزی، برنامه چ(

های فرسوده تا پایان سال دوم  فاعی مورد نیاز محالت شهر تهران بویژه در محدوده بافتهای خدماتی انتفاعی و غیرانت سرانه

 برنامه.

 شهری تا پایان سال اول برنامه. فرسوده هایبافت مختلف انواع در مداخله متنوع مدیریتی های تدوین ضوابط و شیوه ح(

 هـای صـندوق  انـدازی  راه با تخفیفات عوارض از مندی بهره منظور به شهرداری دولت و بین همکاری ساز وکار  طراحی خ(

 مجـدد و  توسـعه  بـرای  متعلقـه  تخفیفـات  میـزان  درصـد  64 کـه  نحـوی  بـه  نوسـازی(  و بهسازی های محلی )صندوق توسعه

 شود. هزینه فرسوده هایبافت در عمومی خدمات گذاری سرمایه

 در اجرایـی نظـارتی و   هـای دسـتگاه  همـه  نماینـدگان  حضـور  با کارگروهی تشکیل و الزم قانونی بستر نمودن فراهم د(

 فرسوده. بافتهای در اقدام یکپارچگی ومشارکت  مدیریت هماهنگ شهری جهت فرسوده نوسازی بافت موضوع

-و تسـهیل های فرسوده شهر تهران از طرق مختلف از جمله دفـاتر توسـعه    رسانی و ترویج فرهنگ نوسازی بافت آگاهی ذ(

 .شهرداری و با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی محالتنوسازی گری 

 های انبوه مسکن در بافت فرسوده و ناپایدار در شهر تهرانشناسایی و حمایت از طرح ر(

                                                           
7
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جمهوری اسالمی ایران 717بند د ماده بر مبنای   
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 تهران شهر منظر در اسالمی -ایرانی هویت بازنمایی و احیا هجدهم: بخش

 -ارزشدمند تداریخی   آثدار  احیدای  و حفدک  گری تسهیل و پشتیبانی راستای در است، موظف شهرداری: 99 ماده

 .(12شماره  نقشه )مطابق (1202) رساند انجام به و را پیگیری زیر اقدامات تهران شهر طبیعی و فرهنگی

 و ثبت شناسایی برای گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان با تهران شهرداری هماهنگی و همکاری الف(

 اول برنامه. سال پایان تهران و حرایم تا شهر طبیعی و فرهنگی  ـ  تاریخی های محوطه و آثار درصدی 744

 و حفـظ  گـری  تسـهیل  و پشـتیبانی  راستای دولتی در و عمومی بخش خصوصی، های سرمایه تشویق و جذب تسهیل ب(

 تهران. شهر طبیعی و فرهنگی ـ   ارزشمند تاریخی آثار احیای

 و خصوصـی  از مربوطـه اعـم   هـای دسـتگاه  همـه  یکپـارچگی  و هماهنگی مشارکت، جهت الزم مدیریتی بستر ایجاد پ(

 مشـارکت ذینفعـان   بـا  الزم نهادسازی و سازی ظرفیت طریق از طبیعی و فرهنگی   ـ  بافت تاریخی احیای موضوع در دولتی

 سال دوم برنامه. پایان تا

  سـازمان  همکـاری  بـا « تهـران  شـهر  طبیعـی  و فرهنگی  ـ  تاریخی بناهای و بافتها حفاظت و مدیریت جامع سند»ارائه  (ت

 .در سال اول برنامهسند  این اجرای وکارهای ساز تدوین وشورا  و گردشگری به ، فرهنگیفرهنگی میراث

 بـا  مـوردی  صـورت  بـه  شـهرداری  توسـط  تهـران  شـهر  در تـاریخی  آثـار  و ها محوطه برداری بهره و مرمت تملک، (ث

 های برنامه.گردشگری طی سال و دستی صنایع فرهنگی، میراثهماهنگی 

 ها و بناهای تاریخی. ای در حوزه حفاظت از بافت های حرفه حمایت از تشکل ج(

هـای تـاریخی   ای و تشویقی الزم جهت مشارکت ساکنین در جهت احیـاء بافـت   برقراری سازوکارهای آموزشی، رسانه چ(

 .شهرداری و با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی از این فضاها شهر تهران و ترویج فرهنگ استفاده

 

 ابنیه، فضاهای معماری در ایرانی  د  اسالمی هویت ارتقاء و ساماندهی منظور به است، موظف شهرداری: 94 ماده

  .(1201) رساند انجام به و پیگیری را زیر اقدامات تهران شهر منظر و سیما و شهری

 مقـررات  و ضـوابط  هـا، تـدوین دسـتورالعمل   و طراحی ریزی، برنامه پژوهش، شدن عملیاتی برای تقویت و تبدیل ظرفیت الف(

بـا حفـظ   ایرانی در معماری ابنیه، فضای شهری و سیما و منظر شـهر تهـران طـی سـال اول برنامـه        ـ  هویت اسالمی ارتقاء برای الزم

 موجود.نیروی انسانی  سقف

 ه و ارائه آن جهت تصویب به شورا.طی سال اول برنام «ساختمانی نمای و سیما ضوابط» اصالح و بازنگری ب(

 راهبـردی  برنامـه »عنـوان   بـا  7تهـران  شهر منظر و بر سیما نظارت و اجرا طراحی، جامع های دستورالعملو  طرح تهیه پ(

 منظر و سیما شهری، طراحی چارچوبهای و ها شاخص استانداردها، تهران )تدوین شهری منظر مدیریت و شهری طراحی

  برنامه. اول سال در« آنها( اجرای نحوه و شهری

                                                           
1
 7327شهر تهران مصوب سال  جامع طرح موضوعی پیشنهادی طرح مطابق 
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شـهری   فضـایی  هـای مقیاس در ایرانی -اسالمیمعماری  و شهرسازی متنوع الگوی 74حداقل ساالنه طراحی و انتشار  ت(

 مـذهبی،  تجـاری،  اداری، )مسـکونی،  مختلـف  کارکردهـای  بـا  هایساختمان و ها محوطه برای بنا( تا شهر گوناگون )از

  نظـایرآن  و عـوارض  تخفیف مانند  متنوع های مشوق گرفتندرنظر و مذکور ترکیبات در فرهنگی، هنری و سبز( تفریحی،

 .اجرای آنها و رعایت برای

هـای شـهر   سیما و منظر در ساختمان ایرانی -اسالمیرعایت ضوابط  برای سازوکارهای تشویقی کارآمد نظرگرفتن در ث(

 . و ارائه الیحه آن در سال اول برنامه به شورا تهران

هـای مربوطـه در فرآینـد سیسـتمی صـدور       بینی جایگاه بررسی و تأییـد معمـاری نماهـای سـاختمانی و نـورپردازی      پیش ج(

به هنگام صدور پروانه و نیـز تأییدیـه اجـرای نمـا در عملیـات سـاختمانی بـه هنگـام صـدور گـواهی            ساختمانی هایگواهی

 کار در طی شش ماهه سال اول برنامه. پایان

هـای شـهری   ریزی جهت نورپردازی مکان و برنامه هیتهیه برنامه عملیاتی جامع منظر شبانه شهر تهران در جهت ساماند چ(

 بخشی تا پایان سال اول برنامه. شبانه و هویتدر راستای توسعه گردشگری 

 های برنامه.ها و فضاهای شهری تهران در طی سال هی نما و سیما، پوسته و جدارهالگوهای ساماندو اجرای  تهیه و پایش (ح

هـای   هـا اعـم از عمرانـی، حمـل و نقـل و احـداث سـاختمان        شهرداری مکلف است در تهیه طرح تمـامی پـروژه  : 1تبصره 

 جموعه شهرداری کلیه ضوابط سیما و منظر شهری را رعایت نماید.زیرم

گزارش ساالنه از میزان رعایت سیما و منظر شهری جهـت احیـاء هویـت شـهر تهـران بـا       شهرداری موظف است  :2تبصره 

 .   ارائه نماید ها و الگوهای تهیه شده به شورا لبر اساس دستورالعم ایرانی-اسالمی رویکرد شهرسازی و معماری 

 

شهری، ملدی و   ابعاد در تهران شهر اقتصادی د فرهنگی فضاهای و عمومی های عرصه نوزدهم:توسعه بخش

 جهانی

 بده  و جهانی ملی عمومی نیمه و عمومی های عرصه تقویت راستای ایجاد و در است، موظف شهرداری: 95 ماده

 و هویدت ویدژه   توانندد  مدی  که ایران کشور معرف هویتی و اجتماعی رویدادهای معرفی برای فضاهایی عنوان

 :(7109) دهد انجام را ذیل اقدامات باشند، داشته دنبال به تهران شهر برای شاخص

کالبدی مختلف بـا تاکیـد بـر عملکـرد     ـ  های فضایی های عمومی و یادمانی در مقیاس طراحی و احداث بناها و محوطه الف(

 های مرتبط در طرح جامع شهر تهران تا پایان برنامه.  فرهنگی و اقتصادی در پهنه ـ   اجتماعی

 ـ کالبدی مختلـف بـا تأکیـد بـر عملکـرد      های فضایی های عمومی و یادمانی در مقیاس طراحی و احداث بناها و محوطه ب(

هـای مصـوب    تن اولویـت رفآباد با در نظر گـ  جهت تحقق طرح جامع اراضی عباس اجتماعی -فرهنگیفضای تفرجگاهی و 

 در طی برنامه.ساالنه شورا 

در خصوص اراضی عباس آباد بر اساس مصوبات باالدستی بصورت یکپارچه و مستقل و متمرکز در این اراضی : 1تبصره 

 خواهد بود.
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 و هـا  عرصـه  فضاها، نگهداری و احداث طراحی، در ملی معیارهای تدوین و جهانی استانداردهای اجرای و رعایت پ(

دوم  و اول سـال  در مراکز این در هویتی سازی شاخص به توجه با شهرداری اجرای و نظارت تحت شهری ابنیه، عمومی

 برنامه.

 توسـط مشـارکت   سـاز  و سـاخت  رونـد  در معمـاری  و شهرسـازی  اقـدامات  سـایر  و پروانـه  صـدور  فرآینـد  تسهیل ت(

 های فوق. خارجی در تقویت عرصه داخلی و گذاران سرمایه

در مرکـز و حاشـیه بوسـتان والیـت در راسـتای      « اراضی پادگان قلعه مرغی»طراحی و تصویب طرح موسوم به  به اقدام ث(

ای و افزایش سهم اقتصاد مدرن بـا رویکـرد    پذیری و ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در مقیاس فراملی، ملی و منطقه تحقق

پـذیری در سـطح    هـا و ارتباطـات الزم بـرای ارتقـاء فعالیـت      تپایه و تأمین فضا و زیرساخ تبدیل شهر تهران به شهری دانش

درصـد طـرح مـذکور تـا پایـان سـال سـوم برنامـه و          64ای تا پایان سال اول برنامه و نسبت به اجرای حداقل  جهانی و منطقه

 . را به انجام برسانددرصدی آن تا پایان برنامه  744تکمیل احداث 

برای مـدیریت  ه اول برنامه، نسبت به استقرار ساختارها و فرآیندهای هماهنگ ما 3شهرداری مکلف است ظرف  :2تبصره 

 قلعه مرغی به انجام رساند. اراضی پادگان

گـذاری در  شهرداری موظف است مشارکت حداکثری بخش خصوصی را جهت سرمایهجهت تحقق بند )ث(،  :9تبصره 

 ها مدنظر قرار گیرد.این طرح
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 مقدمه

راستای انجام ماموریت در « معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران»حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی با محوریت 

نماید. های حوزه اجتماعی و فرهنگی انجام وظیفه میسازی فعالیتریزی، سازماندهی، اجرا، هماهنگی، کنترل و بهینهبرنامه

های های فرهنگی، هنری، فعالیتفعالیت» ی شاملشهر یریتتحقّق اهداف مد یدر راستا محورهای فعالیت این ماموریت

-های فضاهای اجتماعی، سالمت و بهداشت اجتماعی، ورزش و تفریحات سالم، توسعه زیرساختاجتماعی،کاهش آسیب 

 . باشدمی «های شهروندیهای فرهنگی و هنری، آموزش و مشارکت

 های راهبردی مالک عمل در تدوین برنامه این حوزه به صورت زیر است:گیریمهمترین جهت
 

ضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری  در تمامی های دینی و سیاسی حتحقق و حفک اندیشه -

 ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران ها ، فعالیتسیاستگذاری

 حاکمیت گفتمان توسعه اجتماعی بر نظام مدیریت شهری و حیات شهری تهران؛ -

 تحول شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی؛ -

 های دوران دفاع مقدس؛ترویج فرهنگ و ارزش حفک یاد و خاطره شهدا و -

 های منطقه ای؛ تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله شمال و جنوب و نابرابری -

 ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه؛ -

های های حمایتی و آسیبتاکید و اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و رویکرد توانمندسازی در حوزه -

 اجتماعی؛

 محوریت بخشی به مساجد در امور فرهنگی و اجتماعی؛ -

های فرهنگی و اجتماعی شهروندان و ترویج سبک زندگی گیری از سرمایهبهبود کیفیت زندگی با بهره -

 ایرانی؛ -اسالمی

ارتقاء فرهنگ مطلوب شهرنشینی و حقوق و وظایف شهروندان و مدیریت شهری و پرورش رفتار پایدار در بین  -

 ان؛شهروند

تاکید بر تحقق مقتضیات شهر زندگی؛ شهر آموزش دهنده، شهر خالق، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار  -

 ؛و توسعه ورزش همگانی سالمند

رفتاری شهروندان در چارچوب هویت اسالمی، انقالبی، ایرانی و ترویج  -تدبیر و مدیریت تغییرات فرهنگی -

 ایرانی؛ -سبک زندگی اسالمی

پذیری ، توسعه مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی شهروندانمندی از سرمایهفیت زندگی با بهرهارتقاءکی -

 اجتماعی

فرهنگی شهروندان، شهر و مدیریت شهری  -اجتماعی هایو مشارکت هایشناسایی و صیانت و ارتقاء سرمایه -

 تهران؛

 و بین المللی؛تهران در ابعاد ملی های عمومی و فضاهای فرهنگی شهر توسعه عرصه -

 ضریب امنیت اجتماعی در محیط شهری؛افزایش  -
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 -و اجتماعی شهروندان از طریق تدرویج و اشداعه فرهندگ اسدالمی     بخش بیستم: ارتقاء سرمایه فرهنگی

 (19) های فرهنگ قرآنیآموزه ایرانی با تأکید ویژه بر

های مربوطه و استفاده از ظرفیت سدازمان هدای    ها و دستگاه ازمانشهرداری موظف است، با همکاری س: 91ماده 

گیری از فرهنگ غنی مردم نهاد  ذیربط در راستای ارتقاء و اعتالی سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهروندان، با بهره

 :(1902-1901) ایرانی به منظور تحقق موارد ذیل تمهیدات الزم را لحاظ نماید -اسالمی

 ها، باورها و معرفت دینی شهروندان: توسعه فرهنگ قرآنی و تعمیق ارزش الف(

 ا رویکرد اخالق و فرهنگ شهروندیهای عمومی نسبت به وظایف و تکالیف دینی  بارتقا آگاهی -

حکام های عمومی نسبت به آموزش مفاهیم ، تجوید و تفسیر قرآن کریم  و احمایت از برنامه های ارتقاء آگاهی -

 اسالمی

 اعه و ترویج شعائر دینی و فرهنگی:اش ب( 

مساجد و همسو ؛ با رعایت حریم می میادین و چهارراههای اصلی شهربرنامه ریزی جهت پخش نوای اذان در تما -

 با ستاد اقامه نماز

 هایی با موضوع نمازها و همایشرگزاری جشنوارهب -

ت های زیر مجموعـه  ادارات ، سازمان ها و شرکدر تمامی ستادها ، رهنگ نماز برگزاری نماز جماعت و اشاعه ف -

 شهرداری 

 های مذهبی و ایمانیاتخاذ رویکرد مسجدمحوری در بسط و ترویج ارزش -

هـای  ازی و بهسازی مسـاجد شـهر، حـوزه   کمک های نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به احداث، تجهیز ، نوس -

 اوقاف و امور خیریه اری سازمانمنام با همکعلمیه و مرمت امامزادگان و بقاع متبرکه و مقبره شهدای گ

د هویـت دینـی در کالبـد شـهر     کمک به نمادسازی مساجد )توجه به معماری، گلدسته و گنبد( به منظـور بـازنمو   -

 تهران

 و انقالبی و مراکز دینی، هیات اصیل ، هنری و تبلیغی مساجدآموزشی ،های فرهنگیحمایت از برنامه -

 ای کـه ای ، بر اساس نیازسنجی به گونـه باب مسجد با رویکرد محله 644ساخت  مشارکت و حمایت از تکمیل و -

 .مساوی در طول برنامه تحقق یابد و مابقی به طور باب تکمیل 764در سال اول برنامه 

 : ایرانی -،آئینی و انقالبی و تقویت هویت اسالمی ای دینیهگرامیداشت مناسبت پ(

 بی با همکاری دستگاه های ذیربطهای ملی، دینی، انقالحمایت از برگزاری مراسم و مناسبت -

هـای مسـکونی و نیـز نصـب     حمایت از نصب پرچم مقدس جمهوری اسالمی در اماکن اداری، تجـاری، مجتمـع   -

 های مناسب در محالت شهر تهران های مرتفع در مکانپرچم

یـق طراحـی میـادین نمـادین     هـای دوران دفـاع مقـدس از طر   حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنـگ و ارزش  -

 میادین و خیابانها به نام شهداءانقالب اسالمی و نامگذاری اماکن و 

های مربوط به ها و موزهها  بزرگداشت شهدا و ایثارگران، تأسیس گنجینهها، مراسم و نمایشگاهحمایت از یادواره -

 آثار شهیدان دوران دفاع مقدس  آثار
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 ای هنری فرامنطقه ،ی، فرهنگیمذهب –های ملی و برگزاری جشنوارههای مذهبی توسعه کیفی نمایشگاه -

 عه و ترجیحاً به صورت جامعه مدارهای ارتقاء منزلت اجتماعی ایثارگران در جامطراحی و اجرای برنامه -

 ایرانی و وفاق ملی -نگ اسالمی بر مبنای فره رایی فرهنگیایجاد همگ -

 :های اجتماعیشهروندمداری در ارتقاء سرمایه گیری از رویکردهای محله محوری وبهره ت(

، ورزشـی، ادبـی و علمـی شـهر تهـران و      های دینی، فرهنگـی، هنـری  شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش -

 و معیارهای مصوبه شورا انتخاب شهروند نمونه بر اساس  ضوابط

نگـی و اجتمـاعی وابسـته بـه شـهرداری بـا       های دینی و ملی توسط مراکز و فضاهای فرهها و فعالیتاجرای برنامه -

 رکت مردم به ویژه در سرای محالتمشا

و  البالغـه، دعـا و نیـایش   و فرهنگی قـرآن، نهـج     های مذهبی، شامل جشنوارههای آیینیبرپایی و تقویت جشنواره -

 هنرهای هفت گانه در سطح محالت

 :شهروندیهای کید ویژه بر همه گروهخوانی با تأتوسعه فرهنگ کتاب ث(

ی ، کتابخانه گویا و خدمات گیری از فضای مجازها ، بهرهافزایش سهم مطالعات دینی از طریق گسترش کتابخانه -

( 713( به ازای هر ناحیه یک کتابخانه عمـومی) 316ای )به صورتی که به ازای هر محله یک کتابخانه محلهپستی 

 ن برنامه احداث گردد( تا پایا11و به ازای هر منطقه یک کتابخانه جامع )

دارها ز گنجینههای خانگی و نیز حمایت ااز طریق حمایت از گسترش کتابخانهارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه  -

 در سطح شهر تهران

 های کتابفی و موضوعی  نمایشگاهتوسعه کی -

 ده همگانهای دست دوم برای استفادادن کتاب و کتابرای دسترس قرارترویج سنت وقف ، هبه و امانت ب -

  

بده   های اقتصدادی بخش خصوصی و بنگاه پذیری اجتماعیموظف است در راستای مسئولیتشهرداری : 97 ماده

، آندان را بدرای   هدای شدهری  محیطی و اقتصادی مدرتبط بدا فعالیدت   منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی، زیست 

پدذیری  های اجتماعی تشویق  نموده و همچنین مسدئولیت آسیب های کاهشگذاری در طرحهمکاری و سرمایه

عمدومی و همکداری در   ه خددمات  های دولتی و غیر دولتی برای ارائد جتماعی را در بخش خصوصی و سازمانا

هدا و  سال اول برنامه ضدمن شناسدایی روش   دردر این راستا  .های شهری ترویج و ترغیب نمایدتوسعه زیرساخت

 ،های اقتصدادی ها و شبکهدر حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ، تجارب بین المللیابتکارات های مشارکت،شیوه

، پدذیری، حدل مشدکالت شدهری    را با رویکرد مشارکت «مع مسئولیت پذیری اجتماعیبرنامه جا» نسبت به تدوین

 .اقدام گرددبه شورا و ارائه اخالق و فرهنگ زیست محیطی  

 

ی اجتمداعی  هدا شهرداری موظف است برای ارتقاء سطح فرهنگ عمدومی جامعده و افدزایش آگداهی    : 91ماده 

خدمات و محصوالت فرهنگی و هنری حمایت نموده و اقدامات زیر را در طول برنامده بده انجدام    شهروندان، از 

 (.1902) برساند



 

٦۷ 
 

 ادبی و علمی در فرهنگسراها و سرای محالت.های آموزشی، فرهنگی، هنری، بسترسازی در جهت تشکیل کانون الف(

جهت دهی به  تولیدات و خدمات فرهنگی ، آموزشی و آثار هنری در چارچوب مقررات و وظایف مدیریت شـهری،   ب(

 .حوریت زندگی شهری و هنرهای تجسمیبه ویژه حمایت از آثار فاخر موسیقایی با م

هـای وابسـته بـه شـهرداری و سـایر اقـدامات مناسـب        تجهیز کتابخانـه  فروشان و نیزحمایت از ناشران، موزعان و کتاب پ(

 ترویجی و فرهنگی.

، بهبـود  اسـتای ارتقـا سـطح دسترسـی در جامعـه     ، در رقیت و پاسخگویی به نیازهای جدیـد توسعه بسترهای به روز خال ت(

آوری اطالعـات  کارگیری فنهای سرمایه اجتماعی و بهاقتصادی محله با تاثیرگذاری شاخصفضای کسب و کار و وضعیت 

 به شرح زیر : در شهر تهران 

 پژوهشگری محله ، هم اندیشی محله  و بروز رسانی اطالعات محله  در فضای مجازی -

 ، تهران تیوب و کتابداری الکترونیکی و اماکن هویتی ، دانشنامه محالت گردشگری مجازی ، نقشه تهران -

 مشاوره کسب وکار ، سالمت و مددکاری اجتماعی در فضای مجازی و الکترونیکی  -

 همراه  های ویژه از طریق تلفنرایه سرویسایجاد بستر شبکه های ارتباطی هوشمند و ا -

هـای مردمـی مـرتبط در    اندازی و توسعه کـانون ها )شهروندکارآمد و فناوری اطالعات( با راهرپایی مجموعه جشنوارهب ث(

 .های شهروندان در توسعه محله خوداین حوزه  در راستای غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد مشاغل تخصصی و مشارکت

 .های فرهنگی هنری در موضوعات شهریو هنری و ورزشی در راستای همکاریهای دینی، فرهنگی حمایت از تشکل ج(

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی در عرصـه ملـی و      فعالیت کاری در حوزهگذاری محصوالت و جلوگیری از موازیاشتراک چ(

 شهر تهران  و نیز تقویت روحیه رقابت در زمینه تولیدات محصوالت بهتر و با کیفیت.

