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ویرایش سوم-مرداد 1400



فهرست مطالب
یادداشت	شهردار	

چکیده	
مقدمه	

فصل اول: انضباط ساختوساز و بهسازی کالبدی
1-1-اصالحات	و	پایش	الیه	های	طرح	تفصیلی	

	آن	 2-1-اصالح	و	تکمیل	ضوابط	طرح	تفصیلی	و	آسیبشناسی	و	بازنگری	در
	تهران	 3-1-تعیین	تکلیف	اراضی	درشت	دانه	در	شهر

	فروشی	با	رویکرد	عدالت	محوری	 4-1-کاهش	فروش	تراکم	و	شهر
	ارتفاع(	 	طرح	تفصیلی	)ازنظر 5-1-کاهش	پروانههای	مسکونی	مغایر

	تهران	 6-1-تدقیق	شناسایی	و	بهرهبرداری	اراضی	ذخیره	توسعه	و	نوسازی	شهر
7-1-ضابطه	مند	نمودن	بلندمرتبه	سازی

8-1-نوسازی	بافت	فرسوده
9-1-بازآفرینی	شهری	و	توسعه	فضاهای	عمومی	)بهسازی	محیطی	و	احداث	پالزاهای	شهری(	

10-1-وضعیت	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	
	)دبیرخانه	کمیسیون	ماده	پنج(	 	بارگذاری	انبوه	ظرفیت	های	زیستی	شهر 11-1-جلوگیری	از

12-1-مکانیزاسیون	و	هوشمندسازی	فرآیندهای	معماری	و	شهرسازی	
	حریم	 13-1-حفاظت	و	صیانت	از

14-1-زیباسازی	قلمرو	عمومی	
15-1-آزادسازی	اراضی	کارگاهی

16-1-ساماندهی	فضای	بی	دفاع	شهری
فصل دوم : عدالت توزیعی

1-2-کاهش	فاصله	جنوب	و	شمال
2-2-احداث	بوستان	محالت	کمبرخوردار

3-2-توسعه	بازارها	و	میادین	میوه	وتره	بار
	و	نیمهبرخوردار 	با	تأکید	بر	محالت	کمبرخوردار 4-2-اتخاذ	رویکرد	توسعه	محله	محور

5-2-مناسب	سازی	)کودکان،	بانوان	و	معلولین(
	تهران	و	افزایش	دسترسی	به	حملونقل	ریلی 	راستای	تکمیل	شبکه	ریلی	شهر 6-2-توسعه	کمی	و	کیفی	مترو	در

7-2-سطح	پوشش	ایستگاه	های	آتش	نشانی
8-2-افزایش	سطح	دسترسی	به	فروشگاه	های	شهروند	

فصل سوم: توسعه زیرساختی و تسهیل ترافیک
	تخصیص	بودجه 1-3-اولویت	توسعه	مترو	به	توسعه	بزرگراهی	در

	اساس	طرح	جامع	حمل ونقل	ریلی	 	مطالعات	امکان	سنجی	و	طراحی	پایه	خطوط	جدید	بر 2-3-آغاز
3-3-ساماندهی	فضاهای	پارک	شهری

	حملونقل	ریلی 4-3-افزایش	ظرفیت	و	میزان	استفاده	از
	آن 5-3-اصالح	الگوی	طرح	ترافیک	و	آثار

6-3-توسعه	زیرساخت	های	حملونقلی	شهر
7-3-بهسازی	شبکه	گذرها	و	بزرگراه	ها	)آسفالت(

فصل چهارم: مالیه شهری پایدار
	طریق	استقراض 1-4-کاهش	تأمین	مالی	بودجه	عمومی	از

2-4-کاهش	فروش	اموال
	فروش	تراکم	 3-4-کاهش	درآمدهای	حاصل	از

	طرحهای	توسعه	شهری 	ارزش	افزوده	ناشی	از 4-4-کاهش	درآمد	حاصل	از
	درآمدهای	ناپایدار 	تأمین	منابع	با	هدف	کاهش	استفاده	از 5-4-تغییر	ساختار

6-4-افزایش	سهم	درآمد	پایدار
	ظرفیت	بخش	خصوصی 7-4-تأمین	مالی	با	استفاده	از

8-4-کاهش	هزینه	های	اداره	شهر
	ظرفیت	اسناد	خزانه	و	برات	کارت	برای	تسویه	بدهی	 9-4-استفاده	از

10-4-مدیریت	و	پایدارسازی	بدهی	ها
	محاکم	قضایی	 	تضییع	اموال	شهرداری	در 11-4-جلوگیری	از

	امالک	شهرداری 12-4-صیانت	از
13-4-ساماندهی	مطالبات

	گسترش	ویروس	کرونا 	شرایط	سخت	اقتصادی	و	بسته	شرایط	بحرانی	ناشی	از 14-4-تهیه	بسته	محرک	در
فصل پنجم: ارتقاء کارایی سازمانی

1-5-چابکسازی	نیروی	انسانی
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	)کاهش	پست	های	مدیریتی	و	موازی	کاری	ها( 2-5-اصالح	ساختار
3-5-تدوین	نظامات	فنی	و	اجرایی	شهرداری	تهران	

4-5-ارتقاء	بهرهوری	نیروی	انسانی
5-5-پیادهسازی	نظام	ارزیابی	عملکرد

	تهران	 6-5-تدوین،	ابالغ	و	اجرای	برنامه	پنج	ساله	سوم	توسعه	شهر
7-5-اصالح	نظام	بودجه	ریزی

8-5-ارتقاء	بهرهوری	سازمان	شهرداری	تهران	
فصل ششم: مشارکت های اجتماعی و رضایت شهروندی 

1-6-مشارکت	های	اجتماعی	
2-6-افزایش	نشاط	اجتماعی

3-6-اجرای	کمپین	های	شهروندی
	سالمند	 4-6-پیاده	سازی	طرح	شهر	دوستدار

5-6-اجرای	ویژه	برنامه	های	مناسبتی
	رویکرد	پذیرش	به	جای	طرد	بی	خانمان	ها	 6-6-تغییر

7-6-تقویت	رویکرد	التیام	بخشی
	اقشار	ضعیف	جامعه 8-6-توسعه	اقدامات	حمایتی	با	تأکید	بر

9-6-کنترل	آسیب	های	اجتماعی
10-6-رضایت	شهروندی

فصل هفتم: ایمنی و محیط زیست پایدار 
	)توسعه	مسیرهای	دوچرخه	و	پیاده	راه	ها( 1-7-توسعه	حمل	ونقل	پاک	و	انسان	محور

2-7-نوسازی،	بهسازی	و	توسعه	ناوگان	اتوبوسرانی،	تاکسیرانی	و	مینیبوس
	معاینه	فنی	و	اجرای	طرح	معاینه	فنی	برتر 	آلودگی	هوا	)LEZ(	با	تاکید	بر 3-7-اجرای	طرح	مناطق	کم	انتشار

	)بوستان	ها،	پارک	ها	و...( 4-7-افزایش	سرانه	فضای	سبز
5-7-رفع	مسئله	رشد	تصاعدی	سفید	بالک	ها

	بودجه 6-7-افزایش	سهم	اعتبارات	حوزه	ایمنی	و	تابآوری	شهری	در
	مدیریت	زلزله	و	زیرساخت	های	بحران 7-7-توسعه	زیرساخت	ها	و	اقدامات	صورت	گرفته	در

8-7-مدیریت	آب	های	سطحی	و	مقابله	با	سیل
	گسل	ها 	بلندمرتبه	سازی	در 9-7-جلوگیری	از

10-7-ایمنسازی	گودهای	پرخطر
	آتش	نشانی	و	همکاری	با	سازمان	اورژانس 11-7-تجهیز

12-7-مقاوم	سازی	پل	ها	و	ساختمان	ها
13-7-شناسایی	و	ایمنسازی	ساختمان	های	ناایمن

	طریق	توسعه	سامانه	های	هوشمند	حملو	نقل	و	رفع	نقاط	حادثه	خیز	 	از 14-7-افزایش	ایمنی	شبکه	معابر
15-7-اجرای	نظام	جدید	مدیریت	پسماند	

16-7-مدیریت	انرژی
فصل هشتم: حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر 

1-8-حفظ	و	احیاء	ابنیه	تاریخی
	باغات 2-8-حفظ	و	حراست	از

3-8-هوشمندسازی	آبیاری	و	توسعه	شبکه	آب	خام	و	سیستم	بازچرخانی	آب	
فصل نهم: هوشمندسازی و شفافیت 

1-9-هوشمندسازی
2-9-راه	اندازی	سامانه	شفافیت

3-9-شفافسازی	وضعیت،	ساماندهی	و	بازپس	گیری	امالک	شهرداری	
4-9-هوشمندسازی	و	اصالح	فرآیندهای	محمل	فساد	

ع کرونا در شهرداری تهران  فصل دهم: اقدامات مربوط به شیو
1-10-تشکیل	ستاد	مقابله	با	کرونای	شهرداری	تهران	

	همه	گیری	ویروس	کرونا	 	و	زیان	ناشی	از 2-10-ضرر
پیوست	1:	اقدامات	شهرداری	تهران	در	خصوص	کمک	به	سیلزدگان		

فهرست	نمودارها	
فهرست	جداول	

فهرست	نقشه	ها	
فهرست	شکل	ها	





	راستای	تحقق	ایده	»تهران،	شهری	برای	همه«	محسوب	می	شود	و	 	در گزارش	»سند	تحویل	و	تحول«	گامی	دیگر
امکان	نظارت	بیشتر	شهروندان	و	نمایندگان	آن	ها	را	بر	عملکرد	و	فعالیت	های	شهرداری	محقق	می	کند.	عالوه	
	و	پیشگیری	 	این	دست،	راه	نوینی	برای	نگاه	بلندمدت	و	پیوسته	به	مدیریت	شهر از 	گزارشاتی	 	این	انتشار بر
	این	دوره	توانستیم	شهر	 	است.	من	و	همکارانم	مفتخر	هستیم	که	در 	نگاه	جزیره	ای	و	کوتاه	مدت	به	شهر از
و	 دهیم	 ارائه	 تهران	 	 آینده	شهر برای	 پایداری	 و	 روشن	 نظری	 رویکرد	 و	 کنیم	 مدیریت	 عارضه	 کم	 و	 متعادل	 را	

	آن	عملیاتی	کنیم. 	تهران	و	توسعه	پایدار ریل	گذاری	نوینی	را	برای	آینده	شهر
اقتصادی،	شیوع	 	تحریم	های	 نظیر بزرگی	 با	مشکالت	 این	دوره	مدیریت	شهری	 	 در اینکه	 با	 	خرسندیم؛	 بسیار
	نتیجه	ی	آن	کاهش	درآمدهای	شهری	مواجه	بودیم،	اما	آینده	تهران	را	قربانی	کارنامه	 همه	گیری	بیماری	کرونا	و	در
	کرده	و	خود	را	مقید	 	تهران	به	جد	پرهیز خود	و	آسان	تر	شدن	کارمان	نکرده	و	از	شهرفروشی	و	آینده	فروشی	شهر
	کمتر	 ناپایدار 	این	دوره	وابستگی	مان	به	منابع	مالی	 با	این	حال	در 	تهران	کردیم.	 به	اجرای	طرح	تفصیلی	شهر
	بودجه	شهرداری	تهران	افزایش	یافته	و	این	موضوعی	کلیدی	و	 	در شده	است؛	یعنی	نقش	منابع	مالی	پایدار

	تهران	محسوب	می	شود. 	اداره	شهر اساسی	در
	نیست«	را	 	تهران	قدمت	30	ساله	دارد	و	اصالح	پذیر 	این	دوره	این	ادعا	که	»نوع	مدیریت	شهر همچنین	ما	در
زیر	سوال	بردیم	و	به	کمک	متخصصان	و	مدیران	شهری	آن	را	اصالح	کردیم	و	این	بزرگ	ترین	دستاورد	و	یادگار	
به	همت	و	تالش	 	می	توانیم	بگوییم	 افتخار با	 اکنون	 بود.	 تهرانی	خواهد	 	و	شهروندان	 برای	شهر 	دوره	ی	ما	 از

	اعمال	شده	است.	 	تمام	عرصه	های	شهر 	رویکرد	مدیریت	شهری	در خانواده	شهرداری	تهران،	تغییر
اقتصاد،	 	حوزه	 در برای	همه«،	 »تهران	شهری	 تهران،	 	 اداره	شهر 	محوری	 در	جهت	تحقق	شعار و	 راستا	 این	 	 در
به	»عموم	 »اقلیت	صاحب	سرمایه«	 به	 	وابستگی	 از 	 اداره	شهر و	نحوه	 انجام	شد	 ریل	 	 تغییر اول	 	 روز 	همان	 از
جمله	 	 از است	 شده	 انجام	 	 شعار این	 تحقق	 سمت	 به	 حرکت	 جهت	 در	 مهمی	 اقدامات	 کرد.	 	 تغییر مردم«	
	3	درصد	به	4	درصد،	و	الیحه	 	ارزش	افزوده«	و	افزایش	سهم	شهرداری	از پیگیری	تصویب	دو	الیحه	»مالیات	بر
در	 مثبت	 تبعیض	 »سیاست	 تفصیلی«،	 طرح	 	 از عدول	 کردن	مسیرهای	 »مسدود	 پایدار	شهری«،	 »درآمدهای	
	توسعه	محله	ای	جهت	 بافت	های	ناکارآمد	شهری	برای	رشد	شاخص	زیست	پذیری	محالت«،	»دایر	شدن	دفاتر