 و نوآوران. ینانکارآفر، هنری ، آموزشی، فرهنگیهای دینی، محصوالت و ظرفیتها تولیداتحمایت از ظرفیت ح(

هـای  برپـایی نمایشـگاه   های مناسـب و ثار هنری و فرهنگی با ایجاد فرصتداران آعه، حمایت از مجمو، تجلیلشناسایی خ(

 .معتبر فرهنگی و هنری

ایرانـی )ارکسـتر فیالرمونیـک و جشـنواره هنـر      -المیمندی از هنرهای هفت گانه در تقویت فرهنگ اسزمینه بهرهایجاد  د(

 گیری آئینی، انقالبی.تهران( با جهت

 .یهای مدیریت شهرهای آزاد اندیشی در حوزه فعالیتقد، گفتگو، مشورت با برپایی کرسیکمک به ترویج فرهنگ ن ذ(

 

های مسئول نسبت به شناسایی، بازسدازی و  شهرداری موظف است، با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه: 99ماده 

ها و وقایع تاریخی و انقالب اسالمی هستند اقدامات الزم که حامل ارزش هایینگهداری اماکن، میادین و خیابان

 (.1909را با لحاظ موارد زیر به عمل آورد)



 

٦۸ 
 

ای از وقایع انقالب اسالمی و حـوادث مربـوط بـه    های یادبود اماکن مربوطه که در بردارنده خالصهنصب تابلو نوشته الف(

 آن است.

 های وقایع روی داده در آن اماکن.طه و استفاده از نمادها و نشانهاکن مربوبازسازی و بازپیرایی کالبدی ام ب(

 .های نوین و توسعه گردشگری شهریآوریرسانی ، تبلیغی ، فنمعرفی اماکن مربوطه  از طریق ابزارهای اطالع پ(

هـای مربوطـه بـه    خیابـان های هریک از میـادین، امـاکن و   استفاده از آثار حجمی و هنرهای تجسمی متناسب با ویژگی ت(

 ایرانی نصب شود. -های اسالمی ها و نمادها یا  المانلی تندیسای که به ازای هر سال حداقل در چهار میدان اصگونه

 

ی مدردم  هات و توانمندی، بخش خصوصی، سازمانشهرداری موظف است در جهت استفاده از  ظرفی: 100ماده 

 اقدامات زیدر را بده عمدل آورد   نهاد و غیردولتی در حوزه اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیست محیطی 

(1904) : 

در فعالیـت هـای فرهنگـی، هنـری، ورزشـی، اجتمـاعی و       های صنفی  مینه مشارکت بیشتر تشکلبسترسازی و ایجاد ز الف(

 مشارکت دوجانبه و پیمان مدیریت.سپاری،  محیطی مدیریت شهری از طریق برون زیست

دولتـی و  هـای غیـر   هـای مـردم نهـاد و تشـکل    ، هنری و ورزشی سازمانفرهنگی، اجتماعی ،های دینیحمایت از برنامه ب(

 . هامنظور مشارکت آنها در برنامه های موفق فرهنگی و هنری بهبندی تشکلسطح

هـای مشـترک در حـوزه    های صنفی در برنامـه مردم نهاد و تشکلهای دهی به فعالیت و حضور سازمانترغیب و جهت پ(

 .ها، رفاه و مشارکت اجتماعیآسیب

 

هدای حمدایتی و بدا    ، با اتخداذ سیاسدت  فرهنگ و هنرموظف است، به منظور تقویت اقتصاد شهرداری : 101ماده 

 اقددامات الزم را بدا رعایدت مدوارد زیدر بده عمدل آورد        برداری شهرداری،استفاده از ظرفیت اماکن تحت بهره

(1902): 

، هنری و آموزشی در سرای محـالت و مراکـز فرهنگـی وابسـته بـه      حمایت از عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی الف(

 .منظور دسترسی آسان شهروندان

بخش خصوصی در فرهنگسراها های فصلی محصوالت فرهنگی و هنری توسط اندازی غرف و نمایشگاهحمایت از راه ب(

 .ت که دارای ظرفیت الزم می باشندو سرای محال

بخـش   هـای مشـارکتی  از طریـق خانـه  رهنگـی و کـارآفرینی   ، فهای آموزشی دینی، هنـری حمایت از برگزاری کالس پ(

 .خصوصی

 آوری نوینهنری و آموزشی با استفاده از فن ،ها ، محصوالت و خدمات فرهنگیرسانی مناسب در خصوص برنامهطالعا ج(

 .های موجود در این اماکنو ظرفیت

 



 

٦۹ 
 

بیست و یکم: ارتقا شهرداری از سدازمانی خددماتی بده نهدادی مددنی ، فرهنگدی و اجتمداعی در         بخش

 (59چهارچوب اسناد باال دستی )

-ارتقاء سدطح فعالیدت  الء بنیان خانواده و جایگاه زن، اعتدرراستای تحکیم و  شهرداری موظف است،: 102ماده 

هدای  ری از بروز ناهنجداری ها، پیشگیها در همه عرصههای اجتماعی بانوان و استیفای حقوق شرعی و قانونی آن

ش، توانمندسازی و سازماندهی ، بهبود کیفیت زندگی بانوان ساکن شهر تهران و ارائه برنامه جامع آموزاجتماعی

با همکاری و مشارکت سایر نهادهدای عمدومی، دولتدی و مددنی      لویت زنان آسیب دیده و آسیب پذیربا او زنان

در این خصدوص  ذیربط و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ موارد زیر نسبت به تهیه و ارائه برنامه 

 (. 5901) ایدو اجرای آن تا پایان برنامه اقدام نم تا حداکثر پایان سال اولبه شورا 

 .در سال اول برنامه ، تحکیم و اعتالی بنیان  خانوادهتدوین و ارایه سند جامع حمایت الف(

هـای محلـی   هـا و گـروه  رایه آیین نامه و شیوه سازماندهی کانونهای محلی بانوان و اها و گروهایجاد و گسترش کانون ب(

 هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط. بانوان به منظور توانمندسازی آنها با

 .های زندگی برای دختران و بانوانآموزش مهارت پ(

، آمـوزش   هـای پـیش از ازدواج بـرای دختـران    هـای آموزشـی مهـارت    هـای آموزشـی خـانواده و برنامـه    اجرای برنامـه  ت(

، های آموزشی در راسـتای تحکـیم  برنامههای نوبنیان و های جوان و خانوادهوج( به زهای تربیتی خانواده)شیوه فرزندپروری

 .ی و پایداری خانواده و رشد جمعیتاعتالء، کارآمد

هـای  شـامل برنامـه  فرهنگ عفـاف و حجـاب در جامعـه شـهر تهـران      ایرانی با تاکید بر  -ترویج سبک زندگی اسالمی  ث(

های تخصصی، حمایت از ابداع و برگزاری نمایشگاه مد و  لباس اسـالمی  ی نمایشگاه، برگزارهای تفریحیآموزشی، برنامه

 .ایرانی –

و های نهاد حامی خانواده به منظور جلب مشارکت در زمینه ازدواج آسـان جوانـان   اندازی شبکهحمایت از ایجاد و راه ف(

 .همکاری در تحکیم بنیان خانواده

انـدازی  هـا و همچنـین راه  دکار اجتماعی به خـانواده ان و ارایه خدمات مداجرای برنامه های توانمندسازی اجتماعی بانو ج(

 های جوان.ها و زوجی به خانوادهمشاوره اینترنتی و تلفنی  و مددکار ها و ابتکارات بانوان شهر وسامانه مجازی توانمندی

هـا  مشاوره آموزش و برپایی نمایشگاه قهای بانوان از طریهای کارآفرینی و اشتغال تشکلها و برنامهحمایت از نوآوری ح(

 .های موضوعی و تخصصی بانوانهای کارآفرینی و تشکلحمایت از تعاونیو 

های اسـالمی و   ارچوب ارزشگردی در چتورهای تهران ،های فرهنگی، ورزشی و هنری ویژه بانوانبرگزاری جشنواره خ(

 .انقالبی

فراغـت و ارتبـاط بـا     سازی اوقـات ورزشی ویژه کودکان به منظور غنی علمی و، های فرهنگی، هنریها و برنامهفعالیت چ(

 . به ویژه کودکان کم توان و معلول چنین ترویج  دلبستگی و ارتباط میان کودکان و خانوادهخانواده و هم



 

۷۰ 
 

نان با توجه خاص شناسایی، معرفی، تجلیل و تکریم از دختران، همسران و مادران نمونه و موفق از بین اقشار مختلف ز ص(

 .های فرهنگی و هنری و ورزشیده وهمسران و فرزندان ایثارگران، زنان کارآفرین و فعال عرصهبه زنان ایثارگر، جانباز، آزا

 

شهرداری موظف است، به منظور صیانت از حریم حقوق شهروندی برای حضور زنان، نسبت به توسعه : 109ماده 

های ویژه دختران و بانوان جهت حضور و ارائه خدمات فرهنگی، هنری ، اجتماعی، و اختصاص مکان زیرساختها

 :(5901و  7102) آموزشی، تفریحی و ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد

ی های فرهنگو ابتکارات اجتماع محور و خالقیته خدمات آموزشی مکان در سرای محالت به منظور ارائاختصاص  الف(

 .ری در حوزه زنان و خانوادهو هن

دار بـه دختـران و بـانوان و همچنـین     خدمات مشاوره ای و آموزشی صـالحیت ها یا مراکز اندازی پایگاهراه حمایت از ب( 

 . های همیار خانوادهسازماندهی پایگاه

بـا همـاهنگی   رکت بخـش خصوصـی   ویژه بانوان با همکـاری و مشـا  ، ورزشی ، هنریحمایت از توسعه مراکز فرهنگی ت(

 های ذیربط.دستگاه

هـای شـهر   یک از پهنه های بانوان در هرمجموعه و احداث پارک 66مجموعه به  71های شهربانو از گسترش مجموعه پ(

 .(11تا پایان برنامه )مطابق نقشه شماره 

 

، 2هدای اجتمداعی  مهدار و کداهش آسدیب   ، مداعی عه رفاه اجتتوس ، در راستای1شهرداری موظف است: 104ماده 

ضرورت سداماندهی کودکدان   و معلول،  کم توانپذیرهای آسیبگروه ،9کارگران فصلی و ساختمانیساماندهی 

های دولتی، غیردولتی با همکاری سازمان 1تهران شهردر  کارآفرینی توسعهو  5سالمند دوستدار شهر،  4دیدهآسیب

 (5909، 5901،  5902 ) .انجام رساند بهو نهادهای مدنی، اقدامات ذیل را 

آسـیب و آسـیب دیـده بـه     تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی با رویکرد خدمات اجتماعی برای اقشار در معرض  (الف

 .  ویژه جوانان

 .1های اجتماعیکنترل آسیب، کاهش و اجرای مصوبه پیشگیری  (ب

هـای اجتمـاعی بـا    اد بانک اطالعات در اجرای برنامههوشمندسازی و ایجهای نرم افزاری و تقویت و توسعه زیرساخت پ(

 های ذیربط .هماهنگی دستگاه
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 7314سال  -شورا   -«تهران شهر اجتماعی های آسیب کاهش و پیشگیری در تهران شهرداری مشارکت و همکاری ظرفیت از استفاده»مصوبه  1



 

۷۱ 
 

ای که تعداد این مراکز از ه خدمات اجتماعی در مراکز خدمات اجتماعی  به گونهتوسعه، نگهداری و ارتقا کیفیت ارائ ت(

و کلیه خدمات اجتماعی مرتبط با اهداف را  افزایش یابدمرکز( تا پایان برنامه  3مرکز )به ازای هر سال  11مرکز حاضر به  1

 .طح هر منطقه این مراکز پوشش دهنددر س

های محلی  رسانه ملی وکانون ،های غیردولتی، نهادهای مدنیمندی از ظرفیت سازمانهای آموزشی و بهرهاجرای برنامه (ث

گیری از بــروز رفتارهــا و همکــاری در پیشــو  آســیب دیــده اجتمــاعیآســیب و  بــه منظــور توانمندســازی افــراد در معــرض

چنـین  الـب نظـام نامـه جـامع آموزشـی  و هم     هـای اجتمـاعی در ق  اعی از طریق آموزش و ارتقـا مهـارت  های اجتمناهنجاری

 .دارای  صالحیتری اجتماعی و ارایه خدمات مشاورهمددکا

سرپرسـت   های خوداشتغالی به منظور توانمندسازی زنـان آسـیب پـذیر و زنـان    بازارچهآموزی و گسترش مراکز مهارت (ج

هـدف صـورت پـذیرد و اثربخشـی     ه به تمام جامعـه  یک دوره معین و قابل تعمیم و ارائها برای خانوار به نحوی که حمایت

 . اشدگیری بها قابل اندازهبرنامه

هـای شـغلی بـرای افـراد در معـرض آسـیب و       ایجاد فرصتای در راستای های فنی و حرفهحمایت از گسترش آموزش (چ

 .های ذیربطدیده با همکاری سازمانآسیب

-، آقایان و کودکان )مراکز نگهداری و ارائـه خـدمت شـبانه   های ویژه بانواناندازی و گسترش سامان سرایایجاد و راه (ح

 . ولتی و غیر دولتیبا مشارکت بخش دای و وزی به آسیب دیدگان اجتماعی( در مقیاس پهنهر

منظـور مشـارکت در پیشـگیری در    حمایت از مراکز خیریه، ایتام و مستمندان با همکاری شورایاری و مدیریت محله به  (خ

 .ای اجتماعی  افراد نیازمند حمایتهآسیب

مبارزه بـا مـواد مخـدر( و    های دولتی )به ویژه ستاد های پیشگیری از اعتیاد با مشارکت سازماناجرای برنامههمکاری در  (د

 .نی مرتبط در چارچوب وظایف قانونیغیر دولتی و نهادهای مد

)به تفکیک  سرپناه و آسیب دیدهاسکان افراد بی )گرمخانه( به منظورای ای و فرامنطقهدسراهای منطقهتوسعه و تجهیز مد (ذ

گانه به 11های ذیربط در مناطق سایر دستگاهبا همکاری و هماهنگی ( در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و روه سنیگ

)مطابق نقشه  در پایان برنامه افزایش یابد نفر تخت بطور متوسط  1444در حال حاضر  به تخت  نفر 644صورتی که ظرفیت

34.) 

 جتماعی،اهای خدمات ای اجتماعی از قبیل گسترش پایگاهههای اجتماعی برای مهارآسیبحمایت از توسعه زیرساخت (ر

 .سراها، مددمراکز اقامتی ارزان قیمت

قی بـا اسـتفاده از مشـاوران    ، مـددکاری و حقـو  تخصصی مشـاوره مـددکاری روانشـناختی   گسترش واحدهای حمایت و  (ز

 .افراد آسیب دیده و در معرض آسیب های سالمت و سرای محالت جهت ارائه خدمات بهدار ، در خانهصالحیت

، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بـا  سرپناه و بی سرپرستهای بیافراد و خانوادههمکاری در اسکان شناسایی و  (ژ

 .های مسئول در این زمینههمکاری و هماهنگی سایر دستگاه



 

۷۲ 
 

های مسئول و همـاهنگی جهـت اصـالح،    شناسایی فضاهای بی دفاع شهری با همکاری و جلب مشارکت سایر دستگاه (س

 ده از طریق مناطق و سازمانهای مسئول ذیربط .بهبود و بهسازی فضاهای یاد ش

هـای اجتمـاعی ناشـی از اسـکان     هـای مـورد نیـاز بـه منظـور کـاهش آسـیب       مشارکت در تدوین و اجرای برنامهجلب  (ش

 های مسئول در این زمینه.نشینی، با همکاری و هماهنگی دستگاهغیررسمی وحاشیه

کـارگیری تمـام   هـای مسـئول و ب  گانه با همکـاری دسـتگاه  11ر مناطق ساختمانی دفصلی و اندازی سامانه کارگران راه (ص

ای شـغلی و  هـ به منظـور سـاماندهی کـارگران و ایجـاد فرصـت     های تحت پوشش شهرداری ظرفیت خدمات شهری سازمان

 برسد.سامانه به طور مساوی تا پایان برنامه 11 بهسامانه حاضر  1ای که از خدمات حمایتی  به گونه

سـیب دیـده اجتمـاعی بـا مشـارکت      همکاری در تامین زیر ساخت خدمات روزانه به کودکان در معـرض آسـیب و آ   (ض

 .های دولتی و غیردولتیا و سازمانهنهاد

ن کار و خیابان بی سرپرست در سـال اول  آسیب دیده و آسیب پذیر از قبیل کودکا تهیه برنامه جامع شناسایی کودکان (ط

های ذیربط و نهادهای مدنی مرتبط برای بازپروری و اقدامات هایی که سایر دستگاهآنان، از طریق برنامهبرنامه و ساماندهی 

 .ی در این راستا به کار گرفته شودتربیت

 .و تفریحی کودکان توسط بخش خصوصی اندازی مراکز ورزشی حمایت از ایجاد و راه (ظ

و ، همیاران مرتبط کودکان به ویژه معلـولین و کودکـان فـرار، کـار     ههای خیریهای مردم نهاد، انجمنحمایت از تشکل (ع

 .خیابان در چارچوب ضوابط قانونی

وحمایـت از   نـوآوری و ارتقـا سـطح بینشـی کودکـان     های آموزشی مهارتی در راسـتای توسـعه خالقیـت و    ه برنامهارائ (غ

هـای مـردم نهـاد و    ان،  بـا همکـاری سـازمان   های کودکان، شناسایی و پـرورش اسـتعدادهای برترکودکـ   برگزاری جشنواره

های ذیربط و شناسایی استعدادهای خالق در ابداع اسباب بازی و عروسک برای کودکان و داوری بر اساس الگوی دستگاه

 و ترویج و حمایت از تولید آنها. ایرانی -اسالمی

، ا هـدف رشـد  ایمنی و استاندارسازی بوستان ها ب، شهربازی با رعایت اصول نجی و تجهیز و توسعه مبلمان شهرینیازس (ف

 .شاط شهری و  اجتماعی برای کودکانارتقا و بهبود ن

از منزلـت و کرامـت ایشـان در    ، الگوسازی و گردآوری تجربیات سـالمندان و تجلیـل   های فرهنگ سازیهاجرای برنام (ق

 .ـ شهر( ـ منطقه سالمند )در سطح محلهسنگ سالمندان و تجلیل از پیشکسوتان گرانو گردآوری تجربیات  جامعه

نـد و افـراد   گیـری از مشـاوره سـالمندان توانم   اعتماد بـه نفـس سـالمندان بـا بهـره      ریزی با هدف افزایش نشاط وبرنامه (ک

 .گردی برای آنانتهران های مرتبط و توسعه گردشگری ومتخصص و مشارکت کانون

هـای ایشـان در   ان به منظور بـاال بـردن سـطح مهـارت    موزشی برای سالمندهای آارائه خدمات مشاوره عمومی و برنامه (گ

 زندگی شهری و شهروند الکترونیک.

سازی فضا و مبلمان شهری و نیز هوشمندسازی ارائه خـدمات، وضـعیت سـالمندان و توسـعه ارائـه       سازی و ایمنمناسب (ل

 . ت رایگان برای حفظ منزلت آنانخدما



 

۷۳ 
 

در طول سال اقتصادی  هایهای شهری ، طرحطالعات از قبیل کسب و کار ، ایدهها و بانک اتکمیل و ارتقاء پایگاه داده (م

 .اول برنامه

ل برنامه کلیـه امکانـات و   ای که در سال اوگانه شهر تهران به گونه 11مناطق تکمیل و توسعه مراکز رشد و کارآفرینی  (ن

گذاری مرکز و به ازای هر محله حداقل یک خانه کارآفرینی با سیاست11ای به تعدادکز منطقههای استاندارد مرازیرساخت

  .اندازی گرددمدیریت یکپارچه راه واحد و

 ها و توانمندسازی شهروندان و کارکنان شهرداری.فرهنگ کارآفرینی و ارتقای مهارت آموزش و ترویج توسعه (و

های کسـب و  نوادگی و ایجاد خوشه ها و تعاونیهای کوچک مشاغل خانگی و خا، کسب و کارحمایت از کارآفرینان (ه

 .قت و دائم از محصوالت کارآفرینانهای موها و نمایشگاهکار و برپایی بازارچه

و کارآفرینـان بـه منظـور    ، صـاحبان ایـده   گذارانیهه خدمات مشاوره کارآفرینی و ایجاد تسهیل در ارتباط بین سرماارائ (ی

بنیان واستفاده از ظرفیت مراکز دانش ،های مردم نهادکارآفرینحمایت ازسازمانو  های اقتصادی در شهر تهرانطرحاجرای 

از تسـهیل و حمایـت   و  هـای خـالق شـهری   های ذیربط در راستای اجرای طـرح های علم و فن آوری و سایر دستگاهپارک

ای آنـان در توسـعه پایـدار    هـ گیـری از ظرفیـت  ای موجـود و بهـره  هـ قابلیـت  ءارآفرینی اجتماعی و ارتقاها و کفعالیت شبکه

 .اجتماعی

بایسـت بـر   مـی های یادشـده،  انجام اقدامات و فعالیت در جهت مادهاین تمامی بندهای  سیاست اصلی شهرداری در تبصره:

غیردولتـی و نهادهـای   ، های دولتـی و با جلب مشارکت و همکاری تمامی دستگاهساختارهای سازمانی مصوب شورا اس اس

 .ی و جلب مشارکت مردم استوار باشدها به بخش خصوصها و نیز واگذاری فعالیتمدنی مرتبط با فعالیت
 

ایراندی شدهروندان تهراندی     -شهرداری موظف است، به منظور بهبود کیفیت و سبک زندگی اسدالمی : 105ماده 

 (:1901) داقدامات زیر را به انجام برسان

سرای محالت و سایر مراکـز   ،های مشاوره بهبودکیفیت و سبک زندگی در فرهنگسراهابرگزاری میزگردها و نشست الف(

 –، ورزشی وابسته به شهرداری و استفاده از استادان حوزه و دانشگاه برای ترویج سبک زندگی اسـالمی  فرهنگی، اجتماعی

 .ایرانی

ای و محیطـی،  رسـانه   -ایرانی، ارتقا سطح زندگی از طریـق تبلیغـات شـهری    -فرهنگ اسالمیبرای ترویج سازی زمینهب( 

 ها.های فضای مجازی به منظور گسترش این فعالیتاستفاده از ظرفیت

ی و شـهری را بـا اسـتفاده از    ااز سهم کلیه انواع تبلیغات محیطـی، رسـانه  درصد  14شهرداری موظف است حداقل  :تبصره

  نشریات همشهری نیز استفاده شود. هایوجود به این امر اختصاص دهد و همچنین از ظرفیتهای مظرفیت

مند ساختن های متولی مسائل فرهنگی، اجتماعی به منظور قانونتعامل و همفکری با قوه قضائیه و سایر نهادها و سازمانپ( 

 اخالقیات و رفتار اجتماعی.



 

۷٤ 
 

ر ایرانـی در فرهنگسـراها، سـرای محـالت و سـای      -رای سبک زنـدگی اسـالمی  شناسایی و معرفی الگوهای موفق در اج ت(

 ای  وابسته به شهرداری.اجتماعی و رسانه -مراکز فرهنگی

 تقویت اعتماد اجتماعی و بین فردی و گروهی جهت ارتقاء سطح همبستگی و انسجام اجتماعی. ث(

 –ظارت عمومی و کنترل و بهبود مستمر وضعیت اجتماعی ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظام ن ج(

فرهنگی شهروندان و ترویج روحیه ایثار و تعاون، ظلم ستیزی، قانون گرایی، انضباط پذیری، درسـتکاری، قناعـت، رعایـت    

 حالل و حرام، ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی.