	با	ساکنان	محالت«،	»فعال	سازی	همه	کنشگران	و	شهروندان«	و	... ارتباط	مستقیم	و	بدون	واسطه	و	مستمر
تهران	شده	است.	 	کل	درآمدهای	شهرداری	 	در پایدار افزایش	سهم	درآمدهای	 اقدامات	سبب	 این	 مجموعه	
مصوبه	شورای	شهر	تهران	در	جهت	محاسبه	عوارض	امالک	بر	مبنای	ارزش	مکانی	آن	ها،	گام	مهم	دیگری	در	جهت	

	بودجه	1400	خود	را	نشان	خواهد	داد. کاهش	نابرابری	در	شهر	و	پایدارسازی	منابع	درآمد	شهر	بوده	است	که	در
	راستای	رویکردهای	جدید،	مدیریت	شهری	فعلی	یکی	از	مهم	ترین	عرصه	های	فعالیت	خود	را	تالش	 از	سوی	دیگر	در
	داده	است.	پس	گرفتن	فضاهای	 پیرامون	بازپس	گیری	فضاهای	عمومی	شهر	تهران	برای	عموم	شهروندان	قرار
	آرمان	های	رهایی	بخش	در	سیاست	گذاری	شهری،	 عمومی	شهر	به	نفع	شهروندان،	پیش	شرط	امکان	پذیری	دیگر

یعنی	گسترش	حوزه	عمومی	و	انسان	محور	شدن	شهر	بود.	
حوزه	های	بازپس	گیری	و	گسترش	فضاهای	عمومی	در	این	دوره،	شامل	فعالیت	هایی	نظیر	»تملک	اراضی	تحت	
مالکیت	دستگاه	های	اجرایی	و	حاکمیت	به	نفع	عموم	مردم«،	»تملک	باغات	سطح	شهر	و	فراهم	کردن	امکان	استفاده	
همه	شهروندان	از	آن	ها«،	»تملک	و	بازسازی	بناهای	تاریخی	و	فرهنگی	و	گشودن	درب	های	آن	ها	به	روی	عموم	مردم«،	
»ساماندهی	میدان	گاه	ها	و	بازآفرینی	خیابان	ها	و	فضاهای	فرسوده«،	»تملک	برخی	کارخانه	ها،	صنایع	قدیمی	بازمانده	
شهر	و	بدل	کردن	آن	ها	به	فضای	عمومی	شهر«،	»صدور	مجوز	برای	بازسازی	خانه	های	قدیمی	غیرمیراثی	به	بخش	
خصوصی	و	بدل	کردن	آن	ها	به	فضای	عمومی	مانند	کافه	و	گالری	و	رستوران«	و	»اقدام	جهت	بازپس	گیری	امالک	مردم	

)که	در	دوره-های	قبل	واگذار	شده	بود(	از	نهادها،	گروه	ها	و	افراد	صاحب	قدرت	و	نفوذ«	بوده	است.	
از	 قابل	مالحظه	ای	 میزان	 تا	 که	 	،» انسان	محور و	 پاک	 »حمل	و	نقل	 به	 توجه	 	 بر نیز	عالوه	 زمینه		حمل	و	نقل	 	 در
	مورد	توجه	قرار	 طریق	نگاه	ویژه	به	دوچرخه	سواری	و	»نهضت	پیاده	رو	سازی«	محقق	گردید،	عدالت	محوری	را	نیز
	دیگر	دستاوردهای	این	 	کردیم.	از 	مناطق	پهنه	های	جنوبی	تهران	تمرکز 	ارائه	خدمات	حمل	ونقلی	در دادیم	و	بر
	و	تسهیالت	حمل	و	نقل	درون	شهری	 حیطه	می	توان	به	ایمن	سازی،	تسهیل	دسترسی	ها،	مناسب	سازی	معابر

و	افزایش	کیفیت	تجهیزات	ترافیکی	اشاره	کرد.
در	زمینه	های	دیگر	شهر	نیز	فعالیت	های	برجسته	و	پایداری	انجام	شده	است	که	در	مجال	این	یادداشت	کوتاه	
نمی	گنجد؛	اما	به	همت	همکارانم	در	این	گزارش،	وضعیت	شهرداری	تهران	از	شهریور	سال	1396	تا	پایان	سال	1399	از	
حیث	منابع	و	مصارف،	میزان	تحقق	طرح	های	جامع	و	تفصیلی،	وضعیت	منابع	انسانی	و	ساختار	تشکیالتی	و	...	ارائه،	و	
به	صورت	روشن	و	علمی	تغییرات	این	دوره	ترسیم	شده	است.	این	گزارش	شواهد	محور	و	علمی،	با	ترسیم	راهی	روشن	
برای	مدیریت	آینده	تهران،	مانع	از	این	خواهد	شد	که	کیفیت	زندگی	شهروندان	تهرانی	قربانی	غرض	ورزی	های	سیاسی	
گردد.	این	گزارش	صحت	علمی	این	ادعای	ما	است	که	می	توان	شهر	را	با	کم	ترین	آسیب	و	در	راستای	توسعه	پایدار	اداره	

کرد	و	کیفیت	زندگی	شهروندان	را	بر	اساس	شاخص	ها	افزایش	داد	بدون	آن	که	آسیبی	به	آینده	شهر	وارد	شود.
	این	 	پایان	الزم	می	دانم	از	همکارانم	در	مدیریت	شهری	تقدیر	و	تشکر	نمایم؛	بدون	تالش	های	خستگی	ناپذیر در
	این	دوران	سخت	امکان	پذیر	نبود	و	امیدوارم	تالش	های	این	دوره	بستری	 عزیزان،	مدیریت	کارای	شهر	تهران	در
آینده	شهر	و	شهروندان	مهیا	کند	و	مستندسازی	این	تجربه	چهارساله	در	مدیریت	های	بعدی	 مناسب	را	برای	

کارگشا	و	راهنما	باشد.

	تهران| | پیروز حناچی | شهردار





|  چݡکیده  |

تشدید	 جمله	 	 از 	 بی	شمار چالش	های	 با	 مواجهه	 علی	رغم	 همه«،	 برای	 شهری	 »تهران؛	 	 شعار با	 شهری	 مدیریت	 	 اخیر دوره	 	 در تهران	 شهرداری	
	تورم	بی	سابقه،	افزایش	قابل	توجه	قیمت	زمین	و	مصالح	 	و	بروز 	برجام،	نوسانات	شدید	نرخ	ارز تحریم	های	ظالمانه	غرب	به	واسطه	خروج	آمریکا	از
	آن	و...،	با	برنامه	ریزی	متناسب	با	شرایط	و	ساماندهی	اقدامات	 ساختمانی	و	رکود	بخش	ساختمان،	شیوع	ویروس	کرونا	و	محدودیت	های	مترتب	بر
	و	بهسازی	کالبدی،	ارتقای	 	ایجاد	انضباط	ساخت	وساز را	در 	منفی	تغییرات	محیطی،	توانسته	است	اقدامات	قابل	توجهی	 آثار 	راستای	کاهش	 در
عدالت	توزیعی	و	کاهش	فاصله	شمال	و	جنوب،	توسعه	زیرساخت	های	شهری،	حمل	ونقل	عمومی	و	تسهیل	ترافیک،	پایدارسازی	مالیه	شهری،	
	میراث	طبیعی	و	تاریخی	 ،	حفاظت	از ارتقاء	کارایی	سازمانی،	توسعه	مشارکت	های	اجتماعی	و	رضایت	شهروندی،	ارتقاء	ایمنی	و	محیط	زیست	پایدار

	می	گردد: 	آن	به	پیوست	گزارش	اصلی	تقدیم	حضور 	و	هوشمندسازی	و	شفافیت	به	انجام	رساند	که	خالصه	ای	مجمل	از شهر
	طــرح	جامــع،	به	عنــوان	مهم	تریــن	 	بــا	هــدف	بازگشــت	بــه	مســیر 1-  انضبــاط ساخت وســاز و بهســازی کالبــدی:	ایجــاد	انضبــاط	در	ساخت	وســاز
	ایــن	دوره	بــوده	کــه	اهــم	دســتاوردهای	 	اقدامــات	انجــام	شــده	در 	فــروش	ظرفیت	هــای	زیســتی	شــهر	مهم	تریــن	محــور ســند	باالدســتی	و	جلوگیــری	از

آن	بدیــن	شــرح	می	باشــد:	
	پروانه؛	 	اعمال	سلیقه	در	ضوابط	صدور 	هوشمندسازی	کامل	فرآیندهای	شهرسازی	و	جلوگیری	از

	5.3	به	 	181	به	66	میلیون	مترمربع	و	کاهش	70	درصدی	زیربنای	پروانه	های	تجاری	صادره	از 	پروانه	های	صادره	مسکونی	از 	کاهش	64	درصدی	متراژ
	دوره	دوم	اجرای	طرح	تفصیلی	)96	تا	99(	نسبت	به	دوره	اول	)91	تا	95(؛ 1.7	میلیون	مترمربع	در

	مربوط	به	توافقات	دوره	قبل	بوده	است؛	 	آن	نیز 	567	فقره	به	70	فقره	که	بخش	عمده	ای	از 	کاهش	87	درصدی	بلندمرتبه	سازی	از

	ابالغ	طرح	تفصیلی تعداد	و	زیربنای	کلیه	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	پس	از

	بافت	های	فرسوده	شهری	مجموعا	14347	پالک	طی	سالیان	1396	تا	1399؛	 	نوسازی	میانگین	1.6	میلیون	مترمربع	ساالنه	)زیربنا(	از
	آن	به	فضای	سبز	شهری؛	 	مترمربع	از 	فضاهای	کارگاهی	و	تبدیل	114	هزار 	آزادسازی	122	هزارمترمربع	از

	به	مساحت	8400  	به	مساحت	7900	مترمربع،	امیرکبیر 	جمله	میدانگاه	های	هفت	تیر 	طریق	احداث	میدان	گاه	ها	از 	از 	توسعه	فضاهای	عمومی	شهر
	مترمربع؛	 مترمربع	و	اجرای	میدان	گاه	های	دوالب،	بریانک،	دریافت	و	خورشید	به	مساحت	32.8	هزار

	اراضی	حریم	)66	درصد	رشد(؛ 	از 	آزادسازی	1394	هکتار

	حریم	در	سال	های	1391	الی	1399 اقدامات	صورت	گرفته	در	خصوص	صیانت	از

؛	 	به	43852	هکتار 	40132	هکتار 	تهران	از 	توسعه	کمربند	سبز

	تهران تغییرات	شاخص	های	فضای	سبز	شهر

شرح
زیربنایکلتعدادپروانهها

درصدزیربنادرصدتعداد

91-955678934،256،09491

96-9970113،502،2119
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9293949596979899سال

تعدادتخریبهایصورتگرفته
19720619212461454125123522687

18417744

عرصهآزادشدهبههکتار متراژ
5237217535276131580407

8411394

سال99سال98سال97سال96شهریور96واحدعنوانشاخص

22242238226222772300تعدادتعدادبوستانها

40،13240،33241،58242،85243،852هکتارمساحتکمربندسبز



فاطمه،	 باغ	راه	حضرت	 عنوان	 	تحت	 2.231	هکتار به	مساحت	 	 تهران-تبریز راه	آهن	 تونل	 فوقانی	 	جمله	فضای	 از بازآفرینی	شهری	 6	طرح	 اجرای	 	
	و...	. کارخانه	سیمان	ری	به	مساحت	9	هکتار

	مناطق	جنوبی،	اجرای	پروژه	های	توسعه	محلی	با	اولویت	 	طریق	افزایش	هزینه	کرد	در 2-  ارتقاء عدالت توزیعی: کاهش	فاصله	شمال	و	جنوب	از
	مهم	ترین	محورهای	اقدامات	 	و	توسعه	دسترسی	به	حمل	ونقل	عمومی	از 	برای	همه	اقشار ،	مناسب	سازی	شهر 	و	نیمه	برخوردار مناطق	کم	برخودار

	این	دوره	بوده	که	اهم	دستاوردهای	آن	بدین	شرح	می	باشد: مدیریت	شهری	در
	0.65	در	سال	1395	به	1.31	در	سال	1399؛	 	مناطق	جنوبی	نسبت	به	شمالی	تهران	از 	افزایش	هزینه	کرد	اعتبارات	در

(	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران 	کیلومتر 	نفر	ساکن	و	هر نسبت	هزینه	قطعی	سرانه	)به	ازای	هر

(	با	اعتباری	بالغ	بر	3500	میلیارد	تومان	و	اتمام	723	مورد	از	آن	تاکنون؛ 	تعریف	2907	پروژه	توسعه	محلی	)89	درصد	در	محالت	کم	برخوردار	و	نیمه	برخودار
	109	ایستگاه	به	137	ایستگاه؛	 از افزایش	تعداد	ایستگاه	ها	 	مترو	و	 	40	کیلومتر	مسیر از با	بهره	برداری	 	توسعه	دسترسی	به	حمل	ونقل	عمومی	

افزایش	13	درصدی	تعداد	واگن	های	بهره	برداری	شده؛	

تغییرات	شاخص	های	کالن	حمل	ونقل	ریلی	)1384-99(

	57	به	64	درصد؛	 	میادین	و	بازارها	را	از 	از 	ارتقاء	نسبت	محالت	برخوردار
؛	 	بوستان	دیگر 	عملیات	مناسب	سازی	178	هکتار 	بوستان	و	آغاز 	اتمام	مناسب	سازی	400	هکتار

	پیاده	رو	مناسب	سازی	شده	و...	. 	)معادل	43.5	درصد(	و	احداث	261	کیلومتر 	مناسب	سازی	115	بازار
شبکه	 توسعه	 طریق	 	 از ترافیکی	 مشکالت	 رفع	 و	 بزرگراهی	 به	 ریلی	 حمل	ونقل	 توسعه	 اولویت	 ترافیک:	 تسهیل  و  زیرساختی  توسعه    -3

	مهم	ترین	اقدامات	این	دوره	مدیریت	شهری	بوده	که	اهم	آن	بدین	شرح	می	باشد:	 حمل	ونقلی	از
	دوره	قبل	این	نسبت	0.72	بوده	است(؛ 	توسعه	شبکه	مترو	به	نسبت	توسعه	شبکه	بزرگراهی	)در 	افزایش	3.7	برابری	هزینه	صورت	گرفته	در

هزینه	قطعی	کل	اعتبارات	شهرداری	تهران،	اعتبارات	توسعه	شبکه	بزرگراهی،	حمل	ونقل	ریلی-میلیارد	ریال

ن | ا تهــر ی  ر ا د شــهر ل  تحــو و  یــل  تحو ش  ر ا | گــز  1 0  |

96سال84واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97شهریور
اردیبهشت

1400

طولخطوط
89205228237245245کیلومتربهرهبرداریشدهمترو

واگنهایبهرهبرداری
37613461451150015211521تعدادشدهمترو

ایستگاههای
41109121126135137ایستگاهبهرهبرداریشدهمترو

هزینهقطعیاعتباراتکلهزینهقطعیسال
توسعهشبکهبزرگراهی

هزینهقطعیاعتباراتتوسعه
حملونقلریلی

نسبتهزینهقطعیاعتباراتمترو
بهشبکهبزرگراهی

602,15279،52757,1910,72مجموع92-95

702,67023,68486,8123,66مجموع96-99



	بازبینی	و	طراحی	خطوط	جدید	مترو	تهران	)خط	8	تا	11(؛  
؛ 	و	افزایش	33	درصدی	ظرفیت	روزانه	حمل	ونقل	ریلی	به	2.8	میلیون	نفر 	افزایش	28.5	درصدی	تعداد	اعزام	قطار

	و... 	اتمام	31	پروژه	بزرگراهی	و	زیرساخت	های	شهری	ناتمام	به	طول	29	کیلومتر
	این	دوره	مدیریت	شهری	نسبت	به	دوره	گذشته	)به	قیمت	ثابت	سال	 	اختیار 4-  پایدارسازی مالیه شهری:	باوجود	کاهش	42	درصدی	منابع	در
	امالک	و	اراضی	مدیریت	شهری	و	 ،	حفاظت	از 	روش	های	پایدار 1395(	و	علی	رغم	بدهی	قابل	توجه	به	جا	مانده	از	سنوات	گذشته،	تأمین	منابع	از

	مهم	ترین	اقدامات	این	دوره	بوده	که	اهم	آن	بدین	شرح	می	باشد:	 ساماندهی	وضعیت	نابسامان	مالیه	شهری	از

مجموع	منابع	محقق	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	اسمی	و	ثابت	سال	1395-میلیارد	ریال

 
	22%	به	4	درصد	در	سال	1399؛	 	بودجه	از 	کاهش	سهم	استقراض	در

	در	 	کاربری	و	صفر	شدن	آن	برای	نخستین	بار 	تغییر 	مازاد	تراکم	)به	ثابت	سال	1395(؛	کاهش	درآمد	ناشی	از 	کاهش	52	درصدی	درآمد	عوارض	بر
؛	 سال	1399؛	کاهش	حدود	37%	درصدی	هزینه	های	اداره	شهر

	ریال 	به	قیمت	ثابت	1395-هزار 	ناپذیر مخارج	گریز
 

	اصل	مبلغ	تسهیالت	 	دو	برابر 	دوره	فعلی	که	بیش	از آن	در 	تسهیالت	بانکی	و	سود	و	جرایم	 	میلیارد	تومان	بدهی	ناشی	از 	بازپرداخت	9.7	هزار
	این	دوره	مدیریت	شهری،	نه	تنها	بدهی	به	خالص	بدهی	ها	افزوده	نشده،	بلکه	به	میزان	1،974  	میلیارد	تومان(	بوده	است	)در دریافتی	)4	هزار

(؛ 	منظر	وسعت	14	برابر 	امالک	واگذار	شده	)از 	آن	کاسته	شده(؛	تملک	امالک	به	ارزش	2	برابر 	از میلیارد	تومان	نیز

1400	 	نیمه	دوم	سال	1396	تا	ٮݬݬݬݓهار عملکرد	تملک	و	واگذاری	امالک	و	مستغالت	از
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ارزشبهروزشده)میلیاردریال(مساحت)مترمربع(تعدادشرح

1،28370،32551،200واگذاری

5061،035،544103،660تملک



	برای	واگذاری	دو	فقره	ملک	 	از	شورای	اسالمی	شهر 	طریق	اخذ	مجوز 	و	ضابطه	مند	نمودن	واگذاری	امالک	از 	غیر 	اختیار 	تعیین	تکلیف	2662	ملک	در
. برای	نخستین	بار

	مقاطع	قبل	و	بعد	از	شهریورماه	1396-میلیارد	تومان مبلغ	تسهیالت	دریافتی	و	بازپرداخت	صورت	گرفته	در

5-  ارتقاء کارایی سازمانی:	چابک	سازی	سازمانی،	ارتقاء	کیفی	نیروی	انسانی،	اصالح	ساختاری	بودجه	و	استقرار	نظام	ارزیابی	عملکرد	از	مهم	ترین	اقدامات	
	این	دوره	بوده	و	دستاورهای	آن	دین	شرح	بوده	است؛	کاهش	13	درصدی	نیروی	انسانی	با	اتخاذ	سیاست	خروج	هدایت	شده؛ مدیریت	شهری	در

	پست	های	مدیریتی	به	33	درصد؛ 	افزایش	سهم	جوانان	و	بانوان	از
	افزایش	2	برابری	نیروی	انسانی	با	تحصیالت	فوق	لیسانس	و	دکتری؛

	طریق	برگزاری	آزمون	استخدامی؛ 	از 	جذب	نیروی	انسانی	برای	نخستین	بار
؛ 	اساس	ارزیابی	عملکرد	برای	نخستین	بار 	تعیین	پاداش	مدیران	بر

	عمومی،	تدوین	بودجه	مشارکت	و	 	منابع	و	مصارف	اختصاصی	از 	ردیف	ها،	تمایز 	مالی	تبصره	ها	در 	کردن	بار 	اصالح	ساختاری	بودجه	شامل:	منظور
سرمایه	گذاری،	استانداردسازی	ارقام	ردیف	های	هزینه	ای	و...	.

،	ساماندهی	آسیب	های	 	اداره	شهر 	ظرفیت	شهروندان	و	سازمان	های	مردم	نهاد	در ۶-  مشارکت های اجتماعی و رضایت شهروندی: استفاده	از
	مهم	ترین	اقدامات	صورت	گرفته	بوده	که	اهم	آن	بدین	شرح	می	باشد:	 اجتماعی	و	برگزاری	جشن	های	مناسبتی	با	هدف	افزایش	نشاط	جامعه	از

؛ 	برگزاری	انتخابات	شورایاری	ها	بصورت	الکترونیک	در	سال	1398	با	شرکت	503202	نفر
	و	300	پویش	در	سطح	مناطق	22	گانه؛ 	برگزاری	46	پویش	متمرکز

؛ 	نفر 	تمامی	گرم	خانه	ها	و	ارائه	خدمات	به	حدود	96	هزار 	شبانه	روزی	کردن	خدمات	در
	متوفیان	تهرانی	در	سال	99؛ 	از 	برگزاری	کمپین	سوگ	و	ارسال	بسته	های	تسلیت	برای	خانواده	18000نفر

	خانواده	نیازمند؛ 	ثبت	12	هزار 	فعالیت	های	حمایتی	و	به	منظور 	بر 	ایجاد	سامانه	سمات	باهدف	تمرکز
؛ 	برای	زنان	سرپرست	خانوار 	و	ایجاد	شغل	پایدار 	به	55	مرکز 	توانمندسازی	و	مهارت	آموزی	کوثر 	توسعه	مراکز

؛	افزایش	25	درصدی	 	اجتماعی	به	13000	نفر 	مراکز ؛	افزایش	3.25	برابری	افراد	پذیرش	شده	در 	افزایش	60	درصدی	ظرفیت	گرمخانه	ها	به	2000	نفر
	پرتو	به	25	مورد	در	سال	99	و...	. مددسراها	به	20	مورد	و	افزایش	78	درصدی	تعداد	مراکز

وضعیت	زیرساخت	ها	مقابله	با	آسیب	های	اجتماعی	شهرداری	تهران
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پرداختیطیدورهاصلتسهیالتدریافتیماندهازسنواتقبلشرح

8،5039،7537،109ازسال1392تاشهریورماه1396

19،4084،0289،692ازششماههدومسال96تاسال99

	1396	تا	پایان	1399-	میلیارد	تومان خالص	بدهی	ایجاد	شده	از	شهریور

بازپرداختاصلتسهیالتدریافتی
تسهیالت

مابهالتفاوتبدهی
مناطق

مابهالتفاوتبدهیسازمانهاو
شرکتها

خالصبدهی

1،974-4،0289،6921،6242،066خالصبدهیایجادشده

شهریورواحدعنوانشاخص
سال99سال98سال97سال9696

12501250140017502000تختظرفیتگرمخانهها

آسیبدیدهوکمتوان 050005000700013000بستهتوزیعبستهکمکمعیشتیبهاقشار

اجتماعی مراکز 4000800090001100013000نفرتعدادافرادپذیرششدهدر

پرتو 1416182025تعدادمرکز

1616181920تعدادمددسرا

مراکزخدماتاجتماعی نفرافرادپذیرششدهدر 163،277366،977442،473489،213567،503هزار



	مهم	ترین	 از ارتقاء	محیط	زیست	شهری	 و	 	 انسان	محور و	 پاک	 تاب	آوری	شهری،	توسعه	حمل	ونقل	 افزایش	  : پایدار زیست  محیط  و  ایمنی    -7
رئوس	عملکردی	شهرداری	تهران	بوده	که	دستاوردهای	قابل	توجه	آن	بدین	شرح	می	باشد:

؛ 	50	به	246	کیلومتر 	افزایش	طول	مسیرهای	دوچرخه	سواری	از
	افزودن	13	دستگاه	اتوبوس	دوکابین،	120	دستگاه	تک	کابین	و	130	دستگاه	مینی	بوس	به	ناوگان	حمل	ونقلی	)عملکرد	دولت	از	سال	1390	تاکنون	

	بوده	است(؛ 	ایفای	تعهدات	خود	صفر در

	و	شهرداری	تهران	)دستگاه( تعداد	اتوبوس	و	مینی	بوس	تحویلی	از	سوی	وزارت	کشور

	افزایش	4	برابری	سهم	اتوبوس	های	دارای	استاندارد	یورو	4	به	13	درصد؛ 
	دستگاه	تاکسی	فرسوده؛ 	13	هزار 	نوسازی	بالغ	بر

	معاینه	فنی	خودروهای	سبک	به	3.187	میلیون	خودرو؛	 	افزایش	48	درصدی	ظرفیت	مراکز
؛ 	احداث	76	بوستان	به	مساحت	154.3	هکتار

؛ 	گیاهان	مقاوم	به	مساحت	250	هکتار 	کاهش	میزان	چمن	کاری	و	استفاده	از
	رفع	مسئله	رشد	تصاعدی	سفید	بالک	ها؛

	66	به	71	درصد؛ 	افزایش	نسبت	نواحی	دارای	پایگاه	بحران	از
	تهران؛	 	گاز 	450	ایستگاه	تقلیل	فشار 	200	ایستگاه	از 	اجرای	سامانه	قطع	اتوماتیک	شبکه	شریان	های	حیاتی	در

 
تغییرات	شاخص	های	حوزه	مدیریت	زلزله

	احداث	14	کیلومتر	شبکه	جمع	آوری	آب	های	سطحی؛
	بخش	توسعه	زیر	ساخت	های	هیدرولیکی؛ 	در 	احداث	23	پروژه	به	طول	20	کیلومتر

	خرید	21	دستگاه	نردبان	و	باالبرهای	هیدرولیکی	آتش	نشانی؛
	اورژانس	با	همکاری	سازمان	اورژانس؛	 	خودرویی،	33	ایستگاه	موتورالنس	و	تعداد	47	پد	فرود	اضطراری	هلیکوپتر 	طراحی	16	ایستگاه	استقرار

	7.500	تن	به	5000	تن	با	اجرای	طرح	کاهش	پسماند	)کاپ(؛ 	کاهش	پسماند	خانگی	از
	1.95	میلیون	تن	در	سال	1396	به	3.61	میلیون	تن	در	سال	1399	و...	. 	افزایش	حجم	بازیافت	پسماندهای	ساختمانی	و	عمرانی	از

|  1 ه | 3 ــد  | چݡکی

سال99شهریورسال96تجهیزاتردیف

لرزهای1 490شتابنگار

519لرزهنگارحساس2

500011000مساحتمحدودهشناساییشدهمستعدزمینلغزش3

حالبهرهبرداری4 96101پایگاههایپشتیبانیدر

71%66%نسبتنواحیدارایسولههایبحران5

1478ایستگاههایفعالشتابنگاری6

1314ایستگاههایفعاللرزهنگاری7



تغییرات	شاخص	های	مدیریت	پسماند	پایتخت

،	مهم	ترین	عنصر	هویت	ایرانی-اسالمی	آن	است	و	حفاظت	و	احیاء	آن	 : میراث	طبیعی	و	تاریخی	شهر 8-حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر
	این	دوره	بوده	که	دستاوردهای	آن	بدین	شرح	می-باشد: 	تهران	در 	محوری	ترین	برنامه	های	مدیریت	شهر از