 منـابع  دینی، منابع شامل مایة توسعه فرهنگ، بن عنوان به شهر توسعة در فرهنگی منابع کاربرد و تقویت احیاء، شناسایی، چ(

 اخالقی منابع عاطفی، منابع شناختی، و معرفتی منابع دستی، صنایع مثل هاجلوه سایر و هنر شامل شناختی زیبایی منابع آیینی،

 .تاریخی نهمردم و پیشی آرزومندی های ظرفیت انگیزشی منابع ارتباطی، منابع تمدنی، منابع هنجاری، و

، نـذر فرهنگـی در جهـت بهبـود     ای گسترش فرهنگ وقف و امـور خیریـه  های روزآمد برتدوین الگوها و ترویج شیوه ح(

 کیفیت زندگی شهروندان.

 

شهرداری موظف است، به منظور ارتقاء و ترویج فرهنگ و نهادینه کردن حقوق و تکالیف شدهروندی  : 101ماده 

 (:5909)7اقدامات ذیل را به عمل آورد

هـای مـدیریت   سـطح فرهنـگ شـهروندی در کلیـه حـوزه      نامه آموزش شهروندی به منظور ارتقاءه و اجرای نظامئارا الف(

 هری، مراکز فرهنگی و سرای محالت در سال اول برنامه.ش

دارای رویکـرد شـهروندی و بـرای تمـامی     هـای آموزشـی را کـه    ها و برنامهکارگاهشهرداری موظف است تمامی  تبصره:

 .گذاری یکپارچه لحاظ نمایدت سیاست، در  این سند به صورباشدهای سنی مختلف جامعه میمخاطبان و گروه

 شـهر  با ارتباط در شهرداری نوین وظایف و اهداف انداز، چشم نسبت به شهروندان آگاهی سطح ارتقاء و رسانی اطالع ب(

 شهرداری. و شهروندان تهران،

، شهروندی، مسئولیت پذیری اجتمـاعی  های آموزشی با موضوعات دینی، حقوق و تکالیفها و دورهبرگزاری کارگاه پ(

کاری، رعایت حقوق پذیری، انسجام و وفاق اجتماعی، انضباط اجتماعی، وجدانمداری، جامعهاحساس تعلق به شهر ، قانون

 های مرتبط.اسبات اجتماعی با همکاری دستگاهنفردی و اجتماعی، پایبندی به روابط و م

سازی با همکـاری کلیـه   ای و مجازی و فرهنگ، غیرحضوری، رسانههای آموزش حضوریو انجام فعالیت ریزیبرنامه ت(

های آموزش شهروندی در هزار نفر در دوره 744های دولتی و نهادهای مدنی برای شهروندان، به طوری که  ساالنه دستگاه

 هزار نفر در کالس های حضوری شرکت کنند.744مجازی و  فضای

 .های علمی و آموزشی در سرای محالتشهروندی با تشکیل و تقویت کانون هایمشارکت محور نمودن آموزش ث(

                                                           
 7336ها مصوب قانون شهرداری 66بند پنجم از ماده به استناد  7



 

۷٥ 
 

هـای وابسـته   ها و سازمانمند خدمات، محصوالت تولیدی و محتوای آموزش شهروندی معاونتراهبری و ارزیابی نظام ج(

 هاثربخشی بیشتر خدمات و برنامهها و ا، به منظور ارتقاء کیفیت آنها و کاهش هزینهاریبه شهرد

ر محالت و توانمندسازی آنـان و همچنـین   گران آموزشی )آموزش یاران( دندهی تسهیلریزی و سازماشناسایی، برنامه چ(

ان از طریـق مرکـز جـامع علمـی     و شـهروند  ، ساختارهای مدیریت محلهپودمانی و مهارتی برای شورایارانهای اجرای دوره

 .های شهروندیآموزش

، هـا و ارتقـا کیفـی نمایشـگاه بـازی    هـای شـهروندی   ترویجی، مهارت ـارتقا کمی و کیفی محورهای جشنواره آموزشی (ح

 .سرگرمی، محصوالت و خدمات آموزشی

هـای مـدیریت شـهری  بـه وزارت      ماموریـت پیگیری گنجاندن محتوای درس آموزش شهروندی در راستای  پیشنهاد و خ(

 .های مقاطع تحصیلی هت درج در کتابآموزش و پرورش ج

هـای آموزشـی و   هـا و کـالن شـهرها  از طریـق برگـزاری کارگـاه      کارشناسی بین مراکز استانتبادل تجارب مدیریتی و د( 

 های فصلی. نشست

های اجتمـاعی و دولتـی و غیـر دولتـی و اسـتفاده از ظرفیـت مراکـز علمـی و          جلب مشارکت شهروندان، نخبگان و نهاد ذ(

 پژوهشی در طراحی و انجام فعالیت آموزش شهروندی. 

وزش و پـرورش و  نهضـت سـواد    در راستای اجرای  مصوبه کاهش بیسوادی شهروندان تهرانی با همکـاری آمـ   پیگیری (ر

 .آموزی

پیگیری در راستای دستورالعمل همکاری متقابل آموزش و پرورش و شهرداری در حمایـت از تجهیـز مـدارس و انجـام      ز(

 .  رهنگی  ، اجتماعی ، هنری و ورزشیبرنامه های مشترک ف

-دانشهای همگانی، محیط زیست و شهر آموزش با رویکرد ترویجی ومراکز علوم و فنون، اندازی ریزی برای راهبرنامه ژ(

 .7های علمی و مراکز پژوهشیبنیان با همکاری انجمن

 

یابی بهبود کیفیت زندگی های صحیح برای ارزگیریاست، در راستای اتخاذ جهتموظف شهرداری : 107ماده 

سداالنه خدود لحداظ    ریدزی  های زیر اقدام و نتایج آن را در برنامه، نسبت به پژوهش به ویژه در حوزهشهروندان

 (.5902 - 5904)2نماید

 بررسی و مطالعه میزان مصرف کاال و خدمات فرهنگی در شهر تهران. الف(

 ها، باورها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان تهرانی.مطالعه و سنجش نگرش ب(

 ایرانی. -های الزم در زمینه شناسایی و معرفی سبک زندگی اسالمیانجام مطالعات و پژوهش پ(

                                                           
 7321سال  -شورا -« دانش و طبیعتشهر»اجرای مصوبه در راستای 7
 7321سال  -شورا -«های ساالنه به این امراعتبار در بودجههای فرهنگی و تخصیص الزام شهرداری تهران به انجام پژوهش»به استناد مصوبه  1
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توسـعه اجتمـاعی بـه     (های )استاندارد و روزآمـد بـومی  های توسعه فرهنگی  بر اساس شاخصمطالعه و بررسی شاخص ت(

 .ارتقاء سرمایه فرهنگی و اجتماعی منظور حفظ و

 تهران.های فرهنگی و اجتماعی از جمله خشونت و عوامل تاثیرگذار بر آن در شهر مطالعه و بررسی نوع و میزان آسیب ث(

 ارزیابی رضایت مندی عمومی و تغییرات آن در اثر عملکرد مدیریت شهری. ج(

 ها و تبعات ناشی از آن در جامعه.مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش احساس محرومیت نسبی، تنش چ(

تلـف شـهر   هـای مخ هـای مـورد نظـر در محلـه    ای صورت پذیرد که بیانگر شاخصالف تا چ( به گونهتحقیقات ) :1تبصره 

 محله( باشد. 316تهران )

 های برنامه.ای  در طول سالهای شهری به صورت دورهنگی پروژهانجام مطالعات پیوست اجتماعی و فره ح(

مجاز است نسبت به تولید ادبیات فرهنگی، هنری، اجتمـاعی شـهری و نشـر آثـار مـرتبط؛ و همچنـین        شهرداری  :2تبصره 

ایرانـی در چـارچوب و حیطـه      –سـالمی بـه منظـور تـرویج و گسـترش فرهنـگ اسـالمی       و اهای علوم انسانی انجام پژوهش

 .م را انجام  دهدوظایف مدیریت شهری اقدامات الز

تحوالت سبک زندگی شـهری(  ، روند ، هنریسرمایه فرهنگی و اجتماعینوسانات کیفیت زندگی شهری شامل ) رصد خ(

فرهنگی، هنری و اجتماعی، وضـعیت تحکـیم بنیـان خـانواده، مسـایل و       گردآوری پایش، تحلیل، فراتحلیل جامع اطالعات

                                              .                                                                                                                       با همکاری سایر دستگاه های ذیربطهای اجتماعی و مشارکت شهروندان شهر تهران آسیب

و پژوهشـی کشـور نسـبت بـه      های دولتی و مراکز علمیشهرداری موظف است، با جلب مشارکت سایر دستگاه :9تبصره 

اقـدام و نتیجـه مطالعـات را در     برنامـه هـای فرهنگـی اجتمـاعی ایـن     های اهداف عملیاتی برنامهسازی شاخصکمیمطالعه و

 های کالن کشور به مسئولین و قوای مربوطه ارائه نماید .برنامه

های پژوهشی محلـه محـور از   افزایی فرصتای و هم، مراکز پژوهشی محلههای اجتماعیافزایش تعامل و ارتباط با شبکه د(

 .ای و اطالعات کاربردی محلههای محلههای علمی با برگزاری جشنواره پژوهشراه تعامل، همفکری و نوآوری

های اجرا شده فرهنگی و اجتماعی و تدوین اتاف )ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگـی( بـرای   سنجش اثربخشی برنامه ذ( 

 های مدیریت شهری .ها و برنامهها، پروژهکلیه فعالیت

-ای  منطقههای محلهفرهنگی و اجتماعی شهری در مقیاسسنجی همراه با تعیین ارجحیت و اولویت نیازهای نیاز :4تبصره 

 .باشدمیای و شهری 

کننـده  هـای آنهـا حمایـت    های دانشجویی که کاربست یافتهنامهحمایت از تألیف و ترجمه کتب و آثار پژوهشی و پایان ر(

 رویکرد اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری است.

 های علمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی با رویکرد مدیریت شهری .برپایی همایش ز(

اطق های سنی و نوع آسـیب پـذیری اجتمـاعی بـه ویـژه منـ      جمعیتی مناطق تهران بر اساس گروهمطالعه و بررسی ساختار  ژ(

 .حاشیه نشین و اسکان غیر رسمی
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هدای آموزشدی،   شهرداری موظف است به منظدور افدزایش مشدارکت شدهروندان در حدوزه فعالیدت      : 101ماده 

محوری در راستای توسعه سرمایه اجتمداعی شدهر و شدهروندان    و هنری با اتخاذ رویکرد محله اجتماعی، فرهنگی

 (.5905) تهرانی اقدامات ذیل را انجام دهد

ها از طریق  مدیریت ورایاریهای تحت پوشش محلی  به ترتیب و تدریج در طول برنامه با هماهنگی شانجام  فعالیت الف(

 .محله

 بینـی و شهرداری باید سـازوکار اجرایـی الزم بـرای اطمینـان از انجـام وظـایف محلـی در سـرای محـالت پـیش           :1تبصره 

 های فرهنگی  و اجتمـاعی از بودجه برنامه ازی که تخصیص اعتبار مستقیم محالت به نحو تمهیدات مربوطه را به کار ببندد،

 .فزایش یابددرصد ا74پایه هر سال  ساالنه نسبت به شاخص، درصد حاضر 64

و همچنـین   وری نیـروی انسـانی  منظور اصالح ساختار و چابک سـازی، افـزایش بهـره    شهرداری موظف است به :2تبصره 

در سـال اول برنامـه بـازنگری در     ،هـا و مـدیریت محلـه   فرآیند با رویکرد تقویت شـورایاری انسجام و یکپارچگی در ایجاد 

 .عی را انجام و به شورا ارائه دهداجتما ،های فرهنگیازمانی و فرآیند واگذاری ماموریتساختار س

ایرانی و با نماد واحد و با اولویـت سـاخت همجـوار بـا      –توسعه کمی وکیفی سرای محالت با رعایت معماری اسالمی ب(

باب کامل حاضر    164ی که از اتجهیز سرای محالت موجود  به گونهمساجد محلی در تمام محالت شهر تهران و همچنین 

 (.37باب احداث(  )نقشه شماره  76باب بهسازی و  74باب تا پایان  سال اول  برنامه  برسد )شامل  316به 

ها و وظایف مدیریت شهری به ویژه نهاد که در چارچوب ماموریتهای مردمشناسایی و تعیین نحوه حمایت از سازمان پ(

مندی از ظرفیت، امکانات و منـابع انسـانی و تجهیـزات آنـان بـرای افـزایش میـزان        ه منظور بهرهکنند، بشهرداری فعالیت می

 مشارکت شهروندان.

های علمی و مراکز پژوهشـی  ، انجمنهای فرهنگی، اجتماعیهای صنفی حوزهشناسایی و تعیین نحوه حمایت از تشکل ت(

اعی مدیریت شهری و استفاده از ظرفیـت آنـان بـرای افـزایش     های فرهنگی و اجتمبه منظور جلب مشارکت آنان در فعالیت

 . ای مدیریت شهریهها و فعالیتمیزان مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر و نیز مردم از برنامه

ی مختلـف مـدیریت شـهری و    هـا های مردمی در اداره شهر در عرصـه مند نمودن و ارتقا اثربخشی نظام مشارکتقاعده ث(

 . ها و مدیریت محلهای با محوریت و تقویت شورایاریس محلهها با مقیااجرای طرح

های آنان در برگزاری مراسـم  های فرهنگی، هنری، مردمی محلی و استفاده از توانمندیهای کانوناستفاده از توانمندی ج(

 .وریت مدیریت محله در سرای محالتبا مح های فرهنگی، هنری محلیو انجام فعالیت

 

های تهراندی و  گذران اوقات فراغت در میان خانوادهموظف است در راستای بهبود کیفیتشهرداری : 109ماده 

، اجتماعی و دینی های انسانیظرفیت، ، اخالقاستفاده از فرصت اوقات فراغت برای توسعه آگاهی و تقویت امید

 (.5901) اقدامات ذیل را انجام دهد
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ت و امـاکن فرهنگـی،   ، تجهیـزا ویژه جوانان  با توجه به امکاناتسازی اوقات فراغت شهروندان به تدوین الیحه غنی الف(

های دولتی ، گردشگری و خدماتی موجود در اختیار شهرداری و نیز هماهنگی و همکاری با سایر دستگاهآموزشی، ورزشی

 .در سال اول برنامه هاتو مسئول در این حوزه به منظور تقسیم وظایف و مسئولی

گـردی و آشـنایی   هزار نفر( در تورهـای تهـران  6نسبت به سال پایه درصد شهروندان تهرانی ) 74ساالنه افزایش جذب  ب(

 ، تاریخی و فضاهای هنری تهران به ویژه نسل جوان.یمیراث فرهنگ ها، امکانات و اماکن طبیعی،آنان با ظرفیت

و  سـازی اختیار شهرداری به منظـور  فرهنـگ   هنری در فضاها و اماکن فرهنگی و هنری درهای فرهنگی، اجرای برنامه پ(

 .پرکردن اوقات فراغت شهروندان

سـازی اوقـات فراغـت شـهروندان تهرانـی بـا هـدف ایجـاد نشـاط و سـرور           های نشاط در راستای غنـی برگزاری سامانه ت(

 .ایرانی -های اسالمیاجتماعی مبتنی بر موازین و ارزش

ی  با رویکرد محلـه  ، آیینی و انقالبهای فرهنگی، هنریکیفیت و افزایش اثر بخشی مجموعه جشنواره ءارتقا ،برگزاری ث(

 .ی که از ظرفیت محالت استفاده شودامحوری به گونه
 

شدهروندی و   کدردن ورزش نسبت به همگدانی  شهرداری موظف است در جهت توسعه ورزش همگانی: 110ماده 

 (:5907های تفریحی اقدامات زیر را انجام نماید)گسترش ورزش

ای کـه میـزان   بـه گونـه  ها و مدیریت محله محوری با همکاری شورایاریهای ورزشی با رویکرد محلهتوسعه فعالیت الف( 

بـه طـوری کـه از    فزایش یابد )درصد ا 64امه به های ورزش همگانی محالت در پایان برنمشارکت آقایان و بانوان در برنامه

 درصد افزایش یابد(. 64درصد ساالنه به طور مساوی تا پایان برنامه به 72شاخص پایه 

هـای ورزشـی   ای که تعداد رشتهو مدیریت محله  به گونه  هاورزشی محالت با همکاری شورایاری برگزاری مسابقات ب(

( در پایـان برنامـه برسـد و جمعیـت     هر سال دو رشـته ورزشـی   وشش )حداقلرشته ورزشی تحت پ 31رشته موجود به  14از

 .درصد افزایش یابد 3نفر هر ساله  هزار144مسابقات محالت نیز از 

هـا و مـدیریت محلـه  و    محوری با همکاری شورایاری)تفریحات ورزشی( با رویکرد محله های تفریحیتوسعه ورزش پ(

ای کـه  هـای ورزش محـالت بـه گونـه    های موضوعی پویا و خانـه نوارههای خانوادگی، در قالب جشهمچنین ترویج ورزش

درصد افزایش یابـد )سـال پایـه دو میلیـون      76درصد رشد و مشارکت شهروندان  6های بازیهای تفریحی ساالنه زیرساخت

 باشد(.نفر ساعت  برنامه می

های وابسته به شهرداری ا، مراکز و شرکتهها، سازماندرصد از کل  بودجه و اعتبارات معاونت 16/4تحقق اختصاص  ت(

 . ن شهرداری و خانواده ایشاندادن کارکنابه ورزش کارکنان و تحت پوشش قرار

-ی عمومی ورزشی برای مربیان محالت، مراکز ورزشی تحت پوشـش و تـیم  هاگاههای آموزشی و کاربرگزاری دوره ث(

هـای  کـاری سـایر مراکـز علمـی و فدراسـیون     آموزش و یا هم های ورزشی محالت و سایر کارکنان ورزشی از طریق مرکز

 .ورزشی مرتبط
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های ورزشی پذیر از طریق اعمال تسهیالت و تخفیف در تعرفهحمایت از ارایه خدمات ورزشی هدفمند به اقشار آسیب ج(

 .و طرح منزلت

 .و ارتقاء جایگاه ورزش همگانیسعه های مردم نهاد در تومشارکت مردم و سازمانایجاد نظام داوطلبی و افزایش  چ(

مجموعـه ورزشـی    3)از  حمایت از توسعه و ایجاد امکانات و فضاهای ورزشی ویژه معلولین، جانبازان و افراد کم تـوان  ح(

 مجموعه در پایان برنامه(. 74موجود به 

 و کمـک بـه تجهیـز    ، اماکن ورزشی تحـت پوشـش  هاها و امکانات ورزشی بوستانسازی و تجهیز زیرساختاستاندارد خ(

 .های مسکونیامکانات ورزشی فضای عمومی شهرک

 

شهرداری موظف است، در راستای ارتقاء سالمت شهری، ارتقاء بهداشت و سدالمت عمدومی و تدرویج    : 111 ماده

مشدارکت آگاهانده   کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مددنی ذیدربط،   ندگی سالم در سطح شهر، با همکاری شیوه ز

های نوین سالمت، در چارچوب قوانین و مقدررات  های فناوری اطالعات و فناوریمردم و با توجه به زیر ساخت

 :(5901) ها و شواهد عینی و علمی، با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام نمایدمربوطه مبتنی بر اولویت

یاران شهر تهران نسبت به تکمیل شبکه داوطلبی سالمتمشارکت مردمی در ارتقای سالمت شهری،  به منظور افزایش (الف

یـاران از  عـداد سـالمت  تو  یار داوطلب وجود داشته باشـد ی، یک سالمتنفر 1444طوری که به ازای هر بلوک جمعیتی  به

 ه افزایش یابد.برنامنفر در پایان  6444به  ،درصد 64با افزایش ساالنه  ،نفر موجود 162

در راستای استقرار نظام خدمات جامع سالمت شهری با تاکید بر عوامل تعیین کننده اجتمـاعی سـالمت، شـهرداری بـا      ب(

و نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همکاری نموده 

رساند، نسبت به ایفای نقـش خـود   تایید شورا میی که طی سال اول برنامه تدوین و به هایبر اساس برنامه عملیاتی و شاخص

 نماید.نار سایر نهادهای مسئول اقدام در ک

نماید کـه بـا ارائـه    ریزی به نحوی برنامهشهرداری با توجه به اهمیت آموزش عمومی سالمت در تغیر رفتار شهروندان،  (پ

ه ملـی و سـایر نهادهـای ذیـربط و     غیرحضوری به عموم شهروندان از طریـق رسـان  خدمات ترویجی و آموزشی حضوری و 

های مجازی، میزان دانش سالمت شهروندان تهرانی را در خصوص بهبود شیوه زنـدگی و کـاهش   چنین  توسعه آموزشهم

 رفتارهای تهدید کننده سالمت نسبت به سال پایه به دو برابر افزایش یابد.

رتقای سالمت جسمی و روانی شهروندان تهرانی، شهرداری با همـاهنگی نهادهـای مسـئول )وزارت    با توجه به اهمیت ا ث(

نسـبت بـه     بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پـرورش و سـازمان نظـام روانشناسـی(    

سـراهای محلـه،  فرهنگسـراها و     های سـالمت و مشاوره روانشناسی در تمامی خانه های آموزش وساماندهی و توسعه واحد

 : گرددهای فرهنگ به شرح ذیل اقدام خانه

نــدازی واحــدهای آمــوزش و مشــاوره انامــه راهه اســتاندارهای الزم در قالــب آیــینمــاه ســال اول برنامــ شــشدر  -

 ها در اختیار واحدهای مربوطه قرار گیرد.اسی تهیه و برای یکسان سازی رویهروانشن



 

۸۰ 
 

واحـدهای مشـاوره    کلیـه ساماندهی واحدهای آموزش و مشاوره روانشناسی به طوری که تا پایان سال دوم برنامه  -

  .ساماندهی گردند

 نظارت بر ارایه خدمات استاندارد در واحدهای مشاوره وروانشناسی -

هـای آنـان   قـراردادی و خـانواده  رکنان رسـمی و  ای و تشکیل شناسنامه الکترونیک سالمت برای کاانجام معاینات دوره ج(

 حداکثر تا پایان سال سوم برنامه 

های اصلی سـالمت  ا توجه به اهمیت پایش و رصد شاخصب ،اندازی سامانه الکترونیک اطالعات سالمت شهر تهرانراه چ(

 در شهر تهران، 

ن را از سـالمت محـور محـالت تهـرا    های های سالمت محور محله، اعضای کانوننونهای کاضمن بهبود کیفیت برنامه ح(

مرکزی منـاطق نسـبت بـه     هایاندازی کانونیابد و همچنین از طریق راهافزایش درصد  14ساالنه هزار نفر در سال پایه، 744

 .ها اقدام نمایدهای سالمت و کانونتقویت شبکه

شـورا سـالمت در محـالت شـهر      نسبت بـه تشـکیل  به منظور توسعه هماهنگی بین بخشی در سطح محالت شهر تهران،  خ(

بـار در سـال تشـکیل شـده و تصـمیمات آنهـا در سـامانه         74که این شوراها در هر محله حداقل تهران اقدام نماید، به طوری

 پیگیری مصوبات ثبت گردد. 