	عمیات	اجرایی	22	پروژه	به	مساحت	160	هزار	 	مترمربع	و	آغاز 	اتمام	11	پروژه	احداث	و	بازسازی	ساختمان	و	محوطه	ابنیه	تاریخی	به	مساحت	120	هزار
مترمربع؛	

	منابع	طبیعی	)بوستان	های	جنگلی(	به	شهرداری؛ 	هکتار 	22	هزار 	انعقاد	تفاهم	نامه	با	وزارت	جهاد	کشاورزی	و	واگذاری	بهره	برداری	از
	باغات؛	 	پروانه	در 	کاهش	95	درصدی	صدور

	ابالغ	طرح	تفصیلی 	باغات	پس	از تعداد	پروانه	های	صادره	در

	باغ	به	بوستان	و	تفرجگاه	عمومی؛	 	تبدیل	10	هکتار
	و...	. 	افزایش	20	درصدی	طول	قنوات	ساماندهی	شده	و	افزایش	20	درصدی	مساحت	فضای	سبز	تحت	پوشش	شبکه	آبرسانی	به	میزان	1585	هکتار

	ارتقاء	 	فناوری	های	نوین،	عالوه	بر 	این	دوره	مدیریت	شهری	تالش	نموده	است	با	بهره	گیری	از 9-هوشمندسازی و شفافیت: شهرداری	تهران	در
	این	راستا	دستاوردهایی	بدین	شرح	داشته	است:	 کیفیت	خدمات،	با	فساد	اداری	مقابله	نماید	و	در

	تدوین	سند	برنامه	و	مدل	بومی	تهران	هوشمند	و	تشکیل	»شورای	راهبردی	تهران	هوشمند«	به	عنوان	مرجع	سیاست	گذاری	و	راهبری	این	برنامه؛	
	20	سامانه	و	پایگاه	داده	ملی	و	داخلی	با	هدف	یکپارچه	سازی	درگاه	ارائه	خدمات	به	شهروندان	 	راه	اندازی	سامانه	»تهران	من«	و	اتصال	آن	به	بیش	از

؛ 	3	میلیون	کاربر با	بیش	از
اطالعات	 ترافیک،	 اطالعات	حقوقی	مدیران،	طرح	 بزرگ،	 و	 قراردادهای	متوسط	 برخط	جزئیات	 	 انتشار و	 	 12	محور 	 در راه	اندازی	سامانه	شفافیت	 	

پروژه	های	شهری،	اطالعات	پروانه	های	صادره	و...؛
	اصالح	32	فرآیند	محمل	فساد	در	شهرداری	تهران	و...	.

96واحدشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

1.952.32.33.61-میلیونتنحجمبازیافتپسماندهایساختمانیوعمرانی

) 2،1561،5931،2991،449-تن-روزمیزاندفنمعمولیپسماند)تن-روز

مبدأتوسطشهروندانوبا نرختفکیکپسمانداز
9---3.5درصدمشارکتشهرداری
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تعدادپروانهشرح

95-91591

99-9624
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|  مقدمه  |

	تهران	به	ارائه	گزارش	و	سند	تحویل	و	 	مصوبه	2766	مورخ	1400/1/22،	با	عنوان	»الزام	شهردار 	تهران	در 	تکلیف	شورای	اسالمی	شهر این	گزارش	بنا	بر
	تهران«	تهیه	شده	است.	رویکرد	این	گزارش،	مقایسه	 	دوره	پنجم	شورای	اسالمی	شهر 	کارنامه	مدیریت	شهری	در تحول	شهرداری	تهران	مبتنی	بر
	محترم	تهران	به	تهیه	و	ارائه	 	مبنای	مصوبه	2355	مورخ	96/6/21	»الزام	شهردار عملکرد	این	دوره	با	گزارش	تحویل	و	تحول	سال	96	است	که	بر

	این	دوره	را	نشان	نمی	دهد.	 ،	کل	عملکرد	شهرداری	در
ً
گزارش	و	سند	تحویل	و	تحول	مدیریت	شهری	تهران«	تهیه	شده	بود	و	لذا	الزاما

	اساس	محورهای	گفتمانی	این	دوره	مدیریت	شهری،	به	شرح	ذیل	تدوین	شده	است: 	ده	فصل	موضوعی	بر این	گزارش	مقایسه	ای	در

 انضباط ساخت و ساز و
بهسازی کالبدی

یرساختی و  توسعه ز
تسهیل ترافیک

ارتقاء کارایی سازمانی

یست  ایمنی و محیط ز
پایدار

 هوشمندسازی و
شفافیت

یعی  عدالت توز

مالیه شهری پایدار

 مشارکت های
 اجتماعی و رضایت

شهروندی

 حفاظت از میراث
یخی شهر طبیعی و تار

اقدامات شهرداری در  
دوران کرونا
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اول فصل 
ط نضبا ا
و  ݣݣݣݣݣساز و ســاخت 
ــازی ݡکالبدی بهس



| 1 ی | 7 لبــد کا ی  ز بهســا و  ز  ســا و  خت   ســا ط  نضبــا ا  | ل  و ا  | فصــل 

ح تفصیلی 1-1- اصالحات و پایش الیه های طر
	قبیل	 	عدم	اعمال	مالحظات	الزم	از 	فرآیند	اجرای	طرح	تفصیلی	ناشی	از 	ابالغ	طرح	تفصیلی	در	سال1391،	اشکاالت	و	ابهامات	پیش	آمده	در پس	از
	قالب	 	تهیه	طرح	موجب	شد	تا	اصالحات	و	تغییراتی	در حقوق	مکتسبه	امالک،	شرایط	وضع	موجود	و	...	و	عدم		تعامل	جدی	شهرداری	های	مناطق	در
	ادامه	روند	بازنگری	طرح	تفصیلی	و	 	فرایند	طی	شده	برای	پایش	طرح	تفصیلی	و	در پایش	طرح	تفصیلی	در	سال	های	1391	و	1394	رخ	دهد.	پس	از

	ادامه،	اهم	این	موارد	ارائه	شده	است. 	ادامه	دارد.	در به	ویژه	از	سال	1396	به	بعد	اقداماتی	صورت	گرفته	که	تاکنون	نیز
	کاهش	مساحت	پهنه	های	سه	گانه	مسکونی،	مختلط	و	فعالیت	به	نفع	 	پایان	دوره	اول	با	دوره	دوم	نشان	از 	پهنه	بندی	در 	تغییرات	رخ	داده	در

	به	مساحت	پهنه(	دارد. پهنه	حفاظت	)افزایش	855	هکتار

	ابالغ	طرح 	انتهای	دوره	اول	و	دوم	پس	از 	جدول	1.	مقایسه	تغییرات	الیه	پهنه	بندی	طرح	تفصیلی	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

که	 بوده	 	 هکتار 	5460 تثبیت	 الیه	 مجموع	مساحت	 	)1396-1399( دوم	 دوره	 پایان	 	 در 	
و	 ورزشی	 کاربری	های	 و	 اول	 درجه	 	 در آموزشی	 کاربری	 آن	 	 از بیشترین	سهم	 تفکیک	 به	

	مراتب	بعدی	بوده	است؛ تاسیسات	شهری	در
،	پارکینگ	عمومی	و	تجهیزات	شهری؛ 	آخرین	وضعیت	الیه	های	کاربری	سبز

	انتهای	دوره	اول	و	دوم	ابالغ	طرح	تفصیلی جدول	2.	آخرین	وضعیت	الیه	تثبیت	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

دوم	 دوره	 	 در خدماتی	 فضاهای	 هکتاری	 	100 حدود	 افزایش	 	
طرح	های	 تصویب	 و	 پایش	 زمان	 	 در لکه	ها	 تدقیق	 	 از ناشی	

موضعی؛	
	طرح	تفصیلی؛ 	در 	تحقق	96	درصدی	لکه	های	سبز

	)تحقق	یافته	و	تحقق	نیافته( نقشه	1.	موقعیت	لکه	های	سبز
 مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	پایان	 	پهنه	بندی	در تغییرات	رخ	داده	در
	کاهش	 دوره	اول	با	دوره	دوم	نشان	از

مساحت	پهنه	های	سه	گانه	مسکونی،	مختلط	
و	فعالیت	به	نفع	پهنه	حفاظت	)افزایش	855 

	به	مساحت	پهنه(	دارد. هکتار

انتهایدورهدوم)99-96(انتهایدورهاول)95-91(پهنهبندی

R-24768.224446.3پهنهسکونت

M-5186.84995.7پهنهمختلط

S-16994.816652.8پهنهفعالیت

13708.414563.5پهنهحفاظت

60658.260658.4مجموع

کاربریردیف
مساحتناخالصتا

) سال99)هکتار
مساحتناخالصتا

) سال95)هکتار
میزانتغییرات

) دودوره)هکتار

96.2+86418544.8پارکوفضایسبز1

3.7-665668.7تجهیزاتشهری2

6.8+271.7264.9پارکینگعمومی3

99.3+9577.79478.4مجموع
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	آخرین	وضعیت	خدمات	عمومی	هفت	گانه	و	فضای	سبز

	تهران	در	سال	1399 	دوالیه	)Landuse(	و	)PEP(	شهر جدول	3.	وضعیت	تحقق	کاربری	های	تثبیت	شده	در

 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

داده شده است.* الزم به ذکر است نسبت خدمات محقق شده و محقق نشده از نسبت مساحت خالص محقق شده، اخذ و به مساحت ناخالص تعمیم 

	اساس	نتایج	جدول	باال،	موارد	ذیل	قابل	توجه	است: بر
	انتهای	دوره	دوم؛ 	تحقق	الیه	PEP	به	میزان	63	درصد	در

	طرح	تفصیلی	تا	انتهای	سال	1399؛ 	کاربری	های	خدمات	تثبیت	شده	در 	)71%(	از 	تحقق	10603	هکتار
	تجهیز	شده	به	عنوان	 	فضاهای	سبز

ً
(،	صرفا 	وسعت	فضای	سبز	محقق	شده	ناخالص	)5378	هکتار

	برمی	گیرد.؛ بوستان	عمومی	که	مکانی	برای	تفریح	و	گذران	اوقات	فراغت	شهروندان	را	در
	در	سال	1399؛ 	در	سال	1395	به	8641	هکتار 	تثبیت	شده	از	8545	هکتار 	ارتقا	فضای	سبز

مساحتکلنوعتثبیت
) )ناخالص()هکتار

مساحت*
) محققشده)هکتار

درصد
تحقق

PEP

%8641537862فضایسبز

%66554382تجهیزاتشهری

%271.715557پارکینگعمومی

%9577.7607663جمع

LANDUSE

%47.1613چندعملکردی

89%687.6611تاسیساتشهری

83%1634.11354آموزشی

380.5319درمانی

%31727486فرهنگی

231.4203مذهبی

1011.3925ورزشی

194.347تفریحیوتوریستی

957.1788سایر

%5460452783جمع

%150381060371جمعکل

افزایش	حدود	100 
هکتاری	فضاهای	خدماتی	
	تدقیق	 	دوره	فعلی	ناشی	از در

	زمان	پایش	و	تصویب	 لکه	ها	در
طرح	های	موضعی
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	تهران 	دوالیه	)Land Use(	و	)PEP(	شهر 	1.	وضعیت	تحقق	کاربری	های	تثبیت	شده	در نمودار
 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

 )PEP(شهرداری	گری	تولی	با	خدمات	 	افزایش	در 	دوره	دوم	)با	100	هکتار 	به	مساحت	کاربری	های	تثبیت	شده	طرح	تفصیلی	در 	اضافه	شدن	1043هکتار
	خدمات	با	تولی	گری	سایر	دستگاه	ها	(؛ 	افزایش	در و	943	هکتار

	دوره	96-99	نسبت	به	دوره	قبل؛	 	افزایش(	در 	)با	96	هکتار 	افزایش	کاربری	تثبیت	شده	فضای	سبز

	تهران 	دوالیه	)Landuse(	و	)PEP(	شهر جدول	4.	مقایسه	کاربری	های	تثبیت	شده	در

 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

آن	 تکلیف	 تعیین	 و	 ذخیره	 اراضی	 بهره	برداری	 و	 شناسایی	 تدقیق،	 دستورالعمل	 چارچوب	 اعمال	 با	 	
حدود	٣٠	میلیون	مترمربع	به	سرانه	های	خدماتی	افزوده	خواهد	شد.؛

	کاربری	های	خدمات	 	تغییر	کاربری	و	بازگشت	کاربری	فضای	سبز	در	منطقه	22	و	ممنوعیت	دخل	و	تصرف	در
	تامین	خدمات	به	شمار	می	رود. شهری	مطابق	با	قانون	تعیین	وضعیت	امالک	از	دیگر	عوامل	موثر	در

تحقق	10603	هکتار	
	کاربری	های	خدمات	 )71%(	از
	طرح	تفصیلی	تا	 تثبیت	شده	در

انتهای	سال	1399

نوعتثبیت
تاسال96

) مساحتکل)هکتار
96-99

ݤ( ݣݣمساݤحتݤکلݤ)هکتاݤر
تغییرات-هکتار

)کاهشیاافزایش(

PEP

85458641فضایسبز

100
668665تجهیزاتشهری

265272پارکینگعمومی

94789578جمع

LANDUSE

47.147.1چندعملکردی

943

690.7687.6تأسیساتشهری

1637.81634.1آموزشی

378.7380.5درمانی

319.1317فرهنگی

230.2231.4مذهبی

1018.81011.3ورزشی

194.3194.3تفریحیوتوریستی

957.1-سایر

45175460جمع

13995150381043جمعکل
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ح تفصیلی و آسیب شناسی و بازنگری در آن 2-1- اصالح و تکمیل ضوابط طر
	این	حوزه	اقدامات	قابل	توجهی	به	شرح	ذیل	صورت	گرفته	است: در

	یک	بلوک	 	امالک	و	اراضی	واقع	در 	طریق	کنترل	خط	آسمان	به	ویژه	در 	زیر	پهنه	های	-M 114	R251R-M122-M115-116	:	از 	تدوین	ضوابط	منطقه	ای	در
. 	نظام	کالبدی	شهر شهری،	تقویت	عدالت	اجتماعی	و	حذف	نابرابری	ها	و	تبعیضات	شهرسازی،	تعدیل	بارگذاری	جمعیتی	و	تقویت	مفهوم	زونینگ	در

	گام	اول	ارزیابی	 	تهران:	در 	آسیب	شناسی	و	تدوین	الگوی	بازنگری	طرح	تفصیلی	شهر
و	آسیب	شناسی	سند	طرح	تفصیلی	با	هدف	بررسی	و	انتخاب	روش	شناسی	طرح	های	
اسناد	 تحلیل	محتوای	 تهران،	 	 اصلی	شهر نیازهای	 و	 بررسی	مسائل	 توسعه	شهری،	
	گام	 فرادست	شهری،	تحلیل	و	ارزیابی	مؤلفه	های	محتوایی-فرآیندی	طرح	تفصیلی	و	در
	نیز	 	بوده	که	در	حال	حاضر 	کار دوم	تدوین	الگو	و	فرآیند	بازنگری	طرح	تفصیلی	در	دستور

مرحله	سوم	طرح	با	پیشرفت	حدود	90%	در	حال	تکمیل	است.
،	کاهش	 	و	باز 	فضای	سبز :	بازنگری	طرح	تفصیلی	منطقه	22	)با	رویکرد	صیانت	از 	رفع	موانع	اجرایی	طرح	تفصیلی	منطقه	22	با	حفظ	منافع	شهر
،	ضمن	عنایت	به	حقوق	مالکین	و	ذینفعان(	و	با	راهبردهای	فضایی	کالن	 ،	تأمین	منافع	شهر جمعیت	پذیری	و	تأمین	سرانه	های	خدمات	موردنیاز
»حفاظت،	هدایت	و	تقویت«	به	عنوان	استراتژی	های	کالن	توسعه	تهیه	و	نظام	تراکمی	و	سلسله	مراتب	دسترسی	ها	و	حمل	ونقل	عمومی	طرح،	بر	

	)TOD(	انجام	شد.	 اصول	توسعه	حمل	ونقل	محور
	راستای	تحقق	طرح	جامع	و	کاهش	تخلفات: 	اصالح	ضوابط	و	ساختارها	در

	دویست	و	شانزدهمین	جلسه	 	تاریخ	99/03/11	در 	تهیه	و	تدوین	الیحه	"چارچوب	اختیارات	و	وظایف	کمیسیون	های	داخلی	مناطق"	)این	الیحه	در
	تهران	به	تصویب	رسیده	است.( شورای	اسالمی	شهر

	تدوین	الیحه	و	اخذ	مصوبه	"تعیین	مأموریت	ها،	حدود	اختیارات	و	مسئولیت	های	شوراهای	معماری	مناطق"	)اخذ	مصوبه	از	شورای	اسالمی	شهر	
تهران	ابالغی	به	شماره	27563 /160/2602	مورخ	98/10/2(

	مرغوبیت	مکانی	امالك	با	 	پروانه	ساختمانی	مبتنی	بر 	بازبینی	نحوه	محاسبه	و	دریافت	عوارض	صدور
رویکرد	متناسب	سازی	عوارض	باارزش	واقعی	و	الحاق	و	اصالح	موادی	مصوبه	"نحوه	محاسبه	و	دریافت	
	تهران"	باهدف	کاهش	 	پروانه	ساختمانی،	نظارت	فنی	و	عوارض	استفاده	موقت	در	شهر عوارض	صدور
	تخلفات	ساختمانی	)به	شماره	160/2624/32265	مورخ	98/11/14	را	به	شورای	محترم	اسالمی	 سودآوری	در

	تهران	ارسال	گردیده	است.( شهر
	)حذف	بندهای	2-5  	تهران	با	حذف	تسهیالت	تشویقی	بافت	فرسوده	و	ناپایدار 	روند	رو	به	رشد	جمعیت	پذیری:	کاهش	سکونت	پذیری	شهر 	مهار

. 	به	11.335.876	نفر 	کاهنده	سکونت	پذیری	افق	طرح	از	12.948.253	نفر 	و	تأثیر و	11-4(	و	تدقیق	طرح	تفصیلی	ویژه	منطقه	22	به	میزان	1.612.377	نفر

3-1- تعیین تکلیف اراضی درشت دانه در شهر تهران
	این	 (	تعیین	تکلیف	شدهاند.	برنامهریزی	در 	حدود	یک	پنجم	شهر 	)با	وسعتی	در 	اراضی	درشت	دانه	شهر 	از 	16464	هکتار 	دوره	96	الی	99	بیش	از در
	آن	تعیین	تکلیف	شده		 	طرح	تفصیلی	تعیین	تکلیف	نشده	بود	که	با	تدوین	مصوبات	مرتبط،	نیمی	از 	در 	پهنه	و	ضوابط	ناظر اراضی	به	واسطه	نوع	زیر

	حال	تعیین	تکلیف	هستند. 	در و	نیمه	دیگر

	دوره	1396-99 جدول	5.	اراضی	درشت	دانه	تعیین	تکلیف	شده	در

ناماراضیردیف
مساحت
محدوده
) )هکتار

توضیحات

پهنهحفاظتویژه323Gبا1 تدوینبرنامهعملیاتینحوهساماندهیزیر
تهران( ،8/2درصدمساحتشهر )1730هکتار 1730رویکردتوسعهپایدار

مصوبه585مورخ97/11/15
کمیسیونماده5

2) تهران)5450هکتار 5450دستورالعملاراضیذخیرهوتوسعهنوسازیشهر
مصوبه589مورخ98/7/29

کمیسیونماده5

وباز3 تجاری،اداریوخدماتباغلبهیسبز برنامهریزیگسترههاومراکز
) منطقهایS221S,222)6400هکتار حالتهیه6400وفرهنگیدر در

تدوینچارچوبطراحیشهریمجموعه120هکتاریوطرحجامع4
دومبرجمیالد 18631/300مورخ1400/2/15شورایعالی120سهبعدیفاز

شهرسازیومعماریایران

_50طرحاراضیپادگان506

حالتهیه68طرحامکانسنجیوتوجیهیتوسعهاراضیپادگانجی6 در

حالتهیه220ایجادمرکزخدماتی-تجاریحوزهشرقیتهران-پادگاندوشانتپه7 در

	به	مساحت	 اضافه	شدن	1043	هکتار
	دوره	 کاربری	های	تثبیت	شده	طرح	تفصیلی	در
	خدمات	با	تولی	گری	 	افزایش	در فعلی	)با	100	هکتار
	خدمات	با	 	افزایش	در شهرداری)PEP(	و	943	هکتار

تولی	گری	سایر	دستگاه	ها	(

	دوره	96	الی	99	بیش	 در
	اراضی	 	از 	16464	هکتار از

	)با	وسعتی	در	 درشت	دانه	شهر
(	تعیین	 حدود	یک	پنجم	شهر

تکلیف	شده	اند.
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مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

4-1- کاهش فروش تراکم و شهر فروشی با رویکرد عدالت محوری
	بندهای	دفترچه	ضوابط	و	مقررات	 	تکالیف	مندرج	در از انجام	بخشی	 	بازنگری	ضوابط	طرح	تفصیلی	و	
	پهنه	سکونت،	بند	2-15  	قبیل	بند	14-2	دستورالعمل	میزان	کاهش	تراکم	و	طبقات	در طرح	تفصیلی	)از
حداقل	 اندازه	 منطقه	ای	 تدقیق	 کم،	 تراکم	 با	 مسکونی	 پهنه	های	 	 زیر 	 در قطعات	 اندازه	 حداقل	 تعیین	

	پهنه	های	مسکونی(؛ 	زیر 	سایر 	در قطعات	و	عرض	معابر
	پهنه	های	-M 114	-116-M 115					R112-	R251-؛ 	زیر 	تدقیق	ضوابط	تدوین	ضوابط	منطقه	ای	در

	بیش	از	 	پروانه	که	درنتیجه	امکان	کنترل	و	عدم	ثبت	مقادیر 	فرایند	تائید	نقشه	های	کلیه	درخواست	های	صدور 	کنترل	هوشمند	نقشه		خوانی	در
	)سطح	اشغال،	طبقات،	تراکم(	فراهم	شده	است. 	نقشه	معتبر دستور

	ابالغ	طرح	تفصیلی	می	پردازیم: 	دوره	اول	)95-91(	و	دوم	)99-96(	پس	از 	پروانه	در 	برای	رصد	وضعیت	فروش	تراکم،	به	مقایسه	روند	صدور
	پروانه	های	مسکونی	صادره	 تغییرات	رخ	داده	در

	181	به	66	میلیون	مترمربع(؛ 	پروانه		های	صادره	)از 		کاهش64	درصدی	متراژ
	فقره(؛ 	114	به	48.7	هزار 	کاهش57	درصدی	تعداد	پروانه		های	صادره	)از

	کاهش50	درصدی	متوسط	زیربنای	ساالنه	پروانه	های	صادره	)از36.2	به	16.5		میلیون	مترمربع،	در	حالی	که	در	سال	99	متوسط	مجموع	زیربنای	کل،	
8	میلیون	مترمربع	بوده(؛	

	واحد(؛ 	1.11	میلیون	به370	هزار 	پروانه	های	صادره	)از 	کاهش67	درصدی	تعداد	واحد	مسکونی	در

	پروانه	های	مسکونی	صادره	)91-99( جدول	6.	تغییرات	زیربنای	کل،	مساحت	مسکونی	و	تعداد	واحد	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	مراتب	بعدی؛ 	تعداد	پروانه	ها	در	مناطق	در	دوره	دوم	نسبت	به	دوره	اول	کاهش	یافته	به	ویژه	در	مناطق	8،5	و	1	در	درجه	اول	و	مناطق	5،	4،	14	و10	در

ناماراضیردیف
مساحت
محدوده
) )هکتار

توضیحات

حالتهیهطرحاراضیمسیلکن)شنچالهها(8 در

حالتهیه265طرحاراضیبوستانوالیت9 در

فدائیاناسالم10 450طرحبازآفرینیمحور
179760/300مورخ99/12/24

شورایعالیشهرسازیومعماریایران

حالتهیه841طرحبازآفرینیعرصههایناکارآمدمنطقه1118 در

حالتهیه736کورههایآجرپزیمنطقه1219 در

مرحلهتصویب134روددرهاوین–درکه)محدودهاسالمآباد(منطقه132 در

M 

تعدادواحدزیربنایکلتعدادپروانهدوره

114،253181,218,0261,097,027دورهاول95-91

دوم99-96 48,73266,002,599371,112دور

66%-64%-57%-تغییرات

کاهش	67	درصدی	
تعداد	واحد	مسکونی	در	

	1.11	میلیون	 پروانه	های	صادره	)از
	دوره	فعلی	 	واحد(	در به370	هزار

مدیریت	شهری
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	دوره	اول	و	دوم 	2.	مقایسه	پراکنش	تعداد	پروانه	های	مسکونی	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار
 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	مناطق	22،1(  	دوره	دوم	نسبت	به	دوره	اول	)به	ویژه	در 	مناطق	در 	کاهش	زیربنای	پروانه	های	صادره	در

	دوره	اول	و	دوم 	3.	مقایسه	زیربنای	پروانه	های	مسکونی	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار

 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	ابالغ	طرح	تفصیلی 	دوره	اول	و	دوم	پس	از جدول	7.	مشخصات	پروانه	های	مسکونی	صادره	در

منطقه
واحدمفیدمسکونیمساحتمسکونیزیربنایکلتعدادپروانهها

95-9199-9695-9199-9695-9199-9695-9199-96

18,6502,64634,115,8218,897,75134,115,8218,897,751118,10027,164

28,9563,47717,915,7296,987,51817,915,7296,987,51890,60931,283

36,0111,86714,915,9824,409,74314,915,9824,409,74366,47119,263

48,6973,91114,805,1915,963,69214,805,1915,963,69289,73433,383

59,2503,00019,995,2616,612,76919,995,2616,612,769123,12835,099

63,9611,5876,172,6212,510,6766,172,6212,510,67633,84312,808

75,2182,5734,836,9302,450,7414,836,9302,450,74134,27717,062

89,6943,1777,990,9773,651,7997,990,9773,651,79964,20623,541

92,7881,1402,290,9811,011,3562,290,9811,011,35620,5768,119
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	پروانه	های	تجاری	صادره تغییرات	رخ	داده	در
	1118	فقره	به	621	فقره(؛ 	کاهش	44	درصدی	تعداد	پروانه	های	صادره	)از