 ن کـل سـتادی و  ، مـدیرا مـدیران عـالی )معـاونین، شـهرداران     هـای تخصصـی  ارتقای دانش و مهـارت  با توجه به اهمیت د(

وم پزشکی شهر تهـران،  های عل، با همکاری دانشگاهها(، کارکنان وکارشناسان حوزه سالمت شهرداریعامل سازمانمدیران

و گـواهی   نفر از این افراد دوره تخصصی سـالمت شـهری را گذرانـده    644 ،ریزی نماید که تا پایان این برنامهطوری برنامه

 د. نامه تخصصی دریافت نمای

ریزی نماید که تا پایان برنامه کلیه کارکنـان  طوری برنامههای سالمت محور،  اهمیت ارتقای دانش و مهارت جه بهبا تو (ذ

 د. و قراردادی، دوره آموزشی سالمت و محیط زیست را طی نمای اعم از رسمی

هـای  انجمـن  هـای مـردم نهـاد و   ریق مشارکت با بخش خصوصی، سازماناز طهای حامی سالمت به منظور توسعه محیط (ر

هـا، میـادین میـوه و تـره بـار،      )بوسـتان های سالمت در اماکن عمومی شهر تهـران  علمی، نسبت به طراحی و استقرار ایستگاه

هـا در  ( اقدام نماید، به طوری که تعداد ایـن ایسـتگاه  قطار شهریهای های مسافربری و ایستگاههای شهروند، پایانهفروشگاه

 ایستگاه برسد. 144ل پایان این برنامه به حداق

های شـهر تهـران، شـهرداری ضـمن همـاهنگی و همکـاری       با توجه به اهمیت نوسازی اماکن عمومی از جمله بیمارستان ز(

هـای بهـارلو، فیـروز آبـادی،     ها، تمهیدات و شرایط جایگزینی بیمارستانداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشوقوزارت به

 .نماید مفید و لوالگر را فراهمهفت تیر، 

هـای  تعداد ایسـتگاه با توجه به نقش افزایش تحرک و فعالیت بدنی در ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی شهروندان،  (ژ

 . یابددرصد به دو برابر افزایش  14تندرستی موجود در شهر تهران را با رشد ساالنه 



 

۸۱ 
 

هـای  قتصاد پایدار شهری و ایجاد ظرفیتعه اهای سالمت در برابر بحران، توسا توجه به ضرورت آمادگی زیر ساختب (س

هرک جدید گردشگری سالمت، شهرداری از طریق بخش خصوصی نسبت به مطالعـه، طراحـی و احـداث حـداقل پـنج شـ      

 نماید.سالمت در شهر تهران اقدام 

ی هـا حمایت از اجرای ساالنه جشنواره سالمت شهری به منظـور توسـعه فرهنـگ سـالمت شـهری و افـزایش آگـاهی        ش(

 ایهای غیردولتی و بخش خصوصی بصورت فرامنطقهعمومی با همکاری سازمان

 

 ، اجتمداعی، از کلیه اماکن و مراکز فرهنگی برداریوظف است به منظور نگهداشت و بهرهشهرداری م: 112 ماده

و بده  برنامده تددوین   ال اول را در س آنهااز بردارینامه بهرهای، نظامای و فرامنطقهو ورزشی منطقههنری دینی، 

 . (1901)و مبنای عمل قرار گیرد ه نموده ئتایید اراجهت شورا 
 

ه فرهنگدی و اجتمداعی در سدطح منداطق،     مددیریت یکپارچد  موظف است به منظور اعمال شهرداری : 119ماده 

هدای تابعده   و شدرکت هندری شدهرداری    سدازمان فرهنگدی و  های تحت پوشش از قبیدل  یه سازمان،کلهامعاونت

نسبت به تشکیل شورای عالی همداهنگی فرهنگدی، اجتمداعی، هندری ،     و پیگیری انجام مصوبات شورا شهرداری 

 :(7101) اقدام نمایدهماهنگی و تایید  شورا به شرح زیر  ورزشی با نظارت،

  برنامه. ماه اول 3 ظرفتایید آن در شورا های موضوعی مرتبط و ها و دستورالعملتدوین آیین نامه الف(

هـا  ، سازمانها، مناطقفرهنگی و اجتماعی در سطح  معاونتهای سازی فعالیتاقدامات الزم برای ساماندهی و یکپارچه ب(

ها به طور دقیق در ها، موسسات و معاونتهای تابعه شهرداری به صورتی که وظایف و اقدامات هریک از سازمانو شرکت

ای اجتماعی و فرهنگی جلـوگیری  هکاری فعالیتهای اجتماعی و فرهنگ شهروندی تعیین گردد تا از موازیقالب ماتریس

 .شود

ای و شـهری و  هـای فرامنطقـه  هـا و پـروژه  ، طرحها، فرهنگی و زیست محیطی برنامههای اجتماعیبررسی نتایج پیوست پ(

 .ملزم به رعایت مفاد آن باشندهای شهرداری ها و سازمانمرتبط به نحوی که کلیه معاونتات تعیین و تصویب الزام

تهـران مبتنـی بـر    هـای فرامنطقـه ای کـالن شـهر     هـا و برنامـه  بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی طـرح بررسی و اولویت ت(

 . مطالعات نیازسنجی

و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای مصـوبات  شورا و اجتماعی   ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات فرهنگی ح(

 .ئه گزارشو ارا

عملیاتی پایه های های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری حوزه شهری و تعیین شاخصپیگیری، تهیه و تدوین شاخص خ(

 . ئه آن  به شورا جهت تاییدحداکثر در سال اول برنامه و اراپایان برنامه و 



 

۸۲ 
 

هـا در جهـت   و هـدایت تـالش  در جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای شـهر      های مشترک فرهنگـی  برنامهبررسی و تدوین  چ(

، ف فرهنگـی های فرهنگی و اجتماعی دولتی و غیردولتی و نیز تقسیم مسئولیت و وظایهماهنگی و همکاری با سایر دستگاه

 7ها.هنری و اجتماعی بین مدیریت شهری و سایر دستگاه

 

، ورزشی و هنری های عمومی و فضاهای فرهنگی بخش بیست و دوم:  بخش بیست و دوم: توسعه عرصه

 (71المللی، ملی و شهری)شهر تهران در ابعاد بین

شهرداری موظف است به منظور تأمین سرانه فضاهای فرهنگی، هنری در سطح و گستره شهر تهران، با : 114ماده 

های فرهنگی، هنری و نیز ایجاد و گسدترش ایدن فضداها    ها و راستهگیری خوشهحمایت وکمک به شکل سیاست

ها به ویژه مراکز عرضه و توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی و هنری، تمهیدات توسط بخش خصوصی و تعاونی

عه و گسترش حمایت از توس»لیاتیعم منظور در سال اول برنامه نسبت به ارائه برنامهبینی نماید. بدینالزم را پیش

با در نظرگرفتن  «ایهنری توسط بخش خصوصی و با رویکرد محلی و منطقهفضاهای فرهنگی، قرآنی، ورزشی و 

 (:7109-7102-5905) ه نمایدئاراذیل به شورا موارد 

ای، شناسایی فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی همراه با تعیین کارکرد و میزان مساحت آنها در مقیاس  محلی، منطقـه  الف(

شده در طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگـی و  های تصریحگذاری )فاز صفر( پروژههای سرمایهشهری و همچنین تهیه طرح

 (.31نقشه شماره  های مطرح شده در آن )مطابقنظارت بر حسن اجرای پهنه

جامع توسعه فضاهای فرهنگـی،  های فرهنگی با مشارکت بخش خصوصی بر اساس طرح ایجاد راستهانجام مطالعات و ( ب

 :       هنری

 ؛سرو تا پایان سال اول برنامهتکمیل  گذر -

 تـا  از آن داریبـر احـداث و بهـره  )تاالر وحدت تا تئاتر شهر( تا پایان سال اول و   محور رودکیتکمیل مطالعات  -

 ؛سال سوم برنامه پایان

  ؛تا پایان سال سوم برنامه از آن برداریاحداث و بهرهسال اول و تا پایان شهریور  71محور مطالعات  -

 ؛تا پایان سال سوم برنامهاز آن برداری احداث و بهرهسال اول و تا پایان زار حور اللهم مطالعات -

 پایان سال سوم برنامه؛تا  از آن برداریاحداث و بهرهسال اول و تا پایان محور پیاده سی تیر مطالعات  -

رداری از آن تا پایان سـال  باحداث و بهرهسال اول و تا پایان )راگای باستان(  محور تفریحی مذهبی ریمطالعات  -

 سوم برنامه؛

تا  از آن برداریل و احداث و بهرههای هنرهای تجسمی بوستان الله و بلوار کشاورز تا پایان سال اومطالعات پهنه -

 پایان سال سوم برنامه؛

 برداری از پهنه تاریخی تجاری بازار تهران تا پایان برنامه؛بهره -

 :ایه فضاهای فرهنگی و هنری فرامنطقهتوسعانجام مطالعات و  پ(

                                                           
هـای مختلـف نظـام جمهـوری اسـالمی و بسـیج       از اهداف سیاست فرهنگی کشور مبنی بر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دسـتگاه  1بر اساس بند  7

 .امکانات



 

۸۳ 
 

تا سال چهـارم    از آن برداریول و احداث و بهرهسنجی و تکمیل مطالعات  تهران سرای قرآن تا پایان سال امکان -

 برنامه؛

 برداری از آن سال چهارم برنامه؛تاالر شهر تهران سال اول برنامه و احداث و بهرهمطالعات  -

 ه؛در پایان سال دوم برنام از آن برداریاحداث و بهرهسال اول و دروازه فرهنگی البرز مطالعات  -

 سال سوم برنامه؛برداری پردیس تئاتر سنگلج در پایان احداث و بهره -

 برداری از آن در پایان سال دوم برنامه؛و احداث و بهرههای قدیمی ورودی تهران سال اول دروازهمطالعات  -

سـال  ، ایرانـی تعزیـه   –میجهت احیا هنر اسال تکیه شهر )تکیه والیت ( –مجموعه فرهنگی نینوا تکمیل مطالعات  -

 امه؛برداری از آن تا پایان برنو احداث و بهره اول

  برنامه؛برداری از آن پایان تا پایان سال دوم برنامه و احداث و بهرهبا  موزه اوین مطالعات  -

ایجاد حداقل دو زمین چمن مصنوعی، یک سالن ورزشی چند منظـوره مناسـب ورزش بـانوان و آقایـان و یـک سـالن        ت(

 .در سرای محالت تا پایان برنامه تئاتر کوچکآمفی

آنان در توزیع متوازن فضـاهای    های صنفی فرهنگی و هنری و یا مشارکت باکمک به تقویت بخش خصوصی، تشکل ث(

ای  به منظور کاهش بار ترافیکی و ازدحام جمعیت در مناطق خاص )به نحوی که گی و اجتماعی با کارکردهای منطقهفرهن

شـی چنـد منظـوره، یـک     عه ورزشی آبی، یک مجموعـه ورز در پایان برنامه در هر منطقه یک پردیس سینمایی، یک مجمو

 (.قه به ظرفیت های موجود اضافه شوددر مقیاس منطمرکز شهربازی 

تخصصی زنـان، مـوزه تهـران،    : موزه های تخصصی در شهر تهران شاملریزی ، کمک و راه اندازی موزهمطالعه، برنامه ج(

 ی مدیریت شهری از قبیل آتش نشانی، حمل و نقلهای تخصص، موزهموزه شهدا، موزه تئاتر، گالری ملی و هنرهای مردمی

 . 7(ایجاد موزه ملی سالمت شهری )سالمت اجتماعی و موزه بدن و

 : خصوصی شاملمحور با مشارکت بخشتشکیل و توسعه امکانات محیطی و کالبدی سالمت ،نگهداری  چ(

 سال؛ 71تا   7آموزشی به کودکان  خدمات همرکز فرآموز با هدف ارائ 11نگهداری و بهره برداری از 

 . ی و شهری با هماهنگی مدیریت محلهخانه سالمت محالت  با رویکرد سالمت اجتماع 316ه خدمات در نگهداری و ارائ

 آباد تا پایان برنامه.مطالعه، طراحی و کمک به ایجاد مرکز نمایشگاه فرهنگی در اراضی عباس خ(

سبت به پیگیری دریافت کمک دولت در خصوص تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و ن 1تبصره: شهرداری موظف است

، مقـدس و شـهداء  های تخصصـی شـامل دفـاع   اندازی موزهدرصد هستند و راه 64قرآنی که دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 

 3اقدامات الزم را صورت دهد.

 

                                                           
7
 7321 -شورا -«شهر دانش و طبیعت»در قالب مصوبه   
1
 برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور 1بر اساس ماده   
3
 پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشوربرنامه  77ماده ( ب)بند   



 

۸٤ 
 

مشارکت بخش های اجتماعی و فرهنگی با تشویق و به توسعه زیرساختشهرداری موظف است، نسبت  :115ماده 

های اجرایدی مسدئول   های صنفی حوزه فرهنگی و هنری و هماهنگی و همکاری با سایر دستگاهخصوصی، تشکل

-اعمال مدیریت یکپارچه به منظور تأمین زیر ساخت»مقیاس ملی و بین المللی نسبت به در سطح شهر تهران و با 

از آن فضاها اقدامات الزم را با لحاظ موارد زیر به عمدل آورد:  « هنگی و اجتماعی و بهره برداری مناسبهای فر

(5905-7101) 

مندی از ظرفیـت فضـاهای   های مسئول اجرایی برای استفاده و بهرهرسانی، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاهاطالع الف(

های آموزشی در سطح ها و دورههای فرهنگی و هنری، همایشبرگزاری نمایشگاههنری وابسته به شهرداری برای فرهنگی و

 .المللی، ملی و شهریبین

های صنفی حوزه فرهنگی و هنری بـه منظـور اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت      اطالع رسانی، هماهنگی و همکاری با تشکل ب(

 فضاهای فرهنگی و هنری وابسته به شهرداری در طول برنامه.

 .و هنری در سطح ملی و بین المللی اد ارتباط مؤثر و تبادل تجربیات و دریافت اعتبارات از سایر نهادهای فرهنگیایج پ(

اسالمی و  سازی نمادهای اسالمی و فرهنگی شهر تهران در عرصه جهانی و ارائه تصویر مناسب از پایتخت ایرانبرجسته ت(

 .میراث هویتی شهر تهران

الزم و ارایه تسهیالت جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و تبدیل تهران به مرکزی برای های توسعه زیرساخت ث(

 رخدادهای فرهنگی، ملی و بین المللی.

 

 
 



 





 



 

۸٦ 
 

 مقدمه

در برگیرنده نهادهای مدیریتی شهرداری تهران و بسترسـاز تحقـق   و اقتصاد شهری هوشمندسازی  ،حوزه ماموریتی مدیریت

های حقوقی، قضایی و ثبتی به کلیه واحدها و ارائه خدمات مشورتی در زمینهباشد. های شهرداری میها و فعالیتکلیه برنامه

مـدیریت و  هـا،  مـدیریت درآمـد و هزینـه   اکم مختلـف،  دفاع از حقوق، منافع و مصالح سازمان در مراجع و محها و سازمان

یروی انسانی، تحول ی، تجهیز نسازطریق معاونت مالی و اداری، ظرفیتساماندهی امور مربوط به نیروی انسانی شهرداری از 

هـای  ، تسهیل، تمرکز و هماهنگی فعالیتارزیابی عملکرد واحدهای شهرداری ریزی وریزی و نظارت، بودجهاداری، برنامه

 باشد. میو اقتصاد شهری هوشمندسازی  ،ها و اقدامات حوزه ماموریتی مدیریتشهرداری از جمله فعالیتو راهبریمناطق 

 هـای گیـری جهـت باشـند،  ای که زیر مجموعه این حوزه ماموریتی مین محورها و موضوعات متنوع و گستردهبا توجه به ای

 از: ارتندعبزیر مبنای عمل تدوین برنامه  راهبردی
 

 ؛چابک سازی، کاهش تصدی گری و حاکمیت مدیریت کارفرمائی ˗

تحقدق شدهر و    جهدت های نوین و روزآمدد  گیری از فناوریبهره شهر و سازمان شهرداری با هوشمندسازی ˗

 ؛شهرداری الکترونیک

 ؛مندی از بخش خصوصی و نهادهای مردمی در انجام وظایف شهرداریبهره ˗

 ؛توانمندسازی شهروندان برای ایجاد نهادهای مردمی ˗

 ؛مبتنی ساختن همه اقدامات شهرداری تهران بر پایه مطالعه و پژوهش و توسعه مدیریت دانش ˗

 ؛نظارت و ارزیابی برنامه و اقداماتتاکید بر  ˗

 ؛در فضای رقابتی انسانیجذب و نگهداری نیروی  ˗

 ؛هاها و صالحیتها، ظرفیتهای انسانی مدیریت شهری شامل دانش، تخصص، مهارت و قابلیتارتقاء سرمایه ˗

 ؛پیگیری و بازنگری تصویب، و تثبیت قوانین و مقررات ˗

 ؛های توسعه و مدیریت شهر توسط شهروندانوتامین هزینهنیل به پایدارسازی درآمدهای شهرداری  ˗

سداختاری نظدام    -محوری، اثربخشی و شفافیت در تحول سدازمانی افزایش کارآمدی، پاسخگویی، عدالت ˗

 ؛مدیریت شهری تهران

عملکدرد شدهر و شدهرداری در    هدای  شاخص ارتقاءشهرهای جهانی و حضور فعال در فضاهای رقابتی کالن ˗

 ؛شهرهانرکالمقایسه با دیگ

المللدی و رسدیدن بده تدراز مطلدوب      توسعه دیپلماسی شهری و تقویت جایگاه کالنشهر تهران در مجامع بین ˗

 ؛جهانی

هدا و  بدر اسدتفاده از تکنولدوژی    تأکیدد  های فعالیت وهای انجام کار در تمامی حوزهروشاستانداردسازی  ˗

 ؛های نوین اجرائیروش

اقددامات  ینده، زمدان و کیفیدت( در تصدمیمات و     هزیت )مددیر  وریهدای بهدره  مالک قراردادن شداخص  ˗

 ؛شهرداری

 .مند از کارآفرینان و مولدین ثروت و اشتغال در شهرکمک به حمایت نظام ˗



 

۸۷ 
 

سازمانی در شدهرداری تهدران بده منظدور تبددیل بده یدک نهداد          -بخش بیست و سوم: تحول ساختاری

 (29اجتماعی )

بده یدک نهداد     شددن  در راستای تحقق حکمروایدی خدوب شدهری و تبددیل     ،شهرداری موظف است: 111ماده 

ریزی و مدیریت، تحول در نیروی انسانی و ساختار سازمانی ها و فرایندهای برنامهاجتماعی، نسبت به اصالح رویه

 .(2901) اقدامات زیر را انجام دهد گری و توسعه فناوری اطالعاتسازی، کاهش تصدیرویکردهای چابکبا 

مستمر صالحیت  ارتقاءنه و ممیزی و یاگراطراحی و استقرار مدل مدیریت کارفرمایی جای مدل استقرار یافته تصدیالف( 

 .کارفرمایی شهرداری

بهبـود   و سـاماندهی سـاختار، وظـایف،   بـه  های این برنامـه، نسـبت بـه اصـالح     منظور افزایش تحقق پذیری ماموریتبه  ب(

در را تحول ساختاری مربوطـه  الیحه جامع  و اقدام هاکپارچگی در عملیاتی کردن ماموریتها و نیز ایجاد یرآیندها و رویهف

 ارائه نماید.به شورا جهت تصویب سال اول برنامه 

هـای  امین منـابع، روش هـا، تـ  ها، تهیه دستورالعملها شامل مصادیق، روشبرای برون سپاری فعالیت عملیاتیتهیه برنامه  (پ

)اعـم از واسـپاری،    هـای قابـل واگـذاری بـه بخـش خصوصـی      کلیه فعالیت سپردنهای نظارتی به منظور سیستممشارکت و 

 .برنامه و ارائه خدمات به صورت الکترونیک سال اول تا پایان پیمانکاری، برون سپاری و خصوصی سازی(

 تأکیـد  با، تر این برنامهرای هر چه مطلوبدر راستای اجسازمانی موجود  -های ساختاری( تحول و بهبود فرایندها و رویهت

 دن زمان ارائه خدمات به شهروندان.افزایش سرعت و کوتاه کر بر

نظام جامع مدیریت عملکرد و نظام ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و نیروی انسانی مبتنی بر کنترل  توسعه و تکمیل( ث

 .برنامهدر طول سرعت در انجام کارها و یت خدماتاهداف، کیف

 .به روش مکانیزه یاستقرار نظام نظارت و کنترل بر تحقق اهداف سازمان، تدابیر و راهبردهای شهردار( ج

 .کیفی شیوه نظارت و بازرسی ارتقاء( چ

تا پایـان سـال    استقرار نظام پرداخت مبتنی بر نتایج حاصل از مدیریت عملکرد و کارایی و بهره وری کارکنان و مدیران (ح

 .اول برنامه

، شـهرداری  یهـای اطالعـات  سـازی سیسـتم  یکپارچـه به نحوی که ضـمن   شهرداری در الکترونیکنظام سازمانی  استقرار(خ

تـا   شهرداری الکترونیک راهبردبه منظور تحقق 1گیریپشتیبان تصمیم و7ات مدیریتهای اطالعایجاد و ارتقاء سیستم امکان

 .پایان سال دوم برنامه فراهم گردد

هـای آموزشـی تخصصـی و    افزایش توانمندی و مهارت شغلی کارکنـان و مـدیران شـهرداری از طریـق برگـزاری دوره     ( د

 .ITآموزش 

                                                           
1(MIS) 
2(DSS) 



 

۸۸ 
 

در مجموعـه   دینـی  هـای آموزشـی، فرهنگـی و   از طریق برگزاری دوره مدارگرا و ارزش تربیت نیروهایی متعهد، اخالق (ذ

 .شهرداری

حـل مشـکل   کمـک بـه   ، سـطح معیشـت   بهبود( ارتقاء سطح تسهیالت رفاهی ارائه شده به کارکنان شهرداری در راستای ر

 .کارکنانمسکن، بهداشت و درمان و سایر موضوعات مرتبط با رفاه 

 

چرخه فرآیند مدیریت به منظور استقرار نظام شایسته ساالری و ایجاد ثبات در  ،شهرداری موظف است: 117ماده 

 :(2901) اقدامات زیر را انجام دهد هرداریمجموعه ش درمنابع انسانی 

 .طول برنامهدر  ستیرادف انین و مقرراتمقررات استخدامی در چارچوب قو مستمر اصالح، بازنگری و به روز رسانیالف( 

در راسـتای تحقـق   ارتقـا فرهنـگ سـازمانی شـهرداری     تقویت روحیه تعلق، تعهد و فرهنگ سازمانی در بین کارکنان و ب(

 .اجتماعی خدمات نهادرویکرد 

ی مشاغل شهرداری به جذب نیروهای متخصص و نخبه با رعایت قوانین و مقررات عمومی و تجزیه و تحلیل و بازطراحپ(

درصـد کارکنـان    64 درصـد( از محـل   1درصـد )هرسـال    74میـزان   تحصیالت کارشناسی و بـاالتر بـه  هم س منظور افزایش

 ربط.خروجی از خدمت در صورت تامین پست و ساختار سازمانی ذی

 کارکنان مازاد بر نیاز شهرداری به شرح ذیل:بینی و ایجاد تسهیالت الزم برای خروج از خدمت پیش( ث

روز حقـوق و   66از موعد: در چارچوب مقررات ذی ربط با پرداخت معادل حـداکثر   ن بازنشستگی پیشاضیامتق -

 مزایا  عالوه بر پاداش پایان خدمت مقرر متناسب با سنوات خدمت و طبق آئین نامه اجرایی.

 روز حقوق و مزایا. 74: در چارچوب مقررات ذی ربط، با پرداخت حداکثر معادل خدمت متقاضیان بازخرید -

 باشد.کنند، ممنوع میمزایا استفاده میاده به خدمت کارکنانی که از این اع  تبصره:

 های قانونی و تشویقی.با روشدر شهرداری  یکارشناسغیر از نیروی انسانی شاغلدرصد  6حداقل ساالنه کاهش  (ج

 شهرداری.ها و مدیریت های ارتقاء نقش بانوان در سیاستگذاریتوانمندسازی و فراهم نمودن زمینه (چ

 .رضایت خدمت گیرندگان ارتقاءهای فرآیند رسیدگی و بررسی شکایات و یکپارچه سازی سیستم( ح

بر مبنای شناسایی استعدادهای داخلی بـرای   جایگزینی و استقرار نظام شایسته ساالری جانشینی و طرح توسعه و تقویت( خ

 کلیه سطوح مدیریتی شهرداری.

تـا پایـان سـال اول     ریزی و مدیریت منابع انسانی و سامانه جامع اطالعـات منـابع انسـانی   نظام جامع برنامه توسعه و تقویت(د

 .برنامه
 

شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف سازمان به شهرداری اجازه داده می: 111ماده 

و کاهش تدریجی وابستگی این سازمان به کمک از محل بودجده  بازنشستگی نسبت به اصالح ساختار این سازمان 

جمله عمومی شهرداری به استثناء سهم قانونی شهرداری در کسور بازنشستگی، در طول برنامه، از طرق مختلف از 



 

۸۹ 
 

هدای غیدر   ای، کداهش حمایدت  تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف سازمان بازنشستگی منطبق بر محاسبات بیمه

ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع کسور بازنشستگی پایده و  ای صندوقبیمه

 (2901). اقدام قانونی به عمل آوردها اساس اساسنامهگذاری بر های اقتصادی و سرمایهتکمیلی و تقویت فعالیت

 

ونیدک را در  گیدری از امضدای الکتر  بهره براینیاز ها و بسترهای موردتا زمینه ،شهرداری موظف است: 119ماده 

نماید تا کلیه پرسنل سازی در این زمینه های برنامه اقدام به فرهنگکند و در طول سالسازمان شهرداری فراهم 

 .(2202های الزم را در این ارتباط کسب نمایند )شهرداری آگاهی و آموزش

 

بازنگری راهبردی و مهندسی مجدد نظام مدیریت اجرایی شهر  برایبا تالش موظف است، شهرداری : 120ماده 

سدازی در سداختار شدهرداری و اصدالح و     به ظرفیدت های برنامه تهران و تحقق مدیریت یکپارچه، در طول سال

قانون برنامه  179بازنگری قوانین و مقررات و رفع موانع حقوقی مورد نیاز برای پذیرش وظایف مندرج در ماده 

 .(2901) ارائه نمایدو گزارش آن را ساالنه به شورا اقدام  جمهوری اسالمی ایرانپنجم توسعه 

 

به منظور ارتقاء سالمت اداری به استقرار سیستم نظارت و بازرسی در ادارات،  ،است موظفشهرداری : 121ماده 

منشور اخالقی کارکنان شهرداری را به صورت جدی پیگیری نموده های تابعه اقدام نموده و ها و شرکتسازمان

 .(2905نماید )ارائه به شورا  ساالنهاداری را  -و گزارش عملکرد در حوزه سالمت 

 

دمداری پاسدخگویی و شدهرون  شدفاف سدازی،    ،رسانیاطالعتوسعه  در راستایاست شهرداری موظف : 122ماده 

 :(2901) اقدامات زیر را انجام دهد

 .دوم سالهداف کمی برنامه پنجانتشار عمومی گزارش عملکرد ساالنه شهرداری به شهروندان منطبق بر اهالف( 

استقرار مدیریت کیفیت و مدیریت بهره وری در کلیه واحدهای سازمانی تابعه و وابسته شـهرداری بـه منظـور افـزایش     ب( 

 .وری تا پایان برنامهسطح رضایتمندی شهروندان و افزایش بهره

نظـرات  افـزایش آگـاهی از    بـرای سـطح رضـایتمندی شـهروندان از خـدمات شـهرداری       ماهـه  ششهای تهیه گزارشپ( 

 .خدمات رسانی به شهروندان ارتقاء برایگیری از آن های شهرداری و بهرهشهروندان از اقدامات و فعالیت

ــاب رجــوع     ت(  ــین شــهرداری و شــهروندان و اجــرای طــرح تکــریم ارب ــل ب ــاط و تعام ــرایتوســعه ارتب پاســخگویی و  ب

 .شهروندمداری

 .و بر اساس استانداردهای مورد پذیرش عموم شش ماهههای مالی به صورت انتشار گزارش ث(

 

قانونمداری و حمایدت از حقدوق شدهروندی از طریدق بدازنگری و      منظور به  ،استشهرداری موظف : 129ماده 

-های جدید و ارائده گدزارش  ها و مصوبهاصالح مجموع قوانین و مقررات حقوقی خود، وضع قوانین، آیین نامه



 

۹۰ 
 

همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقدررات و تددوین ضدمانت    و های اقدامات انجام شده به شورا 

 :(2907)را به انجام برساند اقدامات ذیل  تا پایان سال اول برنامهاجرایی آن در شهرداری 

 شهر. شورایشهرداری با  ارتباطتنظیم آیین نامه نحوه الف( 

 .شهروندانشهرداری با تنظیم و تدوین نحوه تعامل  ب(

 جامع برای مبارزه با مفاسد مالی. تنظیم برنامه پ(

 

با توجه به کمبودها و نواقص موجود قانونی و حقوقی در ارتباط با مددیریت  شهرداری موظف است، : 124ماده 

ه یکپارچد اداره الیحده قدانون   »شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین کالنشهر کشور، نسبت به تهیده و تنظدیم   

 شدورا و ربدط از قبیدل   اقدام و به منظور طی مراحدل قدانونی بده مراجدع ذی    تا پایان سال اول برنامه  «پایتخت

 .(2907تقدیم نماید ) هااستانعالی شورای

 

 (21: دانش محور نمودن شهرداری تهران )چهارمبخش بیست و 

، شدهرداری موظدف بده اسدتقرار     «شهری دانش پایه؛ هوشمند و جهانی»به منظور تبدیل شهر تهران به : 125ماده 

 :(2101اقدامات ذیل را به انجام برساند )باشد و همچنین باید مدیریت دانش می

های آموزش عالی و کاربردی در حوزه فعالیـت شـهرداری،   یجاد بسترهای مناسب آموزشی از طریق برگزاری دورهاالف( 

 تعداد کارکنان با مدرک کارشناسی و باالتر به میزان ده درصد تا پایان برنامه افزایش یابد.که به نحوی

جهانی و تجارب موفق شـهرداری در کلیـه سـطوح سـازمانی شـهرداری و تبـادل و قابـل دسـترس          مستندسازی تجاربب( 

 .نمودن آن برای همه دست اندرکاران و عالقه مندان

 

ها متناسب بدا دسدتاوردهای علمدی و    ها و پروژهبه منظور انطباق کلیه فعالیت ،شهرداری موظف است: 121ماده 

-های ماموریتی و افزایش میزان کاربسدت پدروژه  های کاربردی در کلیه حوزهنسبت به انجام پژوهشپژوهشی، 

-درصد در پایان برنامه اقدام نماید و سهم اعتبدارات پدژوهش   70درصد در وضع موجود به  47های مطالعاتی از 

 .(2102ی برسد )درصد از کل منابع درآمدی پایدار شهردار 2اربردی از کل بودجه ساالنه به های ک

 

نظام جامع »در راستای مبتنی ساختن همه اقدامات بر اساس مطالعه و برنامه، شهرداری موظف به تهیه : 127ماده 

باشد. میو تقدیم آن به شورا  برنامه شامل برنامه راهبردی، عملیاتی و ساالنه در سال اول «ریزی شهر تهرانبرنامه

 هدای راهبدردی و عملیداتی اسدت    های کنترل و ارزیابی برنامده این راستا موظف به تدوین شاخص همچنین در

(2102). 

 



 

۹۱ 
 

های ارتباطی برای ارائه خددمات  : هوشمندسازی سازمان شهرداری وگسترش شبکهپنجمو  بیستبخش 

 (22به شهروندان )

نظام »شهرداری موظف است بر اساس استانداردهای بین المللی تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه : 121ماده 

ارائده  )به تفکیک شهر و شهرداری( اقدام و نسدبت بده    «مدیریت شهری تهرانجامع فناوری اطالعات و ارتباطات 

 :(2209-2202) دداقدام نماید. این سند باید با رویکردهای ذیل تهیه گرالیحه آن به شورا 

 شهرداری به تفکیک واحدهای تابعهشهر و های الکترونیکی مورد نیاز شناسایی و احصاء سرویس الف(

 های شهروندی و داخلی شهرداری()به تفکیک سرویس های الکترونیکی شهرداریتدوین شناسنامه سرویس ب(

 هااتژی سرویساستر های الکترونیکی در سطح شهرداری و تدوینتعیین متولیان سرویسپ(

 هاسازمانی شهرداری به تفکیک سرویس هایهای هر یک از واحدها و مسئولیتتعیین نقش ت(

 های فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداریی سخت افزاری برای توسعه زیرساختشناسایی نیازها ث(

هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات     زیرسـاخت های الکترونیکی و بندی کالن ایجاد و توسعه سرویسنتهیه برنامه زما ج(

 شهرداری 

دسـتی در خصـوص   داری و قـوانین ملـی باال  با توجه بر لزوم تطبیق نظام جامع فناوری اطالعـات و ارتباطـات شـهر   : تبصره

 .باشددستی میالمدیریت شهری، اجراء کامل نظام جامع فناوری اطالعات شهر تهران متاثر از نحوه تصویب قوانین ملی با

 

در راستای یکپارچه کردن نظام ارائه آمار و اطالعات و تحقق نظام مدیریت یکپارچه شهری، شهرداری : 129ماده 

را با رویکردهای ذیدل تهیده و   « نظام جامع آماری شهر و شهرداری تهران»تا پایان سال اول برنامه ، موظف است

 (2202 -2209سال سوم برنامه، عملیاتی نماید: ) اقدامات الزم را حداکثر تا پایان

ن نظـام جـامع آمـاری و نظـام     ریـزی در شـهرداری و متصـل نمـود    های آماری با نیازهای برنامهمنطبق نمودن شاخصالف( 

 ریزی در شهرداریبرنامه

-شهرداری و سـایر دسـتگاه  ، سازمان برداران از قبیل شهروندان، شوراحسب استفاده بهره نیازسنجی آمار و اطالعات بر ب(

 های مرتبط با مدیریت شهری

 های ماموریتی شهرداری تا پایان سال اول برنامهاستانداردسازی اقالم آماری برای کلیه حوزه پ(

 شناسایی و تدوین چارچوب نظام اطالعات مکانی مورد نیاز شهر تهران ت(

 های شهر و شهرداریائه دوره ای آمارنامهتدوین و ار ث(

هـای  گیـری ازاطالعـات موجـود در سـامانه    های آماری )برای ارائه آنالیـن آمـار، بـا بهـره    تمرکز بیشتر بر ارتقاء سامانه ج(

 عملیاتی(



 

۹۲ 
 

گیـری از  سـامانه عملیـاتی( بـا امکـان گـزارش      فراهم نمودن زمینه ثبت سیستمی آمار عملکرد )در صورت عدم وجـود  چ(

 عملکرد

 گیری مدیریت شهریمورد نیاز برای تصمیم در جهت تولید اطالعاتها داده سازیپردازش و خالصه ح(

 ها، آمار و اطالعاتهای دادهتوجه ویژه به کنترل و صحت خروجی تمرکز و خ(

سازی آمار، اسناد و اطالعات مکانی مدیریت شهری در قالب ساختار واحـد و لـزوم ارائـه و دریافـت     تمرکز بر یکپارچه د(

 آمار و اطالعات توسط واحدهای تابعه شهرداری با هماهنگی ساختار واحد فوق الذکر 

 گیری مدیریت شهری از تصمیم توسعه نرم افزاری رصد خانه شهری تهران در راستای پشتیبانی ذ(

 ه محتوایی رصدخانه شهری تهران در بستر اطالعات مکانیتوسع ر(

 به روز رسانی به موقع آمار و اطالعات شهر و شهرداری بر اساس آخرین تغییرات در شهر و شهرداری (ز

 

را تا پایان برنامه، شهرداری موظف است، زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد و توسعه شهر هوشمند : 190ماده 

 (:2202و  2209از طریق اقدامات زیر فراهم نماید )

)مستقل  VOIPآن از جمله تلفن  و افزایش ضریب نفوذ مولفه هایدر شهرداری  های مخابراتی یکپارچهتوسعه شبکه الف(

 درصد 744از اینترنت( به 

اساس فناوری دیجیتال( و افزایش ضریب نفـوذ آن بـه   های بی سیم شهرداری )بر سازی و به روزرسانی سیستمیکپارچه ب(

 درصد 744

 درصد تا پایان برنامه 11,1گیری از امکانات سخت افزاری و افزایش دسترسی پذیری مرکزداده به بهبود وضعیت بهره پ(

ء ضـریب  ( و ارتقاWAN)و برون ساختمانی (LAN)های درون ساختمانیبه شبکههای شهرداری تجهیز تمامی ساختمان ت(

 درصد 744نفوذ شبکه دیتا شهرداری به 

 نوری شهرداری با مشارکت بخش خصوصیتوسعه شبکه فیبر ث(

بط با مدیریت شهری های مرته به عنوان مرکز داده سایر ارگانای کبه گونه ،و تجهیز مرکز داده جدید شهرداری ایجاد ج(

 برداری باشد.نیز قابل بهره

 های روزهای شهرداری مطابق فناوریراری ساختماننوسازی تجهیزات سخت افزاری و افزایش توان برق اضط چ(

 

وری و سدرعت  شهرداری موظف است به منظور کاهش تقاضای سفرهای درون شهری و افزایش بهدره : 191ماده 

 (:2202رق زیر تقویت نماید )شهروندان را از ط ارائه خدمات به شهروندان، خدمات قابل ارائه خود به

 های دفاتر خدمات الکترونیک و ارتقاء رضایت شهروندانطح کیفی و افزایش کمی حوزه سرویسارتقاء س الف(



 

۹۳ 
 

شناسایی سایر خدمات الکترونیکی مرتبط با شهروندان در خارج از شـهرداری و درج خـدمات جدیـد در پرتـال شـهر       ب(

 (Tehran.ir)تهران 

درصد وضـعیت شـهرهای همتـراز در     24به  پرتال اینترنتی افزایش کمی تعداد سرویس های الکترونیکی شهروندی در پ(

 تا پایان برنامه )با احتساب خدمات الکترونیکی سایر نهادهای مدیریت شهری( منطقه

پرهیز از انحصار در ارائه خدمات الکترونیک توسـط دفـاتر خـدمات الکترونیـک و امکـان ارائـه خـدمات عمـومی بـه           ت(

 درصد از خدمات 74حداقل تا  شهروندان از طریق شبکه ملی اطالعات

 های سازمانی در شهرداری که شرح وظایف آنها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار گردیده استحذف پست ث(

کــارت ت مــدیریت شــهری از طریــق )ارائـه مجموعــه خــدما کــارت جــامع خــدمات شــهروندی گیرســازی و فراایجـاد  ج(

 الکترونیکی واحد(

 های مرتبط طبق استانداردهای بین المللیشهر تهران به منظور ارائه سرویس Geo Portalایجاد  چ(

آشنایی شهروندان با خدمات الکترونیک ارائـه شـده توسـط    های آموزشی در زمینه فناوری اطالعات برای اجرای دوره خ(

 شهرداری و نحوه استفاده از آنها با تاکید بر اجراء فرایند آموزش به صورت مجازی و غیر حضوری

-تامین محتـوا،  برنامـه  سازی عمومی شهروندان در خصوص آشنایی و استفاده از خدمات الکترونیک از طریق فرهنگ ح(

 های رادیویی و تلویزیونی و تبلیغات محیطی شهریبرنامهپخش  های آموزشی،

و مواردی از این قبیـل جهـت بهبـود ارتبـاط مـدیریت شـهری بـا         IP Mediaراه اندازی فناوری های نوین ارتباطی نظیر  خ(

 شهروندان

 

به ارتقاء سطح کمی  پایان برنامه نسبتشهرداری مکلف است در راستای تحقق شهرداری الکترونیک تا : 192ماده 

 :(2202) های داخلی خود به شرح زیر اقدام نمایدو کیفی سرویس

برای پـایش رضـایت کـاربران و مشـتریان از     « فناوری اطالعات و ارتباطات سنجی از مشتریان سازماننظام نظر»ایجاد  الف(

 سازماناین خدمات 

 سیستمی شدن فرآیندهای دستی موجود در شهرداری مطابق با سند جامع فناوری اطالعات ب(

 گراتناسب با مدل بلو  سازمانی سرویسمدیریت فرآیندهای کسب و کار شهرداری م پ(

 گراها بر اساس معماری اطالعات سرویسبهبود نظام معماری اطالعات شهرداری و ارتباط بین سامانه  ت(

سـازی جهـت بـه روزرسـانی اطالعـات آن بـر اسـاس        )نقشه دیجیتال( شهر تهران و بستریگاه اطالعات مکانی توسعه پا ث(

 فرایندهای کاری موجود در شهرداری

 



 

۹٤ 
 

هدای ارائده   در راستای ارتقاء سطح کیفی سرویسسازی استانداردهای نوین شهرداری مکلف به پیاده: 199ماده 

 (:2209-2202باشد )فناوری اطالعات و ارتباطات، مطابق بندهای ذیل می در حوزهشده 

 «مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات»پیاده سازی استانداردهای معتبردر زمینه  الف(

 امنیت اطالعات شهرداریبه منظور ارتقاء «امنیت اطالعات»پیاده سازی استانداردهای معتبر در زمینه  ب(

 اصالح فرآیندهای داخلی و ساختار سازمانی جهت دستیابی به سطح استانداردهای جهانی با رعایت قوانین و مقررات پ(

 کارکنان شهرداری از طریق برگزاری دوره های آموزشی پایه و تخصصی ICTارتقاء سطح دانش  ت(

بـه کـل    ICTدرصد تعداد پرسنل »خص به منظور دستیابی شهرداری به شا ICTبکارگیری نیروهای متخصص در زمینه  ث(

 بدون افزایش نیروی انسانی درصد شهرهای همتراز تهران در منطقه 24به حد « شهرداری

 

گذاری و نظارت در حوزه فناوری اطالعات شهرداری موظف است، ضمن حفک نقش راهبری، سیاست: 194ماده 

عمومی و بزرگ مقیاس شهری توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطدات و بدا   های و ارتباطات و اجرای پروژه

طبق قوانین و مقررات های درآمدی این سازمان سازی ظرفیتوری و کارایی، نسبت به فعالهدف افزایش بهره

صدله از  حااز طریق درآمددهای   شهرداری سالیانهدرصد از بودجه  5/0اقدام نموده به نحوی که تا انتهای برنامه 

های سنواتی  به ایدن  ه شهرداری واریز و در قالب بودجه. درآمدهای حاصله باید به خزانگردد تامین حوزهاین 

 (.2202) سازمان اختصاص داده شود

 

 (72) اقتصاد شهریتوسعه : ششمبخش بیست و 

در راستای کمک به بهبود کیفیت زندگی شهروندان نسبت به اصالح و بهبدود   ،شهرداری موظف است: 195ماده 

های تهیه و توزیع مایحتاج روزمره مردم و همچنین کمک به ایجداد  ها و زنجیرهنظام توزیع کاال و تکمیل خوشه

 .(7209) نظام خدمات فنی خانگی اقدامات الزم را به انجام رساند

 

های توسعه اقتصادی شدهر تهدران، راهکارهدای    به منظور فراهم آوردن زمینهشهرداری موظف است، : 191ماده 

سازی فرآیندهای مرتبط با کسب وکار را فراهم نماید، به نحدوی  بهبود کسب و کار و رفع موانع حقوقی و ساده

 :(7209) انجام دهد و در این راستا اقدامات ذیل را که شاخص رقابت پذیری شهرداری ارتقاء یابد

 در سطح خرد در خصوص خدمات عمومی. کمک به توانمندسازی شهروندان برای کارآفرینی الف(

گذاران های برتر ملی و فراملی به سرمایهتهران برای ایفای نقش  در شهر های سرمایه گذاریاسایی و معرفی فرصت( شنب

 انگیزشی متناسب.های قانونی و اقدامات داخلی و خارجی در چارچوب



 

۹٥ 
 

ی، های مختلف شهری از طریق معرفی مراکز فرهنگـ گذاران در حوزهو ایجاد فضای رقابتی برای سرمایهانحصارزدایی  پ(

گذاری تهران در فضای مجازی و به صورت سه بعدی و همچنـین تـامین و تضـمین جریـان     تاریخی، سیاحتی و قابل سرمایه

 گذاران داخلی و خارجی در شهر تهران.ایهو شفاف اطالعات مورد نیاز سرمآزاد 

مدیریت  هایکلیه حوزه های اقتصادی دریتها و حماکنندگان از کمکاطالعاتی جامع مربوط به استفاده استقرار نظام ت(

 .شهری تهران

 مقیـاس  بـزرگ  هـای فعالیـت  و زیربنایی امور و تعاونی در خصوصی بخش مشارکت برای مناسب شرایط کردن فراهم ث(

 شهر تهران.

 .شهری به کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کمک ج(

 .وری شهر های اقتصاد و بهره ارتقاء شاخص چ(

 جهت ارتقاء این شـاخص  ،در نظر گرفتن تمهیدات الزمبا « فضای کسب و کار در شهر تهران»سنجش شاخص پیگیری خ(

 .های مورد عملو نهادینه سازی آن در روش

 

 خرد و مقیاس در الکترونیک و بنیان دانش اقتصاد تشکیل و نوین اقتصاد سازی نهاد به کمک درراستای: 197ماده 

 طریق تددارک  از را نیاز مورد تمهیدات است مجاز شهرداری شهری، اقتصاد رقابتی هایمزیت بر تأکید با کالن

 و کسبفضای بهبود راستای در شهر برای اقتصادی مناسب هایزیرساخت و تسهیالت مقررات، قوانین، کار، و ساز

 گذاریسرمایه افزایش به تشویق منظور به های حمایتیشهری و ارائه بسته هایزیرساخت و تسهیالت توسعه کار،

 تهران شهر در گذاریسرمایه افزایش و خدمات و کاال تجارت امنیت هایزیرساخت ایجاد کم درآمد، مناطق در

 و کدالن  سدطح  در مددیریتی  مشاوره هایسازمان تشکیل برای فراهم آوردن بسترهای الزم(، )تجارت الکترونیک

 وم توریسد  صدنعت  شدهری و توسدعه   بدین  واردات و صدادرات  افدزایش  بدرای  بدازار  هایتوسعه زیرساخت ملی،

 .(7209-7202) نماید فراهم شهری گردشگری

 

 (79) بهینه تامین و تخصیص اعتباراتمدیریت : هفتمبخش بیست و 

ای از درآمدهای محلی توسط دولت و ضرورت ارائه خدمات اضافی توسط نظر به وصول بخش عمده: 191ماده 

، شدهرداری  1های شدهرداری های دولتی فعال در تهران و کارکرد فراشهری برخی از پروژهشهرداری به دستگاه

و پرداخدت سدهم    های پدایتختی حقوقی دولت و شهرداری و اخذ هزینه –تنظیم روابط مالی  برایموظف است 

و ارائه در سال اول برنامه « روابط مالی دولت و شهرداری تهران»نسبت به تهیه و تنظیم الیحه  شهروندی دولت،

 .(2907) اقدام نمایدبرای طی مراحل قانونی  به شورا
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۹٦ 
 

های عمرانی، اجتمداعی، فرهنگدی، خددماتی،     شود به منظور اجرای طرح به شهرداری اجازه داده می: 199ماده 

های دولتی و نهادها و نیروهدای مسدلح بابدت امدالک و      گانه، مطالبات سازمان22ترافیکی و شهرسازی در مناطق 

رسد، تهداتر  شهردار تهران می تاییدتهاتر که به  ها را پس از توافق بر اساس آیین نامه مستغالت واقع در این طرح

در قالدب  های درآمد و هزینه، مراتب را بده صدورت سداالنه     نموده و ضمن ثبت عملیات مالی مربوطه در ردیف

 ارائه نماید.ا تصویب به شور جهت بودجه سالیانه

 

به منظور کاهش فاصله و شکاف میان مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران، شهرداری موظف است نسبت : 140ماده 

های سنواتی در سطح مناطق اقدام و تحقدق شدهر عددالت    و عادالنه منابع درآمدی در بودجهبه توزیع متعادل 

برمبندای عددالت فضدایی    مومی شدهر  محور و محرومیت زدایی از پهنه جنوب شهر را از طریق توزیع خدمات ع

گیری نماید، به نحوی که سرانه بودجه تخصیصی به هر شهروند در پهنه جندوب در مقایسده بدا میدانگین سدرانه      پی

 گانه متعادل گردد.22مجموع مناطق بودجه اختصاصی به هر شهروند در 

 

، شهرداری موظف است نسبت به ایجاد قدابع غیرنو مدیریت من های شهرداریبه منظور تمرکز حساب: 141ماده 

بر اساس بودجده سداالنه   کلیه عوارض وصولی به آن خزانه واریز و شهرداری اقدام و « خزانه متمرکز غیر نقدی»

 هزینه گردد.