	5.3	میلیون	مترمربع	به	1.7	میلیون	مترمربع(؛	 	کاهش	68	درصدی	زیربنای	پروانه	های	صادره	)از
	مترمربع(؛ 	1میلیون	مترمربع	به430	هزار 	کاهش	57	درصدی	متوسط	زیربنای	ساالنه	پروانه	های	صادره	)از

	8700	به	4200	واحد(؛ 	پروانه	های	صادره	)از 	کاهش	51	درصدی	تعداد	واحد	تجاری	در

	پروانه	های	تجاری	صادره	)91-99( جدول	8.	تغییرات	زیربنای	کل،	مساحت	تجاری	و	تعداد	واحد	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

منطقه
واحدمفیدمسکونیمساحتمسکونیزیربنایکلتعدادپروانهها

95-9199-9695-9199-9695-9199-9695-9199-96

105,0371,6623,059,0051,243,6383,059,0051,243,63831,73910,773

113,6771,8353,087,5521,570,8053,087,5521,570,80524,81611,707

123,4491,2313,058,2681,166,5903,058,2681,166,59023,3757,709

133,2342,0242,685,4912,008,5812,685,4912,008,58119,16512,250

146,9013,1104,789,5852,428,2404,789,5852,428,24039,97117,558

157,2114,3555,207,3263,479,1295,207,3263,479,12943,23426,547

163,1391,7232,396,8391,522,3912,396,8391,522,39120,35211,654

173,4851,7122,540,0281,570,5362,540,0281,570,53624,00112,874

184,1601,6153,537,6621,440,0723,537,6621,440,07230,81910,576

191,8929861,699,393934,9351,699,393934,93513,3556,652

204,0581,9773,230,3441,717,9383,230,3441,717,93825,82712,099

212,0701,4673,633,3981,676,9433,633,3981,676,94362,57611,422

222,7151,65719,253,6422,746,75619,253,6422,746,75696,85311,569

114,25348,732181,218,02666,002,599181,218,02666,002,5991,097,027371,112جمع

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

تعداد واحدزیربنای کلتعداد پروانه هادوره

11185,334,9498666دورهاول95-91

دوم99-96 6211,722,6604241دور

51%-68%-44%-تغییرات

کاهش	68	درصدی	
زیربنای	پروانه	های	تجاری	
صادره	)از5.3	میلیون	مترمربع	
	دوره	 به	1.7	میلیون	مترمربع(	در

فعلی	مدیریت	شهری

	4.	مقایسه	پراکنش	تعداد	 نمودار
پروانه	های	تجاری	صادره	به	تفکیک	
	دوره	اول	و	دوم مناطق	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری
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	دوره	دوم	نسبت	به	دوره	اول؛	 	مناطق	در 	کاهش	زیربنای	پروانه	های	تجاری	صادره	در

	دوره	اول	و	دوم 	5.	مقایسه	زیربنای	پروانه	های	تجاری	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

ح تفصیلی ) ازنظر ارتفاع(  5-1- کاهش پروانه های مسکونی مغایر طر
در	 طبقات	 و	 پروانه	 تعداد	 لحاظ	 به	 ارتفاعی	 	 منظر 	 از صادره	 مسکونی	 پروانه	های	 مغایرت	 مقایسه	
	دوره	دوم	به	 	کاهش	میزان	مغایرت	ارتفاعی	پروانه	ها	در 	ابالغ	طرح	تفصیلی	نشان	از دوره	های	پس	از

یک	سوم	دوره	اول	دارد.
	1827	فقره	به	671	فقره(؛ 	نقشه	)از 	با	دستور 	کاهش	63	درصدی	تعداد	پروانه	های	مسکونی	مغایر
	پروانه	های	مسکونی	مغایر)3923	فقره	به	1013	فقره(؛ 	کاهش	74	درصدی	مجموع	طبقات	مازاد	در

	مناطق	1	و	22؛ 	کاهش	میزان	مغایرت	ارتفاعی	پروانه	های	صادره	در

	دوره	95-91	و	96-99 	با	طرح	تفصیلی	در 	6	.	پروانه	های	مسکونی	مغایر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	دوره	اول	و	دوم 	مناطق	در 	منظر	طبقات	در 	با	طرح	تفصیلی	از جدول	9.	مقایسه	پروانه	های	مسکونی	مغایر

کاهش	63	درصدی	تعداد	
	با	 پروانه	های	مسکونی	مغایر

	1827	فقره	به	671  	نقشه	)از دستور
فقره(؛

کاهش	74	درصدی	مجموع	طبقات	
	پروانه	های	مسکونی	 مازاد	در

مغایر)3923	فقره	به	1013	فقره(؛

منطقه
نقشه بادستور نقشهتعدادپروانههایدارایطبقاتمغایر مجموعطبقاتمازادبردستور

95-9199-9695-9199-96

1476801137159

2592715033

3643511757

4943416038

535354942

66562121100
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مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

6-1- تدقیق شناسایی و بهره برداری اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران
و	 تدقیق	شناسایی	 "دستورالعمل	 و	تصویب	 تدوین	 دوره	1399-1396،	 	 در نوسازی	شهری	 و	 توسعه	 اراضی	ذخیره	 در	خصوص	 اقدام	 مهم	ترین	
	جلسه	589	کمیسیون	ماده	5	در	 آن	در 	تهران"	توسط	معاونت	شهرسازی	و	معماری	و	تصویب	 بهره	برداری	اراضی	ذخیره	توسعه	و	نوسازی	شهر

مورخ	98/7/29	بوده	است.

7-1- ضابطه مند نمودن بلندمرتبه سازی
	ابالغ	 (	در	سال	های	پس	از 	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	)12	طبقه	و	بیشتر آمار بررسی	
	637	فقره	پروانه	با	جمع	زیربنایی	معادل	37.7	میلیون	مترمربع	است.	

ً
طرح	تفصیلی	حاکی	از	صدور	جمعا

	ابالغ	طرح	تفصیلی جدول	10.	تعداد	و	زیربنای	کلیه	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	پس	از

ݥیݥ ݥساݥزیݥ	وݥ	معماݥر مأݥخذݥ:ݥ	معاݥوݥنتݥ	شهر

کاهش	88	درصدی	در	
 567	 تعداد	پروانه	های	صادره	)از
	رشد	بی	رویه	 فقره	به70	فقره(	و	مهار

بلندمرتبه	سازی

منطقه
نقشه بادستور نقشهتعدادپروانههایدارایطبقاتمغایر مجموعطبقاتمازادبردستور

95-9199-9695-9199-96

776289535

870248425

926213224

101162714827

1148296330

1239124417

1351127116

1450355840

15172192

1668198223

1741325141

1850226522

1972518960

201663528448

2129244130

2211525963144

182767139231013مجموع

شرح
زیربنایکلتعدادپروانهها

درصدزیربنادرصدتعداد

5678934,256,09491دورهاول95-91

70113,502,2119دورهدوم99-96

ابالغطرحتفصیلی 63710037,758,305100جمعکلسالهایپساز
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	دوره	99-96	نسبت	به	91-95 	پروانه	های	ساختمان	های	بلندمرتبه	صادره	در تغییرات	رخ	داده	در
	کاهش	88	درصدی	در	تعداد	پروانه	های	صادره	)از	567	فقره	به70	فقره(	و	مهار	رشد	بی	رویه	بلندمرتبه	سازی	

	34	میلیون	مترمربع	به	3.5	میلیون	مترمربع(؛ 	کاهش90			درصدی	زیربنای	پروانه	های	صادره	)از
	دوره	دوم	نسبت	به	دوره	اول؛ 	مناطق	1	و22	در 	بی	رویه	بلندمرتبه	در 	مهار	ساخت	وساز

	دوره	دوم	صادرشده	اند. 	دوره	اول	و	11%	در 	کل	پروانه	های	بلندمرتبه	صادره	تاکنون	89%	در 	از
	پروانه	منتهی	شده	است. 	این	دوره	به	صدور 	دوره	دوم	شامل	توافقات	دوره	قبل	بوده	که	در 	پروانه		های	بلندمرتبه	صادره	در 	بخش	عمده	ای	از

	تعداد	و	زیربنای	پروانه	ها 	7.	سهم	از نمودار

  

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	اختصاص	88%	از	مساحت	مسکونی،	96%	از	مساحت	تجاری	و	88%	از	 	دوره	ها	نشان	از 	زیربنای	پروانه	های	صادره	در 	بررسی	مساحت	کاربری	ها	در
مساحت	اداری	به	دوره	اول	ابالغ	طرح	تفصیلی	دارد.

	ابالغ	طرح	تفصیلی 	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	در	سال	های	پس	از جدول	11.	مساحت	کاربری	ها	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	قیاس	با	دوره	اول	است. 	دوره	دوم	در 	مناطق	1	و	22	در 	کاهش	حدود	90		درصدی	تعداد	و	زیربنای	پروانه	های	بلندمرتبه	صادره	در

	ابالغ	طرح	تفصیلی جدول	12.	مشخصات	پروانه	های	ساختمان	های	بلندمرتبه	صادره	در	سال	های	پس	از

مساحتشرح
مسکونی

کل سهماز
درصد

مساحت
تجاری

سهماز
کلدرصد

مساحت
کلدرصداداری سهماز

17,588,908882,342,730961,974,83788دورهاول91-95

2,475,5031295,8064270,42112دورهدوم96-99

20,064,4111002,438,5361002,245,257100جمعکل

منطقه
زیربنایکلپروانههایصادره-مترمربعتعدادپروانهها-فقره

کل95-9199-9695-91 سهمازکل96-99سهماز

1226194,590,64913525,68515

24152,381,0857282,8008

32891,417,8094183,3405

4123594,2602487,37914

52171,964,5616267,5878

62341,040,254393,4463

72134,185010,1680

8401,184,36530

	پروانه		های	 بخش	عمده	ای	از
بلندمرتبه	صادره	در	دوره	دوم	

شامل	توافقات	دوره	قبل	بوده	که	در	
	پروانه	منتهی	شده این	دوره	به	صدور
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مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

8-1- نوسازی بافت فرسوده
	باالست.	برای	رفع	آسیب	پذیری	 	زلزله	بسیار 	برابر 	بافت	های	فرسوده،	خطرپذیری	محله	های	دارای	بافت	فرسوده	در به	دلیل	ناپایداری	ابنیه	واقع	در
اعطای	 تشویقی،	 بسته	های	 اجرای	 و	 تدوین	 محله،	 توسعه	 	 دفاتر خدمات	 	 از بهره	گیری	 با	 است	 توانسته	 تاکنون	 نوسازی	 سازمان	 محالت،	 این	
	پالک	های	بافت	های	فرسوده	را	نوسازی	نماید. تسهیالت	بانکی	با	حمایت	دولت	و	جلب	مشارکت	مالکان،	ساکنان	و	سرمایه	گذاران	46.2	درصد	از

	تهران جدول	13.	وضعیت	نوسازی	بافت	های	فرسود	شهر

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	مقایسه	با	سه	ساله	1394	تا	1396	روند	رو	به	رشدی	داشته	به	 	نوسازی	بافت		های	فرسوده	در	سه	ساله	1397	تا	1399	در با	توجه	به	نمودارهای	زیر
	تعداد	پروانه	های	صادره	12	درصد	رشد،	در	مساحت	نوسازی	شده	17	درصد	رشد،	تعداد	واحدهای	مسکونی	نوسازی	شده	معادل	12  نحوی	که	در

	تعداد	پالک		های	نوسازی	شده	10	درصد	رشد	فعالیت	ثبت	شده	است. درصد	رشد	و	در

منطقه
زیربنایکلپروانههایصادره-مترمربعتعدادپروانهها-فقره

کل95-9199-9695-91 سهمازکل96-99سهماز

103043,23200

1211136,622019,7071

151036,31800

1910119,81200

2022340,970157,8062

222021920,371,972591,574,29545

5677034,256,0941003,502,211100.00جمع

تعدادسال
پروانه

تعداد
پالک

نوسازی
شده

مساحت
نوسازی
شده

) )هکتار

درصد
پالک

نوسازی
شده

درصد
مساحت
نوسازی

شده

تعداد
پروانه

تجمیعی

نسبت
پروانه
تجمیع

متوسط
تعداد
پالک

تجمیعی

تعداد
واحد

مسکونی
بافت در
فرسوده

تخفیف
اعطاشده

)میلیارد
تومان(

تاکنون آغاز از
)1400/03/31(72,16395,4371107%46.2%44.612,3695%172.7328,5151،259

ازسال96تا
کنون

)1400/03/31(
7,85414،870156%19.7 %6.33،636%462.953،403700

	8.		تعداد	پروانه	های	صادره	و	 نمودار
	بافت	فرسوده مساحت	نوسازی	شده	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری
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	بافت	فرسوده 	9.	تعداد	واحدهای	مسکونی	و	تعداد	پالک	نوسازی	شده	در نمودار

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	به	میزان	سال	
ً
	نمودار	مشخص	است؛	در	سال	1399	به	علت	شیوع	کرونا	این	روند	صعودی	متوقف	و	شاخص	مربوطه	مجددا همان	گونه	که	در

1395	تنزل	یافته	است.

ینی شهری و توسعه فضاهای عمومی )بهسازی محیطی و احداث پالزاهای شهری( 9-1- بازآفر
معانی	 انتقال	 و	 فرهنگی	 حقوق	 	 از حمایت	 و	 اقتصادی	 توسعه	 محیطی،	 آسایش	 زندگی،	 کیفیت	 بهبود	 	 در عمومی	 فضاهای	 نقش	 به	 توجه	 با	
بهسازی	محیطی،	 بازآفرینی	شهری،	 پروژه	های	 زیست	شهری،	 ارتقاء	 	 در این	فضاها	 کیفی	 ارتقای	 اهمیت	 و	 	جوامع	شهری،	 در سنت	های	موجود	
	این	راستا	اقدامات	ذیل	را	به	انجام	رسانیده	است؛ 	گرفته	و	در 	کار	شهرداری	تهران	قرار 	دستور احداث	میدانگاه	های	شهری	و	توسعه	پیاده	روها	در

ح بازآفرینی شهری به مساحت 2،231 هکتار از جمله: در حوزه بازآفرینی شهری؛ طراحی و تهیه ۶ طر
؛ (	به	مساحت	54	هکتار 	بازآفرینی	باغ	راه	حضرت	فاطمه	)س(	)فضای	فوقانی	تونل	راه	آهن	تهران-	تبریز

؛ 	بازآفرینی	خیابان	فدائیان	اسالم	به	مساحت	537	هکتار
؛ 	بازآفرینی	کارخانه	سیمان	ری	به	مساحت	9	هکتار

؛ 	بازآفرینی	کوره	های	آجرپزی	منطقه	19	به	مساحت	736	هکتار
؛ 	بازآفرینی	اراضی	مزروعی	و	بالاستفاده	منطقه	18	به	مساحت	841	هکتار

	امامزادگان	عینعلی	و	زینعلی	)ع(	به	مساحت	38	هکتار 	بازآفرینی	پهنه	همجوار
	دارای	19000  	و	عرض	54	تا	57	متر 	محدوده	محله	سبالن	)خیالستان	زندگی(	به	طول	800	متر 	بازآفرینی	عرصه	عمومی	روی	بزرگراه	امام	علی	)ع(	در

مترمربع	فضای	روی	بزرگراه	امام	علی	)ع(	و	5000	مترمربع	فضای	پیرامونی	
	فرهنگ	 از	سعادت	آباد	تا	بلوار آیت	اله	هاشمی	رفسنجانی	 	بازآفرینی	عرصه	عمومی	روی	بزرگراه	
،	مساحت	سطح	پوشاننده	روی	اتوبان	18000	مترمربع	و	فضاهای	 )پل	باغ	نیایش(،	به	طول	800	متر

کاربری	روی	پل	2500	مترمربع.
در حوزه اجرای پروژه های بهسازی محیطی:

	32	پروژه	بهسازی	محیطی	به	مساحت	116،273	مترمربع؛ 	اتمام	و	بهره	برداری	از
	اجرای	3	پروژه	بهسازی	محیطی	به	مساحت	7،680	مترمربع؛

	طراحی	97	پروژه		بهسازی	محیطی	به	مساحت	243،500	مترمربع.
در حوزه احداث میدانگاه های شهری:

	بافت	فرسوده	به	مساحت	8400	مترمربع؛ 	در 	میدانگاه	امیرکبیر 	اتمام	و	بهره	برداری	از
	بافت	فرسوده	به	مساحت	32،781	مترمربع؛ 	اجرای	4	میدانگاه	شهری	)دوالب،	بریانک،	دریافت	و	خورشید(	در

	با	7900	مترمربع؛ 	اجرای	پروژه	میدانگاه	هفتم	تیر
	با	8000	مترمربع؛ 	میدان	امام	خمینی	)ره(	و	خیابان	پشت	شهرداری	و	ورودی	الله	زار

	بلوار	شهدای	صادقیه	با	حدود	3500	مترمربع؛
	متروی	صادقیه	با	حدود	4500	مترمربع؛

	میدانگاه	تجریش	به	مساحت	6000	مترمربع؛
	میدانگاه	فرهنگ	به	مساحت	6000	مترمربع؛

	میدانگاه	استادمعین	به	مساحت	1500	مترمربع؛
	میدانگاه	شهید	دعوتی	به	مساحت	5000	مترمربع؛

	طراحی	میدانگاه	های	جهاد	و	باغ	فردوس	به	ترتیب	به	وسعت	1080	و	3100	مترمربع؛

طراحی	و	تهیه	
6	طرح	بازآفرینی	
شهری	به	مساحت	

2،231	هکتار

	این	دوره	مدیریت	شهری	 در
اتمام	و	بهره	برداری	از	5	میدانگاه	در	
بافت	فرسوده	)اتمام	میدانگاه	امیرکبیر	

به	مساحت	8400	مترمربع	و	اجرای	
میدانگاه	های	دوالب،	بریانک،	دریافت	و	
خورشید	به	مساحت	32،781	مترمربع(
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ح های موضعی و موضوعی 10-1- وضعیت طر
و	 شهرسازی	 معاونت	 	 کار 	 دستور 	 در موضوعی	 و	 موضعی	 طرح	 	167 شهری،	 مدیریت	 جدید	 دوره	 	 در

	بوده	است: معماری	به	شرح	جدول	زیر

جدول	14.	وضعیت	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	تا	سال	1400

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	: 	دوره	دوم	نسبت	به	دوره	اول	نشان	از مقایسه	عملکرد	حوزه	معاونت	در
؛	 	کار 	دستور •	افزایش	81	درصدی	تعداد	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	در

•	افزایش	حدود	2.5	برابری	تعداد	طرح	های	مصوب	شده	دارد.

	دوره	اول	و	دوم جدول	15.	مقایسه	وضعیت	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	زنده	سازی	معابر 	حوزه	مرمت،	احیاء	و	باز نقشه	2.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در
 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

یستی شهر )دبیرخانه کمیسیون ماده پنج( 11-1- جلوگیری از بارگذاری انبوه ظرفیت های ز
	فروش	ظرفیت	های	 	راستای	جلوگیری	از 	رویکرد	کمیسیون	ماده	5	در 	مدیریت	شهری	با	تغییر 	دوره	اخیر در
	مصوبات	موردی	به	طرح	های	 ،	مصوبات	بارگذاری	ها	تعدیل	و	جهت	مصوبات	صادره	کمیسیون	از زیستی	شهر

	کرده	است.	 موضعی	و	موضوعی	تغییر

افزایش	81	درصدی	تعداد	
طرح	های	موضعی	و	موضوعی	
در	دوره	فعلی	نسبت	به	دوره	قبل

تغییر	جهت	
مصوبات	صادره	
کمیسیون	ماده	5	از	

مصوبات	موردی	به	طرح	های	
موضعی	و	موضوعی

مصوبشدهجمععنوان
ارجاعبه

مراجعتصویب
خاتمهیافته

در
حالتهیه

مرحله در
عقدقرارداد

112331045015طرحموضعی

5512821140طرحموضوعی

1674518256415جمعکل

مصوبدردستانجاممجموعدوره

926527تاسال96

16710463تاسال1400
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	کمیسیون	ماده	5	در	سال	های	1391	الی	1399 جدول	16.	اقدامات	صورت	گرفته	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	اشاره	کرد: ازجمله	مهم	ترین	دستاوردها	می	توان	به	موارد	زیر
	پادگان	 	پادگان	ها	و	عرصه	های	عمومی	)ازجمله	کاهش	2.2	میلیون	مترمربعی	در 	بارگذاری	انبوه	در 	جلوگیری	از

	مترمربع(؛ 	600	هزار 	از 06	به	کمتر
	از	عرصه	 	پروژه	های	بزرگ	مقیاس	)ازجمله	اختصاص	35	هکتار 	توجه	ویژه	به	ارتقا	کیفیت	محیط	و	سهم	شهر	در

50	هکتاری	پادگان	06	به	پارک	عمومی(.

12-1- مکانیزاسیون و هوشمندسازی فرآیندهای معماری و شهرسازی
	راستای	اصالح	وضعیت	 	این	دوره	مدیریت	شهری	در 	فرآیندهای	شهرسازی،	در 	دوره	های	گذشته	و	مفاسد	مترتب	بر باتوجه	به	مسائل	موجود	در

	دو	حوزه	صورت	گرفته	است: و	ارتقاء	وضعیت	سالمت	اداری،	اقدامات	قابل	توجهی	در
الف( تدوین لوایح در حوزه شهرسازی و معماری؛

	دویست	و	 	تاریخ	99/3/11	در 	تدوین	الیحه	»چارچوب	اختیارات	و	وظایف	کمیسیون	های	داخلی	مناطق«	و	تدوین	مصوبه	مرتبط	)این	الیحه	در
	تهران	به	تصویب	رسیده	است.( شانزدهمین	جلسه	شورای	اسالمی	شهر

	طرح	های	توسعه	شهری	و	ساخت	پارکینگ	محله	ای"	)از	شورای	اسالمی	شهر	 	تدوین	الیحه	و	اخذ	مصوبه"عوارض	افزایش	ارزش	قانونی	ناشی	از
تهران	ابالغی	به	شماره	27563 /160/2602	مورخ	98/10/2(

	مرغوبیت	مکانی	امالك	در	شهر	 	پروانه	ساختمانی	مبتنی	بر 	بازبینی	نحوه	محاسبه	و	دریافت	عوارض	صدور
و	 محاسبه	 "نحوه	 مصوبه	 موادی	 اصالح	 و	 الحاق	 و	 واقعی	 باارزش	 عوارض	 متناسب	سازی	 رویکرد	 با	 تهران	
	تهران"	باهدف	کاهش	 	پروانه	ساختمانی،	نظارت	فنی	و	عوارض	استفاده	موقت	در	شهر دریافت	عوارض	صدور
	تخلفات	ساختمانی	)به	شماره	160/2624/32265	مورخ	98/11/14	به	شورای	محترم	اسالمی	شهر	 سودآوری	در

تهران	ارسال	گردیده	است.(
	تدوین	الیحه	"برنامه	جامع	و	هماهنگ	کاهش	تخلفات	ساختمانی"

	تدوین	الیحه	و	اخذ	مصوبه	"چگونگی	تعیین	ارزش	معامالتی	ساختمان	موضوع	تبصره	یازدهم	)11(	ذیل	ماده	صد	)100(	قانون	شهرداری"	
	تهران« 	تهیه	الیحه	اصالح	مصوبه	»ارتقای	ایمنی	تخریب	و	گودبرداری	های	ساختمانی	شهر

	تهران” 	تدوین	اصالحیه	الیحه	“ارتقای	ایمنی	تخریب	و	گودبرداری	های	ساختمانی	شهر
ارزش	معامالتی	امالك	 آخرین	دفترچه	 	اساس	 	تهران	بر 	بلوك	های	شهر از 	یك	 ارزش	معامالتی	هر 	تدوین	الیحه	و	اخذ	مصوبه	"ضرایب	تعدیل	
	طرح	های	توسعه	شهری	و	 موضوع	ماده	64	قانون	مالیات	مستقیم	و	تبصره	سوم	ذیل	ماده	یکم	مصوبه	عوارض	افزایش	ارزش	قانونی	ناشی	از

ساخت	پارکینگ	محله	ای"	
گانـه	شـهرداری	تهـران	در	خصـوص	اخـذ	عـوارض	تأمیـن	 اقـدام	مناطـق	22	 	نحـوه	 "ایجـاد	وحـدت		رویـه	در 	تدویـن	الیحـه	و	اخـذ	اصالحیـه	مصوبـه	

تعهـدی"	 پارکینگ	هـای	
ب( اقدامات مرتبط با هوشمندسازی؛

اطالعات	 رویکرد	مدل	سازی	 با	 	 کشور 	 در 	 بار اولین	 برای	 تهران	 پروانه	شهرداری	 	 فرآیند	صدور 	 در نقشه	معماری	 کنترل	 توسعه	مدل	هوشمند	 	
	نتیجه	امکان	کنترل	و	عدم	ثبت	 	پروانه	که	در 	فرایند	تائید	نقشه	های	کلیه	درخواست	های	صدور ساختمان)BIM(:	کنترل	هوشمند	نقشه	خوانی	در

صورتجلسهسالردیف
تعداد

صورتجلسه
تعداد

بندمصوبات
تعداد

طرحموضعی
تعداد

طرحموضوعی
تعداد
موردی

191517-505131086399

292524-5187665160

393537-525131005491

494556-538191059591

595571-55715667059

696576-5725243318

797585-57794211424

898597-586124710230

999620-59823121271181

1166798333553-91-99جمع

اختصاص	35	هکتار	
از	عرصه	50	هکتاری	
پادگان	06	به	پارک	عمومی

کاهش	مدت	زمان	
	انواع	 میانگین	صدور
گواهی	ساختمانی	از	38	روز	

در	سال	95	به	22	روز	
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	)سطح	اشغال،	طبقات،	تراکم(	فراهم	شده	است. 	نقشه	معتبر 	دستور 	بیش	از مقادیر
	اعمال	مفاد	دستورالعمل	ماده	14	قانون	زمین	شهری	مصوب	تیر	1398	در	سامانه	شهرسازی	و	صدور	نقشه	هوشمند	برای	باغات	و	اراضی	کشاورزی؛

	موقعیت	مکانی؛ 	تهران-	با	تأکید	بر 	مدل	سازی	و	برآورد	ارزش	امالك	شهر
پیش	فروش	 قانون	 )موضوع	 ساختمان	 فنی	 شناسنامه	 صدور	 کردن	 مکانیزه	 و	 گسلی	 پهنه	های	 	 در نقشه	 	 دستور 	 صدور هوشمندسازی	 	

ساختمان	ها(	همراه	با	پروانه	های	ساختمانی؛
	باغ	ها؛ 	در 	رعایت	و	کنترل	ضوابط	ساخت	وساز 	پروانه	و	تدوین	سازوکارهای	سیستمی	نظارت	بر 	ایجاد	فرآیند	ویژه	صدور