 

ریزی عملیاتی بدر  بودجههای ساالنه نسبت به تثبیت و پیگیری شهرداری موظف است در تنظیم بودجه: 142ماده 

 هدای بودجده  ،کده از سدال دوم برنامده   محله محوری اقدام نموده به نحویمشارکت شهروندان با رویکرد مبنای 

 (.7902ارائه نماید )سنواتی را بر این اساس به شورا 

 

نسبت به استقرار کامدل حسدابداری تعهددی و تهیده و تنظدیم و اخدذ مجدوز         ،است موظفشهرداری : 149ماده 

 .(7902نماید )مه اقدام برناذی ربط در سال اول  استانداردهای این نوع حسابداری از مراجع

 

های افتتداح  پروژههای نگهداشت و استفاده از تمام ظرفیت وری هزینهبه منظور کنترل و افزایش بهره: 144ماده 

 :(7902شده و یا در حال احداث، شهرداری مکلف است اقدامات ذیل را انجام دهد )

اعم ) با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی های مذکوربرداری از پروژهطراحی و به اجرا درآوردن نظام نحوه بهره الف(

 .از سال دوم برنامه از واسپاری، پیمانکاری، برون سپاری و خصوصی سازی(

 .ح شده به شوراهای افتتابرداری از پروژهارائه پیشنهاد تعرفه بهره ب(

 



 

۹۷ 
 

نقد( و تعیین اولویت مصرف منابع ات و درآمدها و منابع )نقد و غیربرداری بهینه از اعتباربه منظور بهره: 145ماده 

-تبار بدا ترکیدب ذیدل تشدکیل مدی     ها، کمیته تخصیص اعها و فعالیتپروژهاعتبارات مبتنی بر ارزیابی و تخصیص 

 :(7902)گردد

 ؛رئیس(عنوان به) شهردار تهران -

 ؛عنوان عضو و دبیرو امور شورا شهرداری به ریزی و توسعه شهریمعاون برنامه -

 ؛عنوان عضوبهشهرداری  اقتصادیمعاون مالی و  -

 ؛عنوان عضوبهشهرداری کل برنامه و بودجه مدیر -

 ؛ان عضوعنویس کمیسیون برنامه و بودجه شورا بهرئ -

 ؛عنوان ناظرشورا بههای رئیس کمیسیون -

 .عنوان عضوبهدر موارد ضروری حضور معاونان شهرداری حسب موضوع  -

کمیته مذکور موظف است در مقاطع حداکثر یک ماهه و با توجه بـه میـزان وصـولی و تحقـق درآمـدها و منـابع )نقـدی و        

ای )جـاری، نگهداشـت( و   هـای هزینـه  غیرنقدی( مصوب، با بررسی گزارش عملکرد واحدهای اجرایـی، در زمینـه فعالیـت   

ای، نسبت به تعیین اولویت و تخصیص اعتبارات مصوب بودجه ساالنه اقدام و سـهم  های سرمایههای فیزیکی پروژهپیشرفت

های اجرایی را بنا به پیشـنهاد  ای برای هر یک از حوزهو سرمایه های جاری، نگهداشتاعتبار نقدی و غیرنقدی کلیه ردیف

ریزی و توسعه شهری تعیین نماید. هرگونه پرداخت و ایجاد تعهد بدوم مجوز کمیته تخصیص اعتبـار ممنـوع   معاونت برنامه

 است.
 

های خود از محل نامه برای پروژهبه شهرداری موظف به تهیه موافقت های وابستهها و شرکتسازمان: 141ماده 

ریدزی  ریزی و توسعه شهری هستند. معاونت برنامهاعتبارات داخلی سازمان و شرکت و مبادله آن با معاونت برنامه

بده  رت کندد و گدزارش الزم را   های مذکور نظاو توسعه شهری نیز موظف است نسبت به حسن اجرای موافقتنامه

 .(7902ارائه نماید )شورا 

 

به منظور استقرار نظدام مددیریت یکپارچده در شدهر تهدران و تنظدیم روابدط         ،شهرداری موظف است: 147ماده 

ای شدهرداری را  ای و بودجده شهرداری با دولت، الیحه مدیریت شهری شامل نظامدات مددیریتی، مدالی، برنامده    

 .(2907) نمایددر سال اول برنامه به شورا ارائه تدوین و 

 

به منظور ایجاد شفافیت و رفع هر گونه ابهام در ساختار مالی شهرداری، نسبت  ،شهرداری موظف است: 141ماده 

در سال بندی و درآمد به تهیه الیحه تنظیم مقررات مالی شهرداری، شامل نظامات حسابداری و حسابرسی، بودجه

 .(2907)اقدام نماید برنامه اول 

 

  



 

۹۸ 
 

 (74) جهانیدر تراز شهری تحقق دیپلماسی شهری و توسعه : هشتمو بخش بیست 

شهرهای منطقه و جهان و نیز در بین کالن تهران گاهیجاعملکرد و  ارتقاء برای است موظفی شهردار: 149ماده 

 : (7402) ی اقدامات ذیل را انجام دهدجهانی شهرها شبکه به وستنیوپهای شهر جهانی  دستیابی به شاخص

 .های فن آوری اطالعات و ارتباطات در تراز شهرهای مطرح جهانیتوسعه زیرساخت الف(

 .المللیکمک به ایجاد بسترهای ارائه خدمات در سطح بین ب(

 .جذب گردشگران بین المللی برایهای الزم توسعه زیرساخت پ(

المللی و تبدیل تهـران بـه مرکـزی بـرای رخـدادهای فرهنگـی و       ها و رویدادهای بینبرگزاری اجالس برایبسترسازی  ت(

 .المللیعلمی در سطح بین

 .ی مناسب از پایتخت ایران اسالمیسازی نمادهای اسالمی و ایرانی تهران در عرصه جهانی برای ارائه تصویربرجسته ث(

های عملکردی شـهر و شـهرداری در مقایسـه بـا      شهرهای جهانی و ارتقاء شاخصحضور فعال در فضاهای رقابتی کالن ج(

 .دیگر کالنشهرها

 .المللی های موضوعی و موضعی با کارکردهای ملی و بین بخشی به طرح اولویت چ(

یزی شهری و تکـوین برنـد شـهر    ربه منظور توسعه روابط تخصصی مدیریت و برنامه «نظام جامع دیپلماسی شهری»تهیه  خ(

 تهران.

المللـی(،  ای، بـین توسعه دیپلماسی شهری در سطح جهانی از طریـق شناسـایی عناصـر و ذینفعـان و تعامـل )ملـی، منطقـه        (د

هـای خـود بـا شـهرهای مهـم و      خواهرخوانـدگی المللی، افزایش تعداد های شهرداری در مجامع بینافزایش تعداد عضویت

-ها و رویدادهای بینها و نشستبرگزاری اجالس برایهای بین المللی و بسترسازی مطرح جهانی، شرکت فعال در اجالس

 .المللی در شهر تهران

 

 های ماموریتی شهرداریاجرای نظام فنی و اجرایی در کلیه حوزه: نهمبخش بیست و 

یدی شدهرداری در   اجرای و فند  نظامها و ضوابط العملدستور نیتدونسبت به  7شهرداری موظف است: 150 ماده

دوره عمر طرح شامل پیدایش، طراحی، اجرا، نگهداری، بازیافت و نظارت بر اجرای صحیح و پیاده سازی دقیق 

هدای   یدی در حدوزه  اجرای و فن نظام آن در چارچوب راهبردهای مقرر در سند راهبردی مصوب نظام و استقرار

 خدماتامور اجتماعی و فرهنگی، سالمت، محیط زیست و  ک،یتراف و ونقل حملهای شهری،  عمران و زیرساخت

و در  ماه از ابالغ این سند اقددام  11ظرف معماری و شهرسازی و مالی و اداری ایمنی و مدیریت بحران، ی، شهر

 :(7401) حرکت گرددراستای نیل به اهداف ذیل 

 برداری )برچیدن طرح(؛ بهره دورة پایان تا پدیدآوری دورة از ها طرح کیفیت ارتقای -
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۹۹ 
 

 و ریـزی  برنامـه  اعمـال  طریـق  از هزینـه  بـه  کـارکرد  نسـبت  بهبود و ها طرح اقتصادی سازی بهینه و هزینه مدیریت -

 نگهداری؛ های هزینه ویژه  به و ها طرح عمر دورة های هزینه به توجه با ارزش، مدیریت

 برنامـه  طبـق  اجرا و ساخت بهنگام، و کامل طراحی و مطالعات) ها طرح اجرای و طراحی فرایند در زمان مدیریت -

 ؛(دورة عمر طرح در

 سـازی  شـفاف  و سـازی  آسـان  انـدرکار،  دسـت  نهادهـای  وظـایف  و هـا  نقش تعیین سازی، هماهنگ سازی، همسان -

 مهندسی؛ حقوق و فنی های حوزه در ها، دستورالعمل و مقررات

اقتصـادی و بـا تاکیـد بـر      محیط و اجتماعی محیط زیست، سالمت، محیط شامل محیطی الزامات و نیازها رعایت -

 ایرانی؛-معماری اسالمی

 عمرطرح. دورة در آنها وری بهره و اثربخشی لحاظ به فنی معیارهای و ضوابط و ها طرح ارزشیابی -

در « دفتـر نظـام فنـی و اجرایـی    » ، شهرداری موظف به تشـکیل نظام فنی و اجراییبردی سند راه 71 به استناد ماده  :1تبصره

 باشد.سال اول اجرای برنامه می

ریـزی ارزش در  ام مطالعـات مهندسـی ارزش و برنامـه   شهرداری موظف است نسبت به تدوین دسـتورالعمل انجـ  : 2تبصره 

سـازی  پیـاده پروژه مهم  پنجحداقل برای در هر سال اجرا و  و مرانی تا پایان سال اول برنامههای کالن و یا تاثیرگذار عطرح

 گردد.

در کلیـه  ای شهرداری از سال دوم برنامه منحصراً در قالـب نظـام فنـی و اجرایـی     کلیه اعتبارات عمرانی و سرمایه: 9تبصره 

در این راستا شهرداری مکلـف اسـت هـر شـش مـاه یکبـار در ایـن         قابل مصرف خواهد بودهای ماموریتی شهرداری حوزه

 .خصوص به شورا گزارش ارائه نماید

 

 





 



 

۱۱۱ 
 

های شهری در چدارچوب قدوانین و    شهرداری مجاز است پس از کسب مجوز برای تأمین مالی پروژه :151ماده 

های مصوب نسبت به انتشار اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهدای مدالی    مقررات موضوعه و در قالب بودجه

دار که گزارش توجیهی فنی،  های اولویت دار اقدام نماید و منابع حاصل صرفاً در پروژههای اولویتبرای پروژه

بده   محیطی و اجتماعی آن بر اساس قانون فندی و اجرایدی شدهرداری    اقتصادی، فرهنگی، سالمت، ایمنی، زیست

 (.7201داخت گردد )ها بازپر گذاری نموده و از محل درآمد همان پروژهسرمایه ،رسیده تصویب شورا

 

های نیازمند بده اعتبدارات ارزی و همچندین اسدتفاده از     برای تامین مالی پروژه ،شهرداری مجاز است: 152ماده 

های بخش خصوصی و بازارهای مالی داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام به اخذ وام سرمایه

 10 ازهای دریدافتی  خارجی نماید، مشروط بر اینکه میزان تعهدات بازپرداخت اقساط وامهای داخلی و از بانک

 .(7202) تجاوز ننمایددرصد بودجه عمومی شهرداری 

 

شهرداری موظف است در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش درآمددهای پایددار بده ویدژه     : 159ماده 

قانونی، ضمن بازنگری طرح جامع درآمددهای پایددار تدا پایدان سدال نخسدت برنامده، میدزان         عوارض و وجوه 

درصددی   10 درصد افزایش دهد )میانگین ندرخ رشدد سداالن     10درآمدهای پایدار را هر ساله حداقل به مقدار 

 .(7901)برای درآمدهای پایدار( 

درآمدهای پایدار را تهیه و در قالب پیشنهاد به دولت و مجلس پیشنهاد طرح مکلف است از طریق شورا، شهرداری تبصره: 

 شورای اسالمی ارائه نماید.

 

برنامه نسبت به شناسدایی آن دسدته از خددماتی کده      ماه پس از تصویب 11تا  ،است موظفشهرداری : 154ماده 

گیرد، آنها صورت نمی بهای اخذ شده بابت ارائه ن از محلهای آشود اما جبران هزینهه میئتوسط شهرداری ارا

کننددگان خددمات مدذکور بده همدراه      اقدام نموده و ضمن محاسب  بهای آنها سازوکار دریافت آن را از مصرف

 .(7901)صالح ارسال نمایدمراجع ذیشورا و تصویب به  جهتهای اجرایی الزم تعیین و بینی ضمانتپیش

 

در راستای تدوین نظام درآمدهای پایدار، و همچنین حرکت به سوی عدالت اجتمداعی، شدهرداری   : 155ماده 

نسبت به انجام مطالعات و تهی  طرح تدوین سازوکار الزم به منظور تشخیص  ،مکلف است تا پایان سال اول برنام 

های توسع  شهری اقدام و جهت طرح میزان ارزش افزوده و اثرات اقتصادی بر امالک و اراضی متأثر از اجرای

 (.7901)1ارسال نماید به شورا تصویب

 

تدا  متعلق بده شدهرداری،   های درآمدی موجود  شهرداری مکلف است به منظور استفادۀ بیشینه از توان: 151ماده 

و طرح ساماندهی اماکن، امالک و مستغالت استیجاری و قابدل اسدتیجار متعلدق بده خدود       ،برنامه اولپایان سال 

                                                           
عوارض بر ارزش افزودة اراضی و امالک، ناشـی از اجـرای   قانون برنامة پنجم توسعة کشور مبنی بر اعمال سیاست استفاده از  716مادة ( الف)پیرو بخش پایانی بند 7

 های توسعة شهریطرح



 

۰۰۲ 
 

بدردار بدا رعایدت     موجود در شهر تهران را با تأکید بر موارد زیر تهیه کرده و پس از آن نسبت بده انتخداب بهدره   

 (:7901ارائه نماید )شورا گزارش عملکرد ساالنه را به نامه مالی و معامالتی و عقد قرارداد اقدام نماید و  آیین

تشکیل بانک اطالعات مکانی اماکن، امـالک و مسـتغالت اسـتیجاری و قابـل اسـتیجار بـه منظـور ایجـاد قابلیـت بـه            الف(

سازی اطالعات در خصوص: مکان، شرایط خصوصی قراردادها، گزارش کارشناسان رسمی، مساحت، زیربنا، ارزش  هنگام

  موارد مرتبط.اجاری با توجه به نوع کاربری و 

های معوق و تعیین میزان بدهی و جریمة ایشان مطابق قـرارداد و الـزام بـه پرداخـت      تشخیص مستأجران دارای پرداخت ب(

  ایشان؛

حـداکثر تـا    تشخیص مستأجرانی که از مهلت قرارداد ایشان منقضی شده و الزام ایشان به تخلیه یا تمدید مهلت قرارداد؛ ج(

 احتساب شرایط گذشته و شرایط جدید و کارشناسیسقف سه سال با 

های خصوصی و دریافت اجاره را دارند و تطبیـق  شناسایی تمامی اماکن، امالک و مستغالتی که قابلیت استقرار کاربری د(

  های موجود در طرح تفصیلی؛ این موارد با نیازسنجی شهرداری و توان

 باشـند  ه طبق قراردادهای موجود ملزم به پرداخت اجاره بـه شـهرداری مـی   شناسایی تمامی اماکن، امالک و مستغالتی ک ه(

  ؛)با به روز رسانی نرخ اجاره امالک متناسب با ارزش روز و با لحاظ نمودن نرخ تورم ساالنه(

 

آخرین دفترچ  شهرداری مکلف است در راستای حداکثر نمودن درآمدهای پایدار ضمن استفاده از : 157ماده 

  روزرسدانی هدر سدال    های مرتبط، تالش الزم را به منظدور بده  ارزش معامالتی امالک ابالغی در محاسب  عوارض

هدای  قانون مالیدات  14  در کمیسیون تقویم امالک )موضوع مادۀزش معامالتی امالک از طریق شورا دفترچ  ار

 مستقیم( به عمل آورد.

 

هدا،  ردد وسایل نقلی  شخصدی در بزرگدراه  به منظور کاهش ازدحام ناشی از ت ،است موظفشهرداری : 151ماده 

مورد خودروهای شخصی و افزایش اقبال به وسایل حمل و نقل عمومی کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد بی

هدا از اسدتفاده   توندل هدا و  نقل درون شهری از قبیل پدل وهای حملو همچنین دریافت هزین  ساخت زیرساخت

هدای  اخدذ هزینده  الیحده  بینی سازوکار اجرایی، ها و پیشکنندگان شخصی آنها، ضمن فراهم نمودن زیرساخت

-نسبت به ایجاد سدامان  قیمدت  را در سال اول برنامه به شورا ارائه و پس از تصویب  ها،استفاده از این زیرساخت

و  نمایدد محدودۀ طرح ترافیک تا پایان سال دوم برنامه اقددام  های حمل و نقل و ها، زیرساختگذاری بزرگراه

 .(7901) درآمد حاصل از این طریق را به منظور توسع  حمل و نقل ریلی و پاک استفاده نماید

بایست نظام تعرفه ورود به محدودة طرح ترافیک را بر اساس زمان مانـدگاری در محـدوده و دفعـات     شهرداری می تبصره:

 نماید.ورود اصالح 

 

تهدران و  شدهر  راهنمدایی و راننددگی   پلدیس  گیری از توان اطالعداتی  با بهره ،است موظفشهرداری : 159ماده 

دریافت مشخصات کلی  وسایل نقلی  دارندگان خودروهای سواری ساکن شدهر تهدران در مدواردی چدون ندوع      

(، سن و نوع سوخت )گازسوز، بنزینی(، نسبت بده صددور فدیش انبدوه عدوارض      خودرو )سواری، وانت دوکابین



 

۰۰۳ 
 

سالیان  خودرو اقدام و اطالعات قبوض مؤدیان را در پایگاه اینترنتی شهرداری منعکس و امکان پرداخت آن را به 

 شکل اینترنتی فراهم نماید.

 

بی دولت از عملکرد خود در راستای کاهش احتمالی تصدادفات  ، مطابق ارزیا1است موظفشهرداری : 110ماده 

جویی ریالی احتمالی حاصل از عدم پرداخدت  درصد از صرفه 50لغ مباقدامات الزم را برای اخذ درون شهری، 

و مبالغ یداد شدده را در   انجام گر های بیمهناشی از اقدامات خود را از شرکت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث

 .(7901)موارد مصرح در قانون مذکور هزینه نماید 

 

هدا و   های جدیدد درآمددی بدا اولویدت درآمددهای پایددار، کلید  سدازمان         به منظور کشف ظرفیت: 111ماده 

ی درآمدی موجدود،  ها های تابع  شهرداری مجاز هستند در صورت امکان حصول درآمد مازاد بر ردیف شرکت

بینی نموده و ضمن منظور نمودن کلیه درآمدها  های جدید درآمدی را ضمن اخذ مجوزهای الزم پیش ظرفیت

های مدذکور   ها و شرکت های سنواتی به سازمان به حساب خزانه شهرداری عیناً توسط شهرداری در قالب بودجه

 تخصیص گردد.پس از تصویب شورا 

 

های جدامع و تفصدیلی شدهر تهدران بدر میدزان و سداختار        : شهرداری مکلف است در اجرای آثار طرح112ماده 

های آتی، تا پایان سال نخست نسبت به تهی  طرح تراز مالی طرح جامع و تفصیلی درآمدها و منابع خود در سال

گزارش عملکرد ساالنه را سال منعکس نموده و های مذکور را در ارقام بودج  هر شهر تهران اقدام نموده و یافته

 ارائه نمایند.به شورا 

 

که  برنامهمنابع و مصارف  هایشهرداری موظف است نسبت به تدوین بودجه سنواتی بر اساس جدول: 119ماده 

 :(7901) در ذیل آمده است اقدام نماید
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۰۰٤ 
 

 ریال( )واحد: میلیارد (1999-1997)شهرداری تهران دوم  ساله برنامه پنج و درآمدهای : منابع4جدول شماره 

 مجموع 1997 1991 1995 1994 1999 درآمدها و منابع کد

100000 
درامدهای ناشی از عوارض 

 عمومی
14،142 11،277 22،676 12،712 742،111 445،591 

200000 
درامدهای ناشی از عوارض 

 اختصاصی
3،631 3،777 6،724 6،116 6،264 21،451 

900000 
بهای خدمات و درآمدهای 

 مؤسسات انتفاعی شهرداری
7،672 7،177 1،437 1،123 1،611 10،075 

400000 
درامدهای حاصله از وجوه و 

 اموال شهرداری
77،141 76،771 72،166 16،117 37،631 99،957 

500000 
های اعطایی دولت و  کمک

 های دولتی سازمان
4 4 4 4 4 0 

 295،110 13،761 77،427 62،211 67،731 66،317 ها اعانات و هدایا و دارایی 100000

740000 
عوارض و درامدهای وصولی 

 در حریم استحفاظی
744 777 716 732 761 125 

 25،000 6،444 6،444 6،444 6،444 6،444 های دریافتی وام 710000

 51،142 76،127 73،461 77،373 74،311 1،317 فروش اموال شهرداری 720000

 11،510 76،116 76،214 73،177 71،771 77،642 سایر منابع 790000

 1،024،191 251،099 221،107 202،411 179،049 151،450 کل درآمدها و منابع
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 میلیارد ریال( واحد:) (کمک دولتی بدون)ساله دوم شهرداری تهران پنجبرنامه های ماموریتی حوزه: جدول مصارف 5جدول شماره 

 مصارف
2505 2504 2500 2500 2505 

 مجموع

 ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه

 215,200 127065 157101 107222 1676,1 57551 157202 67106 127022 57,25 127,11 ماموریت اجتماعی و فرهنگی

 450,580 157212 557,15 1675,5 27122, 157065 ,65710 117615 567221 127251 2576,1 ماموریت حمل و نقل و ترافیک

و خدمات ماموریت محیط زیست 

 شهری
167150 12721, 157621 117,2, 217215 157121 227556 167612 2,7562 15721, 284,084 

 10,005 17,21 17,11 17155 172,2 ,,170 27522 ,27,1 27261 27521 27112 ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

 52,155 122 67511 511 67215 62, 57615 611 27616 610 17111 ماموریت شهرسازی و معماری

ماموریت مدیریت و هوشمندسازی 

 و اقتصاد شهری
67515 157122 ,751, 207005 571,2 217505 107250 217,,1 117565 2576,1 200,505 

 00,441 0 217161 0 217206 0 157101 0 1,7111 0 157525 بازپرداخت وام و تعهدات

 مجموع

250,155 01,255 221,545 05,840 258,508 04,588 205,281 52,410 255,215 58,020 

2,514,052 
208,405 250,540 151,480 118,055 100,550 

پایان که در  اقدام نمایدبه نحوی  ایهای برنامه، نسبت به کاهش اعتبارات جاری، نگهداشت و هزینهاهداف عملیاتی برنامه، شهرداری مکلف است در طی سال 1جدول شماره  مطابق: 1تبصره 

 .کاهش یابد سنواتی درصد از کل بودجه 12درصد به  33برنامه، سهم این اعتبارات از 
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 میلیارد ریال( واحد:) (دولتیمنابع کمک  با)ساله دوم شهرداری تهران پنجبرنامه های ماموریتی حوزهجدول مصارف : 1جدول شماره  

 مصارف
2505 2504 2500 2500 2505 

 مجموع
 ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه ایهزینه ایسرمایه

 215,200 127065 157101 107222 1676,1 57551 157202 67106 127022 57,25 127,11 ماموریت اجتماعی و فرهنگی

 000,000 227602 1227115 2071,5 10,7222 157165 ,11720 1675,5 507,21 127151 617121 ماموریت حمل و نقل و ترافیک

ماموریت محیط زیست و خدمات 

 شهری
167110 12721, 117211 117,2, 227225 157121 257,26 167612 2171,2 15721, 205,544 

ماموریت ایمنی و مدیریت 

 بحران
27612 27521 17011 27,1, 17252 170,, 27012 17155 27551 17,21 55,115 

 52,155 122 67511 511 67215 62, 57615 611 27616 610 17111 شهرسازی و معماریماموریت 

ماموریت مدیریت، 

 هوشمندسازی و اقتصاد شهری
67515 157122 ,751, 207005 571,2 217505 107250 217,,1 117565 2576,1 200,505 

 00,441 0 217161 0 217206 0 157101 0 1,7111 0 157525 بازپرداخت وام و تعهدات

 مجموع
218,555 04,055 245,215 05,550 205,508 05,088 202,581 50,151 120,405 85,180 

2,205,202 
285,405 155,805 150,480 100,024 100,550 

میلیارد ریال کمک دولتی  16444، مبل  7313شود در سال بینی میمدیریت پسماند پیش قطار شهری، مدیریت بحران و  با توجه به قوانین مالک عمل مبنی بر کمک دولت به حمل و نقل، *

 درصدی تداوم یابد. 76های بعد با رشد دریافت شود و این روند در سال

گردد.می، اهداف کمّی حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک تعدیلهای دولتکمکدر صورت عدم تحقق  :2 تبصره





 



 

۰۰۸ 
 

ذیدل را  اقددامات    ،زیابی و دستیابی به اهداف ایدن برنامده  شهرداری موظف است به منظور پایش و ار: 114ماده 

 (2909عملیاتی نماید: )

در شـش ماهـه اول   های اجرایی برنامه جهت تصویب شورا انداز و راهبردها و سیاستزان اهمیت( چشمارائه وزن )می الف(

 برنامه.

، ارائه گزارش عملکرد هـر یـک از   های برنامهو سیاست انداز و راهبردهاهای چشمدر صورت نیاز به بازنگری در وزن ب(

 .د اوزان به شورابه همراه پیشنهاد جدی هاو سیاست اندازها و راهبردهااین چشم

هـر شـش مـاه     عملکرد برنامه بـه شـورا   گزارشئه ایجاد دبیرخانه دائمی برنامه جهت پایش و ارزیابی مستمر برنامه و ارا پ(

 های سنواتی.بودجهارائه به همراه یکبار و 

بـه  را پایش برنامه  ها و نظام نامهچارچوبماه از ابال  برنامه، ساختار دبیرخانه و  3شهرداری موظف است ظرف  :1تبصره 

 شورا ارائه نماید.

شـهرداری  اهداف کمی قید شده در پیوست شماره یک این سند جزء الینفک احکام برنامه است. در این راسـتا   :2تبصره 

در طـول   ،صورت گیرد که اهداف کمی تعیین شـده  های سنواتی تخصیصدر طول برنامه به نحوی در بودجه موظف است

 برنامه محقق گردد. 

جه سنواتی به شورا، گزارش عملکرد برنامه مطابق اهداف کمی برنامه و شهرداری مکلف است به همراه ارائه بود :9تبصره 

با الیحه برنامه و بـرش   تقدیمیای الیحه بودجه مقایسه -ای از مفاد برنامه به همراه گزارش تطبیقیمقایسه -گزارش تطبیقی

الیحه بودجه سنواتی مورد بررسـی   ها،به شورا تقدیم نماید. در صورت عدم ارائه این گزارش را ساالنه اهداف کمی برنامه

 گیرد.قرار نمی

باشد و تغییـر مفـاد و اهـداف     سال آینده میپنجتهران به عنوان سند توسعه شهر تهران در  داریشهردوم ساله پنجبرنامه  ت(

 باشد. نیازمند رأی موافق حداقل دو سوم رأی اعضای شورای شهر اسالمی شهر تهران می ،برنامه

زان های خروجی و نتـایج میـ  ارزیابی و پایش مستمر واحدهای شهرداری مبتنی بر اهداف کمی برنامه بر اساس شاخص ث(

 ماه یکبار.رضایت شهروندان و ارائه به شورا هر شش

 

 هدای  فعالیدت  و هدا به منظور هدایت، همسوسازی، پایش و ارزیابی کلیه برنامه است، موظف شهرداری: 115ماده 

نسدبت بده تشدکیل شدورای توسدعه       اجتمداعی،  توسدعه  رویکرد بادوم شهرداری  ساله پنج برنامه و شهری مدیریت

 :از است عبارت شورا این ترکیب. نماید اجتماعی اقدام

 تهران؛ شهردار -

 شهرداری؛ معاون اجتماعی و فرهنگی -

 شهرداری؛و امور شورا ریزی و توسعه شهری  رنامهمعاون ب -

 ؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا -



  

۰۰۹ 
 

 شورا؛فرهنگی و اجتماعی رئیس کمیسیون  -

 ریزی توسعه شهری؛ مرکز مطالعات و برنامه رئیس -

 شناس و متخصص توسعه اجتماعی؛ یک نفر جامعه -

 ریزی توسعه شهری؛ یک نفر متخصص برنامه -

عـالی   شـورای  اجرایـی  نامـه  آئـین  تدوین به نسبت برنامه ابال  از پس ماه سه مدت ظرف است مکلف شهرداری :1 تبصره

 .نماید توسعه اجتماعی اقدام

وم را سـاله د های پایش برنامه پنجر شوراهای شهرداری و بررسی گزارشاین شورا نقش راهبری و هماهنگی سای :2تبصره 

 عهده دارد.  در راستای توسعه اجتماعی به

 

های ساختاری الزم را برای تحقق برنامه حاضر در سداختار شدهرداری   موظف است ظرفیتشهرداری : 111 ماده

ی بنده مفاد برنامه و زمانکلییف واحدهای تابعه در راستای تحقق ایجاد و سازمان اجرایی برنامه شامل شرح وظا

 .به شورا تقدیم نمایدپس از ابالغ این سند ماه  9ظرف اقدامات در طول برنامه، 

تـدوین و بـه   ، باشـد مینامه اجرایی آیین که نیازمند هاییمادهماه از ابال  این سند،  6شهرداری مکلف است ظرف  :تبصره

  (1شماره مطابق جدول شورا ارائه نماید. )

 اجرایی نامهآیینتدوین های احکام برنامه نیازمند : شماره ماده7جدول شماره 

 ماموریت شماره و بندهای ذیل ماده

 -(77ماده ) -(74ماده ) -(بند الف 1ماده ) -(بند ب، پ 2ماده ) -(بند الف، ب، ث، د 3 ماده)

 (72ماده ) -(71ماده ) -(77ماده ) –( 76ماده ) -(بند پ 71ماده )
 حمل و نقل و ترافیک

 محیط زیست و خدمات شهری (67ماده ) -(32ماده ) -(11ماده ) -(بند چ، خ 17ماده )

 ایمنی و مدیریت بحران (بند الف، ب 17ماده ) -(77ماده )

 –( بند الف، ت، ث، ج، ح، د، ر 14ماده ) -(بند پ 21ماده ) -(بند ب، ت، ج، د، ذ 27ماده )
 -(بند ت، ث، خ، پ 16ماده ) -(بند ب، پ، ج، چ 13ماده ) -(بند ت، ج، خ، د 11ماده )

 (بند پ، ت 16ماده )

 شهرسازی و معماری

 773)ماده  -بند ث، د، ذ، ر( 777)ماده  -(1تبصره 742)ماده  -،  ، ن(بند الف، ب 746)ماده 

 بند الف(
 اجتماعی و فرهنگی

)ماده  -(771)ماده  -(772)ماده  -بند الف، ت، ث، ج، پ( 777)ماده  -بند پ( 776)ماده  
 )ماده -(736)ماده  -(736)ماده  -(731)ماده  -(737)ماده  -(717)ماده  -(716)ماده  -(713

 (764)ماده  -(731

 مدیریت و هوشمندسازی

 





 



 

۱۱۱ 
 

 حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
 وضع

 موجود

 گذاری هدف

1999 1994 1995 1991 1997 

1 
خطوط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک 

 سواری تحت بهره برداری
 11 19 51 59 41 97 تعداد

2 
 خطوط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین

 )اتوبوس( تحت بهره برداری
 12 11 10 9 1 1 تعداد

9 
سیکلت تحت  خطوط مکانیزه معاینه فنی موتور

 برداریبهره
 45 40 95 90 20 10 تعداد

4 
مساحت دیواره های عایق صوتی نصب شده در 

 حاشیه بزرگراه
 51،000 41،000 91،000 21،000 11،000 1،000 مترمربع

5 
میانگین آلودگی صوتی )در روز( در مناطق 

 مسکونی حاشیه بزرگراه
 10 10 15 15 15 70 بل دسی

1 
مجموع واگن های تحت بهره برداری )جهت  

 دقیقه ای( 6/6سرفاصله حرکت 
 2،491 2،112 1،951 1،179 1،401 1،291 دستگاه

7 
مجموع واگن های تحت بهره برداری )جهت  

 دقیقه ای( 1/6سرفاصله حرکت 
 4،151 9،510 9،050 2،914 1،571 1،291 دستگاه

 100 550 450 400 950 212 کیلومتر طول مسیرهای دوچرخه طراحی شده 1

9 
سهم حمل و نقل با دوچرخه از کل سفرهای 

 درون شهری
 1.5 1.9 1 0.7 0.5 0.4 درصد

 995 911 997 907 271 215 کیلومتر مسیرهای دوچرخه تحت بهره برداریطول  10

 191 191 191 191 191 122.9 کیلومتر طول خطوط اتوبوسرانی تندرو 11

12 
سهم سیستم  اتوبوسرانی از کل جابجایی های 

 درون شهری
 29.9 21.2 25.4 25.1 22.2 20 درصد

 220 202 179 145 110 91 تعداد ایستگاه های قطار شهری 19

14 
طول خطوط قطار شهری تحت بهره برداری 

 درون شهری
 900 277 297.5 219.5 110 152 کیلومتر

15 
سهم قطار شهری از کل جابجایی های درون 

 شهری
 25.7 29.9 20.4 11.1 11.4 19.1 درصد

 77،949 77،949 77،949 77،949 77،949 77،949 تعداد مجموع ناوگان تاکسیرانی 11

 9،059 1،159 1،259 7،159 7،259 1،559 تعداد مجموع ناوگان اتوبوسرانی 17

 400 400 400 400 200 0 تعداد مجموع ناوگان اتوبوس برقی 11

19 
بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان حمل و 

 نقل عمومی

دستگاه 
 در سال

0 500 500 500 500 500 

20 
به تعداد ناوگان دیزل حمل نقل عمومی مجهز 

 فیلتر جذب دوده
 1159 1400 1700 5700 9700 0 تعداد

 9،000 2،574 2،174 1،771 1،977 1،115 تعداد مجموع ناوگان مینی بوس رانی 21

 10 10 75 70 15 10 درصد سهم ناوگان خصوصی از کل ناوگان اتوبوسرانی 22

 545 410 415 950 215 191 تعداد خانه دوچرخه تحت بهره برداری 29



 

۱۱۲ 
 

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
 وضع

 موجود

 گذاری هدف

1999 1994 1995 1991 1997 

24 
سیستم کنترل هوشمند سرعت در بزرگراه 

 )دوربین ثبت تخلف سرعت(
 175 575 475 975 275 175 تعداد

 1450 1950 1250 1150 1050 951 دستگاه سیستم نظارت تصویری شهر تهران 25

 112 712 112 512 412 912 تقاطع تقاطعات هوشمند متصل به سیستم کنترل مرکزی 21

 99 25 17 19 10 0 کیلومتر هامدیریت هوشمند بزرگراهرای سیستم اج 27

 200 170 140 100 50 --- دستگاه مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران 21

 19،000 52،157 44،714 92،572 22،429 15000 تعداد فضای پارک حاشیه ای تحت پوشش 29

90 
فضای پارک تأمین شده توسط شهرداری با 

 مشارکت بخش خصوصی
 19،719 71،177 11،977 51،177 49،977 95177 تعداد

 71 74 11 12 51 52 تعداد های تاکسیرانی درون شهریپایانه 91

 79 70 15 10 55 52 تعداد های اتوبوسرانی درون شهریپایانه 92

99 
های م حمل و نقل با تاکسی در جابجاییسه

 درون شهری
 20 20.4 20.9 21.9 21.1 22.9 درصد

 9 9 9 9 4 4 تعداد پایانه های برون شهری متمرکز 94

95 
احداث پایانه های برون شهری نیمه متمرکز و 

 غیرمتمرکز
 4 2 2 1 0 0 تعداد

 4 9 9 2 1 1 تعداد سوارهای در حال بهره برداری پارک 91

 تعویض کاتالیست تاکسی ها 97
دستگاه 
 در سال

0 15،100 15،100 15،100 15،100 15،100 

91 
در  6سهم اتوبوس های دارای استاندارد یورو 

 ناوگان
 55 45 95 25 15 0 درصد

 5،540 1،500 7،000 7،100 1،900 9،490 نفر نیروی انسانی اتوبوسرانی 99

 100 75 52 92 15 --- مجموعه استقرار سیستم پایش تاکسیرانی 40

41 
سطح پوشش خطوط اتوبوسرانی دارای سیستم 

 سفرپایش و زمانبندی 
 100 90 10 70 10 49 درصد

42 
تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف 

 عبور از چرا  قرمز
 500 400 900 200 100 50 تعداد

 2000 1710 1510 1940 1120 111 کیلومتر طول زیرساخت فیبرنوری 49

44 
ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیرمجاز 

 به مسیرهای ویژه
 200 150 105 15 90 0 دستگاه

 2 2.5 9 9.5 4 5.5 درصد سهم سفرهای صورت گرفته با موتورسیکلت 45

 0 0 10،000 10،000 10،000 0 دستگاه برقی نمودن موتورسیکلت ها 41

47 
احداث، تکمیل و تجهیز شهرک آموزش 

 ترافیک در سال
 22 20 17 15 19 12 تعداد

 20 5/17 15 5/12 10 2/7 کیلومتر احداث شده راهطول پیاده 49

  



 

۱۱۳ 
 

 حوزه ماموریتی محیط زیست و خدمات شهری

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد 

ف
ردی

 

 موجود 1999 1994 1995 1991 1997

 هکتار 257 211.19 909.54 929.49 911.19 979
های تاریخی ساماندهی و مساحت آرامستان

 بهسازی شده
1 

 2 سردرهای ساخته شده ورودی قطعات تعداد 0 1 0 0 0 0

 9 مساحت مسقف شده مترمربع 0 40000 10000 0 0 0

 درصد 1.49 1.41 1.52 1.55 1.51 1.1
ها به کل مساحت حرم نسبت جنگل کاری

 مطهر
4 

19400

0 

12400

0 

11400

0 

10400

0 
 مترمربع 14000 94000

احداث و نگهداری جنگلکاری در مرقد امام و 

 اطراف بهشت زهرا )س(
5 

 مترمربع 10000 11000 12000 19000 14000 15000
مساحت فضاهای تبلیغات تجاری ساماندهی 

 شده
1 

 7 های نصب شده )مبلمان شهری( المان تعداد 775 100 120 140 110 110

14000 10400 7200 4400 2000 0 
پالک 

 ثبتی
 1 مساحت نماهای پیرایش و پاکسازی شده

 9 میادین طراحی شده مترمربع 22400 25000 90000 95000 45000 50000

 درصد 90 40 45 55 15 70
میادین و معابر ساماندهی شده به کل نسبت 

 میادین و معابر نیازمند ساماندهی
10 

 11 مساحت بناهای نورپردازی شده مترمربع 25000 90000 95000 40000 45000 50000

 12 معابر نورپردازی و زیباسازی شدهمساحت  مترمربع 25000 90000 95000 40000 45000 50000

27500

0 

25500

0 

29500

0 

21500

0 

19500

0 

17500

0 
 مترمربع

مساحت نقاشی دیواری و گرافیک محیطی 

 ایجاد شده
19 

 14 مساحت فضاهای مرمت و بازسازی شده مترمربع 11500 20900 29900 25700 21100 90500

 هکتار 4110 5010 5210 5410 5110 5110
های احداث شده  مساحت بوستان و تفرجگاه

 با پارکهای جنگلی درون محدوده
15 

 11 های شهری سرانه بوستان و تفرجگاه مترمربع 5.5 5.1 1 1.2 1.5 1.7

 17 مساحت فضای سبز ایجاد شده در معابر شهری هکتار 7500 7740 7910 1220 1410 1700

 19 سرانه فضای سبز معابر شهری مترمربع 9 9.1 9.4 9.7 9.9 10.9

 20 سرانه فضای سبز شهری مترمربع 14.4 14.9 15.4 15.9 11.4 17

 هکتار 2 7 12 17 22 27
مساحت فضای سبز عمودی ایجاد شده )دیوار 

 سبز، بام سبز(
21 

 هکتار 91112 97112 91112 99112 40112 41112
مساحت جنگلکاری و کمربند سبز احداث 

 شده
22 

 مترمربع 22.95 29.4 24.5 25.1 21.7 27.1
سرانه فضای سبز پیرامون شهری )با احتساب 

 کمربند سبز(
29 

 24 های ساماندهی شده مساحت روددره هکتار 159 200 295 275 910 950



 

۱۱٤ 
 

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد 

ف
ردی

 

 موجود 1999 1994 1995 1991 1997

10 1 1 4 9 1 
میلیون 

 اصله

تعداد پالک درختان شناسنامه دار شده شهر 

 تهران
25 

10 15 45 95 25 15 
هزار 

 اصله
 21 ساماندهی درختان شهر تهران

 27 درختان ساماندهی شده به کل درختان درصد 5 1 12 15 20 21

 درصد 91 40 44 0 0 0
گذاری شده به درختان فاقد درختان پالک

 پالک
21 

 29 طرحهای پژوهشی در زمینه فضای سبز تعداد 91 40 44 41 52 10

7000 1900 5100 4900 4200 9500 
نفرهزار

 دوره -
 90 آموزش مردمی در زمینه فضای سبز

 درصد 40 47 54 11 11 75

کاشت گونه های زینتی مقاوم و سازگار  میزان

شناسایی شده جهت کاشت در فضای سبز 

 شهری

91 

 هکتار 1150 1410 1770 7010 7990 7700
مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه 

 آبرسانی
92 

 درصد 50 55 10 15 70 75

-های نوین آبیاری)قطره اده از روشنسبت استف

های سطحی( به روشای، بارانی، زیر

 سنتی)شلنگی، ثقلی(

99 

 کیلومتر  150 190 290 270 910 950
طول قنوات ساماندهی و بازسازی شده جهت 

 آبیاری فضای سبز
94 

121 111 91 11 11 51 
کیلومتر 

 طول

های ساماندهی و بازسازی شده طول مسیل

 جهت آبیاری فضای سبز
95 

1970 1120 1270 920 570 220 
هزار 

 خانوار

شهروندان آموزش دیده  )جمعیت تحت 

 پوشش آموزش تفکیک پسماند در مبدأ(
91 

 97 مبداءآوری شده در  پسماند تفکیک و جمع درصد 14 17 20 24 27 90

 درصد 10 21 42 51 74 90
نسبت شهروندان آموزش دیده به کل 

 شهروندان هدف
91 

199 190 127 124 121 111 
کیلومتر 

 مربع

مساحت سطوح پاکیزه و نظافت شده شهری در 

 روز
99 

 40 های ایجاد شده)بازیافت و غرفه( ایستگاه تعداد 921 949 972 995 411 441

 درصد 10 12 14 11 11 90
نسبت پسماند جمع اوری شده به روش مکانیزه 

 به کل پسماند تولیدی
41 

0 0 0 0 1000 7000 
تن در 

 روز
 42 مقدار پسماند شهری پردازش شده

 مرکز 10 11 12 19 14 15
تعداد مراکز استحصال شن و ماسه / بازیافت 

 پسماندهای ساختمانی و عمرانی
49 



 

۱۱٥ 
 

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد 

ف
ردی

 

 موجود 1999 1994 1995 1991 1997

 درصد 50 51 11 74 12 90
نسبت پسماند شهری بازیافت شده به کل 

 پسماند پردازش شده
44 

 درصد 11 100 0 0 0 0
نسبت پسماند پردازش شده به کل پسماند 

 شهری تولیدی
45 

 درصد 1 1 10 12 14 11
نسبت پسماند جداسازی شده به کل 

 پسماندهای ساختمانی و عمرانی تولیدی
41 

 درصد 11 24 21 92 91 40
نسبت استحصال شن و ماسه به کل پسماندهای 

 ساختمانی و عمرانی تولیدی
47 

 41 تعداد سگ زنده گیری شده قالده 9000 9500 4500 5000 1000 10000

 49 کاهش تعداد منافذ نسبت به سال گذشته درصد 10 20 90 40 50 10

 درصد 70 72 75 71 10 12
های  طرحها و  میزان تحقق تهیه دستورالعمل

 زیست محیطی
50 

 تعداد 25 27 21 29 90 91

های شهرداری  ها و شرکت مناطق، سازمان

تهران که نظام مدیریت محیط زیست 

در آنها استقرار و نگهداری)تمدید 76447ایزو

 گواهینامه( می شود

51 

 درصد 10 15 11 70 72 75
نسبت پروژه های دارای مطالعات به پروژه های 

 مشمول مطالعات
52 

 59 های بهداشتی احداث شده سرویس چشمه 4500 1000 7000 1000 9000 10000

 54 صنوف و مشاغل آالینده ساماندهی شده تعداد 15000 79000 19000 95000 0 0

 55 های مشمول طرح انتقال رسته تعداد 52 55 51 11 11 11

 تعداد 5 15 25 95 45 15
رسته های ملزم به ساماندهی در مجتمع های 

 صنفی و خدماتی
51 

 57 رسته های شغلی ملزم به رعایت استاندارد تعداد 10 40 55 15 15 100

 درصد 10 40 55 15 10 90
های  های استاندارد شده به کل رسته نسبت رسته

 مزاحم
51 

 طرح 2 9 4 5 1 7

های نو )نظیر  های مرتبط با انرژی اجرای طرح

پارک انرژی، نیروگاه خورشیدی مقیاس 

 کوچک و ...(

59 

100 10 10 40 90 20 
ت کیلووا

 ساعت
 10 میزان تولید انرژی

100 511 491 954 272 190 
واحد 

 ساختمان

ساختمان تحت پوشش مدیریت مصرف انرژی 

 تهراندر شهرداری 
11 

1750000 1415000 150000 500000 150000 0 
متر مکعب 

 در سال

حجم آب استحصال شده قابل استفاده از طریق 

 تصفیه فاضالب
12 

 تعداد 91 225 450 0 0 0
مصارف منابع آب مصرفی پایش شده در 

 شهرداری
19 



 

۱۱٦ 
 

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد 

ف
ردی

 

 موجود 1999 1994 1995 1991 1997

 14 افزایش کاربرد آب سالم در مصارف عمومی درصد 1 50 100 0 0 0

 تساع نفر 19000 14100 11100 11400 20200 22000
میزان آموزش شهروندی در زمینه محیط 

 زیست
15 

 ساعت نفر 1000 1190 1210 1990 1520 1150
میزان آموزش حین خدمت پرسنل شهرداری 

 محیط زیستتهران در زمینه 
11 

 17 محالت تحت پوشش آموزش محیط زیست تعداد 0 50 120 200 214 974

 11 خانه های محیط زیست مناطق تعداد 9 7 11 15 19 29

100 1100 1500 2900 9000 9500 
تن در 

 روز
 19 میزان دفن معمولی پسماند

9400 2150 1900 1200 100 0 
تن در 

 روز
 70 (RDFپسماند)مقدار تولید سوخت مشتق از 

0 0 0 0 1400 0 
مترمکعب 

 در روز
 71 مقدار تصفیه شیرابه

 رصدد 5 20 40 10 10 100
از میزان کل پسماند  میزان دفن بهداشتی پسماند

 دفنی
72 

 درصد 0 1 15 24 99 44
نسبت کل تولید سوخت مشتق از 

 ( به کل پسماند تولیدیRDFپسماند)
79 

2500 2000 1500 1250 1000 500 
تن در 

 روز

مقدار پسماند تبدیل شده به انرژی )ریجکت 

 سوز و هاضم(
74 

 حلقه 4 220 920 0 0 0
های استحصال گاز متان از مراکز  تعداد چاه

 دفن پسماند
75 

 71 استحصال انرژی از پسماند مگاوات 5 1 11 14 17 20

 77 تبدیل محل دفن به فضای سبز هکتار 400 450 410 510 550 100

 درصد 1 19 11 19 25 91
نسبت پسماند تبدیل شده به انرژی به کل 

 پسماند تولیدی
71 

 تعداد 1 11 21 91 50 70
های رسوب گیر و زباله گیر مکانیکال  سیستم

 نصب شده
79 

 درصد 5 4.5 4 9.5 9 2.5
های  ها در آب کاهش بار رسوبات و زباله

 سطحی
10 

 11 آرامستان جدیدایجاد و توسعه فضای سبز در  هکتار 0 5 10 15 20 25

 12 مساحت آرامستان جدید احداث شده)تجمعی( هکتار 0 100 250 0 0 0

 تعداد 70000 190000 115000 240000 295000 950000
بینی شده به مورد نیاز )هر قبر سه  قبور پیش

 طبقه(
19 

10 50 40 90 20 10 
تعداد 
 بازار

 14 بازسازی و بهسازی بازارها و میادین موجود

 15 میادین و بازارهای احداث شده تعداد 111 195 205 219 291 240

 11 تجهیز منطقه صنعتی به سردخانه مترمربع 0 92500 15000 97500 190000 190000



 

۱۱۷ 
 

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد 

ف
ردی

 

 موجود 1999 1994 1995 1991 1997

 17 تجهیز منطقه به تجهیزات سورت و بسته بندی مترمربع 0 9000 1000 9000 11000 12700

 11 کل محصوالت عرضه شده در بازار و میدان تن 140000 950000 1000000 1100000 1150000 1200000

 تعداد 24 91 41 51 11 75
ند احداث شده در تهران و های شهرو فروشگاه

 هایی تحت مدیریت و نگهداری شهرستان
19 

 درصد 4 1 7 1 9 10
سهم شهروندان استفاده کننده از خدمات 

 فروشگاه های شهروند نسبت به کل جمعیت
90 

19500 12000 10500 9000 7500 9500 
تعداد 

 نفر
 91 بیمه کارگران غرف

19500 12000 10500 9000 7500 9500 
تعداد 

 نفر
 92 شناسنامه کار کارگران غرف

 درصد 25 50 10 70 10 90
کارگران ساماندهی مناسب محل استراحت 

 میادین و بازارها
99 

 تعداد 20 10 90 120 150 110
، IPMمحل عرضه محصوالت، سالم، طبیعی 

 مدیریت شده ارگانیک
94 

 تعداد 40 1040 1740 2540 9540 9540
های و صندوقایجاد شبکه ترازوهای 

 فروشگاهی مرتبط به سامانه مرکزی
95 

 تعداد 1 21 51 71 101 121
کننده عالمت استاندارد  دریافتبازارهای 

 فروشگاهی
91 

 تعداد 40 190 110 290 290 400
غرفه های عرضه کننده طرح رهگیری و 

 دار کردن محصوالت شناسنامه
97 

 91 آموزش کارگران غرف ساعت نفر 100000 900000 975000 450000 525000 100000

 تن 2200 2910 2510 2740 2920 9100
عرضه  IPMمحصوالت ارگانیک، طبیعی و 

 شده
99 

 100 گذرگاه های ایمن همسطح عابر پیاده تعداد 9259 9109 9959 4909 4159 5009

10100 9100 1100 7100 1100 5100 
یک هزار 

 متر مربع
 101 مساحت پیاده رو احداث شده

 

  



 

۱۱۸ 
 

 حوزه ماموریتی ایمنی و مدیریت بحران

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد موجود

ف
ردی

 

1997 1991 1995 1994 1999 

 1 پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران  درحال بهره برداری تعداد 102 110 120 190 140 150

 نفر 200000 210.000 220.000 290.000 240.000 250.000
شهروندان تحت پوشش پایگاه های پشتیبانی مدیریت 

 بحران
2 

 9 ارتقای بانک جامع اطالعات پایه مدیریت بحران درصد 90 50 10 70 10 100

 تعداد 9 40 70 100 120 150
پایگاه های مجهز به سیستم ارتباطی خاص با سازمان 

 های برخط شتاب نگاری()دریافت داده
4 

 5    ایستگاه های فعال شتاب نگاری تعداد 10 15 11 22 91 50

 1 فعال لرزه نگاریایستگاه های  تعداد 19 11 11 29 29 90

 7 میزان پیشرفت و تکمیل نرم افزار تخمین خسارت زلزله درصد 20 40 15 100 100 100

 1 ایستگاه های آتش نشانی تعداد 110 111 121 194 142 150

5 12/5 49/5 71/5 11/1 12/1 
کیلومتر 

 مربع
 9 متوسط محدوده تحت پوشش هر ایستگاه آتش نشانی

 10 میانگین زمان رسیدن به محل حادثه دقیقه 5:05 5:00 4:55 4:50 4:45 4:40

 11 میانگین زمان رسیدن به محل آتش سوزی دقیقه 4:21 4:24 4:22 4:20 4:11 4:15

 12 میانگین عمر خودروهای عملیاتی سال 7 7/1 9/1 1 5/5 5

 19 آتش نشانان داوطلب آموزش دیده نفر 7900 15140 24910 92920 41410 50.000

 14 های دوام های پایدارسازی گروه برنامه تعداد 9100 7000 1000 9000 10000 11.000

 15 های دوام )تجمعی( تشکیل گروه تعداد 445 510 570 190 190 751

 11 شده در اماکن حائز شرایط های مدیریت بحران ایجاد گروه تعداد 1900 1550 1100 2000 2250 2500

 17 محالت دارای نقشه تخلیه امن تعداد 190 200 211 974 974 974

 11 نفر 74,444فوت شدگان حوادث به  نفر 997/0 9/0 252/0 194/0 121/0 1/0

 19 نفر 74,444فوت شدگان آتش سوزی به  نفر 025/0 024/0 029/0 022/0 0215/0 021/0

 20 های هدف خاص آموزش همگانی گروه تعداد 70 100 150 200 250 900

 تعداد 1100 1500 1100 2000 2900 2500
 های آموزش عمومی برای شهروندان برگزاری دوره

 (در سال) 
21 

 ساعت نفر 1500 20000 90000 50000 75000 100.000
 برگزار شده  بحران الکترونیکی های آموزش دوره

 (در سال)
22 



 

۱۱۹ 
 

 گذاری هدف
 هدف کمی واحد موجود

ف
ردی

 

1997 1991 1995 1994 1999 

 تعداد 50 120 190 210 990 974
 گانه 11مانورهای  تخلیه امن برگزار شده در مناطق 

 )در سال(
29 

 24 مانورهای  تخصصی برگزار شده در سال تعداد 9 5 7 9 12 15

 25 )سراسری( مانورهای  تخلیه امن برگزار شده تعداد 1 9 12 15 11 22

 21 نقشه محدوده شناسایی شده مستعد لغزش و فرونشست تهیه  درصد 90 45 10 75 15 100

 هکتار 2479 9711 4951 1197 7029 1219
مساحت نقشه محدوده شناسایی شده مستعد لغزش و 

 فرونشست تهیه شده
27 

 21 ایمن سازی محدوده های مستعد لغزش درصد 5 15 20 25 90 95

 درصد 91.57 - 91.14 94.71 92.71 90.15
های  های اماکن مهم و پرخطر به کل حریق حریقنسبت 

 ساختمانی
29 

 درصد 94 - 11.5 79 71.5 14
های اماکن مهم و پرخطر به کل  نسبت خسارت حریق

 های ساختمانی خسارت حریق
90 

 درصد 9/1 11/7 41/7 04/7 12/1 2/1
های  های اماکن عمومی به کل حریق نسبت حریق

 ساختمانی
91 

 کیلومتر 500 7/522 7/590 7/597 7/541 5/551
های سطحی و تکمیل شبکه اصلی هدایت و مدیریت آب

 هااحداث سرشاخه
92 

 99 یشهر یهاو تاالب یالبتعدیل س یاحداث استخرها مترمکعب 100،000 1.275.000 1.720.000 - - -

 94 یدرون شبکه اصل یرگاحداث رسوب دستگاه 5 25 41 - - -

 95 یمدخل شهر یرگاحداث رسوب دستگاه 19 21 94 - - -

 91 احداث آشغالگیر دستگاه 2 7 19 - - -

 تعداد 0 19 10 7 4 1
 و هدایت اصلی شبکه عملکرد بهبود و ظرفیت افزایش

 گلوگاهی نقاط رفع)سطحی  آبهای مدیریت

 ( رفعنقاطگلوگاهی)

97 

 91 اجرا و طراحی شبکه پایش ایستگاه . 15 29 99 - -

 99 های شهرمقاوم سازی پل دستگاه 9 19 29 99 49 59

 

  



 

۰۲۰ 
 

 حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
وضع 

 موجود

 هدف گذاری

1999 1994 1995 1991 1997 

 - - - 100 50 - درصد های موضوعی تکلیفی طرح جامعتهیه طرح  .1

 - - - 100 50 - درصد های موضعی تکلیفی طرح جامعتهیه طرح  .2

9.  
های موضعی و موضوعی تکلیفی سند تهیه طرح

 طرح تفصیلی
 - - - - 100 - درصد

4.  
های موضعی و موضوعی تکلیفی نقشه تهیه طرح

 طرح تفصیلی )پیشنهادی مناطق(
 - - - - 100 - درصد

5.  
ایجاد سامانه هوشمند برنامه ریزی و هماهنگی کلیه 

 طرح های توسعه شهری
 - - - 100 50 0 درصد

 1 1 1 1 1 2 نوبت پایش، بروز رسانی طرح تفصیلی شهر تهران )سالیانه(  .1

 - - - 100 50 - نوبت تهیه و تکمیل ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی  .7

 - - - 100 75 50 درصد تدقیق شبکه معابر  .1

9.  
تدوین برنامه ساماندهی و تامین خدمات شهری طرح 

 تفصیلی شهر تهران
 - - - - 100 0 درصد

10.  
تعیین و تدقیق حرائم مصنوعی و طبیعی و انعکاس بر 

 روی نقشه های طرح تفصیلی
 - - - - 100 15 درصد

11.  
های موضوعی و موضعی تصویب و ابال  طرح

 تکلیفی
 - - 100 11 99 0 درصد

12.  
شناسایی و اصالح و بازنگری تقاطع های طرح های 

 اجرائی
 - - - 100 50 0 درصد

 100 10 10 40 20 4 درصد در طرح تفصیلی( 1اجرایی)کدهای تهیه طرح های   .19

14.  
بهبود فرآیندهای صدور انواع پروانه و گواهی های 

 ساختمانی

تعداد 

 ()سالیانه
4 11 14 11 11 20 

 - - - 20 10 120 روز میانگین زمان صدور انواع پروانه ساختمانی  .15

 - - - 20 50 90 روز میانگین زمان صدور انواع گواهی های ساختمانی  .11

17.  
ارتقاء  مکانیزاسیون و هوشمندسازی سامانه 

 شهرسازی
 100 90 75 10 45 90 درصد

11.  
پردازش اطالعات به منظور صیانت و رصد هوشمند 

 )محدوده و حریم( شهر تهران
 191 111 91 71 51 91 تعداد

 - - 100 75 50 - درصد نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی  .19

20.  
بازبینی، تدوین و اصالح لوایح و ضوابط شهرسازی 

 و معماری

تعداد 

 ()سالیانه
40 20 15 15 10 10 

21.  
لوایح تدوین شده و ارسالی به شورای اسالمی شهر 

 تهران

تعداد 

 ()سالیانه
9 9 9 9 9 9 



 

۱۲۱ 
 

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
وضع 

 موجود

 هدف گذاری

1999 1994 1995 1991 1997 

22.  
دستورالعمل و ضوابط تهیه شده جهت ارتقاء هویت 

 ایرانی -معماری اسالمی 
 - - - - 9 1 تعداد

29.  
 -طراحی و انتشار ساالنه الگوهای معماری اسالمی 

 ایرانی
 51 41 91 21 11 1 تعداد

24.  
دستورالعمل های تشویقی به منظور رعایت اصول 

 ایرانی -معماری اسالمی
 0 2 1 1 1 0 تعداد

25.  

تدوین ضوابط احداث نما در ساختمان های 

جدیدالحداث به منظور قرار گرفتن نما در فرآیند 

 صدور پروانهسیستمی 

 - - - - 100 0 درصد

21.  
تدوین ضوابط و مقررات ساماندهی نما توام با 

 محرک های تشویقی
 - - - 100 50 0 درصد

27.  

دستورالعمل های طراحی ساختمان های شهرداری و 

کلیه پروژه های عمرانی و شناسایی و اصالح 

 ساختمان های قبل )بویژه در نما و سیمای شهری(

 - - - 4 9 1 تعداد

21.  
تهیه الگوهای جامع طراحی ، اجرا و نظارت بر سیما 

 و منظر در محورهای با اهمیت شهر تهران
 22 11 11 12 1 4 تعداد

29.  
پیگیری در مطالبه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 

 جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان )بیمه ها(
 100 90 70 50 90 0 درصد

90.  
متولیان در هماهنگی و سازماندهی سایر 

 فرآینداحداث و نظارت ساختمان
 - - - 100 50 0 درصد

91.  
تدوین دستورالعمل های بهبود کیفیت های ساخت و 

 ساز
 - - - - 100 100 درصد

92.  
اصالح ساختار و بهبود روند فعالیت های ماده صد از 

 صدور تا اجرا با تاکید بر عملکرد سیستمی
 97.1 91 94 99 91 %19 درصد

99.  

زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه متوسط 

ارسالی از مناطق )پس از احراز شرایط صدور رای تا 

 زمان ارسال به مناطق(

 99 91 44 50 55 59 روز

94.  
و افزایش نظارت  744اجرای آراء صادره از ک . 

 موثر بر اجرای آنها
 - - 100 90 75 50 درصد

95.  
پیگیری تدقیق مرز طرح های هادی روستاها و سایر 

 نقاط جمعیتی واقع در حریم

تعداد     

 )سالیانه(
11 77 - - - - 

91.  
طراحی و اصالح تشکیالت و ساختار مدیریت حریم 

 در شهرداری تهران
 0 0 100 70 50 20 درصد

 100 90 70 50 90 20 درصد کنترل و رصد هوشمند حریم شهر تهران  .97



 

۱۲۲ 
 

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
وضع 

 موجود

 هدف گذاری

1999 1994 1995 1991 1997 

91.  

نظارت بر حسن اجرای طرح های مبادی ورودی 

لحاظ اصول و ضوابط معماری اسالمی  شهر تهران با

 ایرانی -

 - - 100 100 100 0 درصد

99.  

تعیین حرائم بناهای با ارزش تاریخی ثبت شده و 

انعکاس آن در طرح تفصیلی با همکاری میراث 

 فرهنگی

 - - - 100 15 95 درصد

40.  
احیاء و ساماندهی مجموعه ها و بافتهای تاریخی در 

 شهر تهران و حریم آن
 تعدادطرح
 1 1 5 5 5 12 ()سالیانه

41.  
دستورالعمل های تهیه شده مرمت و بازسازی اماکن 

 با ارزش تاریخی با همکاری میراث فرهنگی
 7 1 5 2 1 0 تعداد

42.  
تاریخی در  تملک، مرمت و بهره برداری ابنیه

 مصوبات سالیانه شوراچارچوب 

درصد 

 )سالیانه(
0 100 100 100 100 100 

49.  
شده در بافت تاریخی با مرکز محله های احیا 

 همکاری میراث فرهنگی
 1 1 4 9 2 1 تعداد

44.  
ارائه راهکارهای مداخله نوین مبنی بر مالحظات 

 اقتصادی ساکنان بافت تاریخی -اجتماعی  -فرهنگی 
 - - - - - - درصد

45.  
های جامع و  های موضوعی و موضعی طرح تهیه طرح

 تفصیلی نوسازی عباس آباد
 - - 120 119 90 10 تعداد

41.  
-تکمیل و توسعه شبکه های ارتباطی اراضی عباس

 آباد اعم از سواره و پیاده
 100 95 10 15 50 95 درصد

47.  

های تکلیفی طرح جامع  ها و پروژه اجرای کلیه طرح

اسالمی و -عباس آباد با رویکرد معماری ایرانی

 استفاده از انرژی های نو

 70 15 57 55 45 99 تعداد

41.  

ها )تجهیزات، روشنایی و  زیرساخت توسعه و تکمیل

های آب و برق و...( با رویکرد تعامل با  شبکه

بیهقی و ...(   های ها)کامپکت کردن نیروگاه سازمان

 در اراضی عباس آباد

 91 29 27 25 21 19 تعداد

49.  
نظارت و کنترل موثر در اجرای ابنیه و عرصه های 

 کیفیتعمومی اراضی عباس آباد با رویکرد افزایش 
 - - - 100 10 20 درصد

50.  
رونق فعالیت های اقتصادی با هدف جذب مشارکت 

 سرمایه های خصوصی در اراضی عباس آباد
 5 4 4 9 2 1 تعداد

51.  
پیش بینی سازوکارهای بهره برداری از اراضی و 

 امالک عباس آباد پس از اتمام
 - - - 100 50 0 درصد

52.  
برای فراهم نمودن زمینه های عملکردی مناسب 

 استفاده از اراضی عباس آباد در مواقع بروز بحران
 - - - - 100 100 درصد

59.  
افزایش پوشش قرارگیری بافت فرسوده در حوزه 

 دفاتر خدمات نوسازی
 100 95 95 95 90 15 درصد



 

۱۲۳ 
 

ف
ردی

 

 واحد هدف کمی
وضع 

 موجود

 هدف گذاری

1999 1994 1995 1991 1997 

54.  
مردمی افزایش  سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

 در هر سالی فرسوده در احیاء بافت ها
 10 10 10 10 10 - درصد

55.  
ارتقای عملکرد دفاتر خدمات نوسازی در چارچوب 

 شرح وظایف
 - 100 70 50 90 10 درصد

51.  
نسبت عرصه نوسازی شده بافت های فرسوده در کل 

 (3172بافتهای فرسوده مصوب شهر تهران )
 44 91 92.5 27.5 29.5 20 درصد

 10 55 51 47 49 99 درصد افزایش روند امالک تجمیعی در بافت فرسوده  .57

51.  
افزایش روند سطح زیربنای پروانه های صادره در 

 بافت فرسوده

هزار متر 

 مربع
21241 90000 99000 91000 99000 

4200

0 

59.  
ارتقای آگاهی عمومی و مردمی در خصوص 

 ضوابط و تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده
 100 10 15 50 95 20 درصد

10.  
شناسایی، مطالعه و طراحی پروژه های محرک 

 در بافت های فرسودهتوسعه 
 10 50 40 90 20 10 تعداد

11.  
میزان بهره گیری از تکنولوژی های نوین در پروژه 

 های محرک توسعه
 50 40 90 20 10 0 درصد

12.  
افزایش سطوح خدماتی در بافت فرسوده  با 

 همکاری نهادهای مرتبط
 1.5 1.0 0.1 0.1 0.4 0.2 مربعمتر

19.  
اختصاصی افزایش محل پارکینگ های عمومی و 

 در بافت های فرسوده
 400 900 250 200 150 100 واحد

14.  
باز تعریف شاخص ها و نحوه مداخله در بافت های 

 فرسوده با توجه به تجارب دهه گذشته
 - - - - 100 0 درصد

15.  
تسریع و تسهیل در روند تصویب و ابال  طرح ها و 

 6سایر موارد ارجاعی به کمیسیون ماده 
 - - - - 90 - روز

 - - - - 100 0 درصد تهیه، تصویب و ابال  طرح بوستان والیت  .11

17.  
تهیه طرح و برنامه اجرای هر یک از پروژه های 

 ناشی از بوستان والیت
 - - - 100 50 0 درصد

11.  
ارتقاء کیفیت و کمیت عوامل مراقب از اجرای 

 صحیح مقررات
 200 190 110 170 150 129 تعداد

19.  
محوطه های تاریخی با ارزش شناسایی بافت، ابنیه و 

 در بافتهای فرسوده با تغییر رویکرد مداخله در آنها
 - - - 100 50 0 درصد

70.  

ساماندهی و تعادل بخشی ارزش افزوده ناشی از 

استقرار پهنه ها و فعالیت های منبعث از طرح های 

 توسعه شهری

در طول 

 برنامه
- - - - - - 

71.  

های توسعه بررسی عملکرد اقتصادی ناشی از طرح 

شهری با هدف برقراری نظام کسب درآمد پایدار بر 

 محور عدالت

در طول 

 برنامه
- - - - - - 







 



































































 