	سامانه	اطالعات	مکانی	شهرداری	تهران؛ 	تهران،	جهت	بارگذاری	در 	تشکیل	پایگاه	اطالعاتی	باغات	مصوب	شورای	اسالمی	شهر
	سامانه	اطالعات	مکانی	شهرداری	تهران؛ 	تهران	جهت	بارگذاری	در 	باغ	دارای	مصوبه	شورای	اسالمی	شهر 	تشکیل	پایگاه	اطالعاتی	امالك	غیر

	تهران"؛ 	بناهای	تاریخی	و	ارزشمند	شهر 	پروانه	مرمت	و	بهره	برداری	از 	تدوین	الیحه"	فرایند	صدور
	طریق	حساب	شهروندی	تهران	من؛ 	شفاف	سازی	ضوابط	و	مقررات	و	فرآیندهای	شهرسازی	و	ارائه	خدمات	غیرحضوری	شهرسازی	از

	انواع	پروانه	و	گواهی	ساختمانی؛ 	هوشمند	سازی	سامانه	شهرسازی	و	ایجاد	ارتباط	مکانیزه	با	سایر	سامانه	های	مرتبط	با	صدور
	درگاه	اینترنتی	به	آدرس: 	خدمات	ارائه	شده	به	شهروندان	)و	مهندسین(	در

http://urban.tehran.ir 
	خدمات	 از استفاده	 	هنگام	 در به	مشکالت	شهروندان	 رسیدگی	 اینترنتی	جهت	 تیکت	گذاری	 	 بستر ایجاد	 	

	طریق	سامانه	تهران	من؛ سامانه	شهرسازی	اینترنتی	از
	سامانه	تهران	من؛	 	عمومی	اطالعات	شهرسازی	در 	انتشار

	پروانه	جهت	ایجاد	دسترسی	آسان؛ 	فرآیند	صدور 	تسهیل	در
	پروانه	های	ساختمانی	)پروانه	سه	مرحله	ای(؛ 	تدوین	دستورالعمل	اصالح	فرآیند	صدور

رویکرد	مدل	سازی	اطالعات	 با	 	 	کشور 	در بار اولین	 برای	 تهران	 پروانه	شهرداری	 	 فرآیند	صدور 	 کنترل	نقشه	معماری	در 	توسعه	مدل	هوشمند	 	
.)BIM(	ساختمان

	در	سال	1399	و	مدت	زمان	 	در	سال	95	به	40	روز 	57	روز از انواع	پروانه		ساختمانی	 	 با	مجموع	اقدامات	صورت	گرفته،	مدت	زمان	میانگین	صدور
	در	سال	99	کاهش	یافته	است. 	در	سال	95	به	22	روز 	38	روز 	انواع	گواهی	ساختمانی	از میانگین	صدور

یم 13-1- حفاظت و صیانت از حر
	داده	است: 	خود	قرار 	کار 	دستور 	و	قابل	توجهی	را	در 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	اقدامات	مؤثر 	حریم،	شهرداری	تهران	در 	حوزه	صیانت	از در

	تهیه	طرح	ساختاری	حریم	پایتخت؛
	تهران"؛ 	تدوین	"برنامه	راهبردی	مدیریت	یکپارچه	و	هوشمند	حریم	شهر

	تهران"؛ 	تهیه	طرح	"کمربند	سبز	شهر
	دوره	96-99؛ 	در 	به	43852	هکتار 	40132	هکتار 	تهران	از 	توسعه	کمربند	سبز

	تهران؛ 	تدقیق	و	مارکر	گذاری	خط	محدوده	و	حریم	شهر
	ورودی	شرق	و	جنوب	تهران؛ 	تهیه	طرح	ساماندهی	دروازه	محور

	حریم	در	سال	99	تا	میزان	40	درصدی	نسبت	به	سال	96؛ 	افزایش	اعتبارات	پروژه	های	عمرانی	در
	تهران	)بررسی	تخلفات(. 	حریم	شهر 	تهیه	دستورالعمل	اجرائی	کمیته	بررسی	ساخت	وساز	های	غیرمجاز

	حریم	 	حفاظت	از 	تهران"	به	منظور 	اساس	"تبصره	ذیل	ماده	2	قانون	نظارت	بر	گسترش	شهر با	توجه	به	اینکه	بر
	به	وسیله	مأمورین	خود	ابنیه	و	تأسیساتی	

ً
مصوب	شهرهای	استان	تهران،	شهرداری	تهران	مکلف	است	رأسا

	حریم	پایتخت	احداث	گردد	جلوگیری	و	تخریب	نماید،	در	 	با	پروانه	در را	که	بدون	پروانه	ساختمانی	و	یا	مغایر
	مجموع	با	7744  	مدیریت	شهری	با	تالش	های	صورت	گرفته،	شهرداری	تهران	موفق	شده	است	در دوره	اخیر

	اراضی	حریم	)66	درصد	رشد(	را	آزاد	نماید. 	از مورد	تخریب	)320	درصد	رشد(،	1394	هکتار

	حریم	در	سال	های	1391	الی	1399 جدول	17.	اقدامات	صورت	گرفته	در	خصوص	صیانت	از

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

9293949596979899سال

تعدادتخریبهایصورت
گرفته

19720619212461454125123522687

18417744

عرصهآزادشدهبه متراژ
هکتار

5237217535276131580407

8411394

مدت	زمان	میانگین	
	انواع	پروانه		 صدور

	در	سال	 ساختمانی	از	57	روز
	در	سال	99 95	به	40	روز

توسعه	کمربند	سبز	
تهران	از	40132	هکتار	
	در	دوره	 به	43852	هکتار

96-99

در	دوره	اخیر	
مدیریت	شهری	

شهرداری	تهران	موفق	به	
	از	 آزادسازی	1394	هکتار

اراضی	حریم	)66	درصد	رشد(	
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	حریم 	با	پروانه	در 	تخریب	ابنیه	و	تأسیسات	فاقد	پروانه	ساختمانی	و	یا	مغایر 	آزادشده	حاصل	از 	10.	متراژ نمودار
 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

یباسازی قلمرو عمومی 14-1- ز
،	نورپردازی،	 	زنده	سازی	معابر 	حوزه	مرمت،	احیاء	و	باز 	طریق	زیباسازی	در 	فضای	شهری	از 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	ایجاد	شادابی	و	سرزندگی	در در

	5	حوزه	یاد	شده	به	شرح	جداول	ذیل	می	باشد؛ مبلمان	و	هنرهای	شهری	مورد	توجه	ویژه	بوده	است.	اهم	دستاوردهای	حاصل	شده	در
؛ الف( مرمت، احیاء و باز زنده سازی معابر

	زنده	سازی	معابر 	حوزه	مرمت،	احیاء	و	باز جدول	18.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در

مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست
 

ب( نورپردازی شهری؛

	حوزه	نورپردازی جدول	19.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در
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مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست

ج( مبلمان شهری؛
	)عج(،	ساخت	و	تحویل	322	عدد	مبلمان	فلکه	دوم	 	ولیعصر 	محور 	جمله	اقدامات	انجام	شده،	ساخت	و	نصب	40	عدد	تابلوهای	هوشمند	در از
،	خرید	مبلمان	میدان	نبوت،	خرید	و	توزیع	50	مجموعه	تندرستی	ویژه	توان	یابان	و	 نیرو	هوایی،	ساخت	و	تحویل	331	عدد	مبلمان	محور	شهریار
	مبلمان	پهنه	رودکی،	 ،	تجهیز 	مبلمان	استاندارد	شهر نصب	در	سطح	مناطق،	تابلوهای	یگان	حفاظت،	خرید	مبلمان	جهت	پروژه	توسعه	و	تجهیز
	چهاردانگه،	اجرای	مبلمان	داخلی	سازمان،	نصب	کف	پوش	 انبار تهیه	کتاب	استاندارد	و	ضوابط	مبلمان	شهری،	تعمیر	سرویس	های	بهداشتی	

فلکه	دوم	نیروی	هوایی،	اجرای	مبلمان	وثوق	الدوله،	طراحی	مبلمان	پرنده	و	ساخت	نمونه	می	باشد.
د( هنرهای شهری؛ 

	جمله	اقدامات	انجام	شده؛	اجرای	منتخب	چهارمین	دوساالنه	دیوارنگاری،	دیوارنگاری	طرح	قدردانی	از	 از
	منتخب	فراخوان	دیوارنگاری	 جامعه	سالمت،	کارگاه	طراحی	دیوارنگاری	ستاد	فرماندهی	ناجا،	اجرای	4	اثر
	منتخب	ششمین	ساالنه	 	مقابل	بیماری	کرونا"،	اجرای	آثار 	تالش	جامعه	سالمت	در با	مضمون	"قدردانی	از
یادمان	شهدای	حادثه	 با	موضوع	 اجرای	دیوارنگاری	 به	همراه	بخش	دانشجویی،	 تهران	 هنرهای	شهری	
روی	 	 بر ناجا"	 شاخص	 فعالیت	های	 "معرفی	 موضوع	 با	 منتخب	 	 آثار اجرای	 و	 گروهی	 کارگاه	 برگزاری	 منا،	
	با	مضمون	یادمان	سردار	سپهبد	شهید	 	دیوارنگاری	ماندگار جداره	فرماندهی	ستاد	کل	ناجا،	اجرای	2	اثر
فراخوان	 	منتخب	 آثار اجرای	 نواب،	 اتوبان	شهید	 پایه	پل	های	 و	 پاکسازی	جداره	ها	 حاج	قاسم	سلیمانی،	

اجرای	 یادمانی	شهدا،	 دیوارنگاری	 	 آثار اجرای	مجدد	 و	 مرمت	 بزرگراه	شهید	صیاد	شیرازی"،	 بصری	جداره	های	 "ساماندهی	 با	موضوع	 دیوارنگاری	
	به	مناسبت	افتتاح	بزرگراه	می	باشد. 	بزرگراه	شهید	نجفی	رستگار 	دیوارنگاری	در دیوارنگاری	های	یادمانی	شهدا،	اجرای	3	اثر

ثار حجمی؛ و( آ

	حوزه	آثار	حجمی جدول	20.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در

مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست

در	3	سال	اخیر	در	
مجموع	122	هزار	مترمربع	
فضای	کارگاهی	آزاد	شده	و	114 
	آن	به	صورت	 هزار	مترمربع	از

	اختیار	شهروندان	 فضای	سبز	در
	گرفته	است. قرار
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15-1- آزادسازی اراضی کارگاهی
	تهران	در	سال	های	گذشته	به	واسطه	ساخت	وسازهای	گسترده،	فضاهای	زیست	انسانی	خود	را	از	دست	داده	و	تبدیل	به	یک	کارگاه	بزرگ	 شهر
دوره	 این	 	 در بهینه	منظر	شهری	 اصالح	 و	 به	شهروندان	 بازگشت	فضاهای	عمومی	 اولویت	 با	 کارگاهی	 لذا	ساماندهی	فضای	 بود.	 عمرانی	شده	
	کارگاه	های	عمرانی	 	نیروهای	نظارتی	در	سطح	مناطق	22گانه	از 	گرفت.	برای	اجرایی	نمودن	این	راهبرد،	با	تکیه	بر 	قرار 	کار 	دستور مدیریت	شهری	در
	اختیار	شهروندان	 	و	عمومی	در 	بررسی	امکان	کوچک	سازی	و	یا	جمع	آوری	کارگاه	ها،	فضای	آزاد	شده	به	عنوان	فضای	سبز بازدید	به	عمل	آمد	و	پس	از
	مترمربع	از	 	مترمربع	فضای	کارگاهی	آزاد	شده	و	114	هزار 	مجموع	122	هزار 	در 	3	سال	اخیر 	زیر	مشخص	است،	در 	نمودار 	گرفت.	همان	گونه	که	در قرار

	گرفته	است. 	اختیار	شهروندان	قرار 	در آن	به	صورت	فضای	سبز

	مترمربع 	11.	مساحت	فضاهای	کارگاهی	آزاد	شده-هزار نمودار
 

     
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

16-1- ساماندهی فضای بی دفاع شهری
نیازمند	 نخست	 شهری	 بی	دفاع	 و	 ناامن	 فضاهای	 وجود	 	 از ناشی	 اجتماعی	 منفی	 پیامدهای	 کاهش	
	راستای	کاهش	این	نوع	فضاها	 	بتوان	به	برنامه	ها	و	طرح	هایی	در 	این	مسیر شناسایی	این	فضاها	بوده	تا	از
	عام	و	بانوان	به	صورت	خاص(	 	ذی	نفعان	اصلی	اجرای	این	طرح	)شهروندان	به	طور اقدام	نمود.	بهره	گیری	از
	وضع	موجود	به	دست	دهد	و	کارآیی	پیشنهادات	ارائه	 در	شناسایی	این	فضاها	می	تواند	شناختی	دقیق	از
آن	ها	)با	استفاده	 	افزایش	دهد.	از	سوی	دیگر	مکان	مند	کردن	این	فضاها	وتعیین	موقعیت	 را	نیز شده	
	دادن	الیه	های	مربوط	به	محالت	 	هم	قرار 	GIS(	این	امکان	را	به	مدیریت	شهری	می	دهد	تا	با	کنار 	نرم	افزار از
	این	فضاها	داشته	و	بتوانند	با	نگاهی	سیستمی	 	از 	و	همه	جانبه	تر 	تهران	تصویری	کامل	تر و	مناطق	شهر
این	 ابالغ	 با	 بانوان،	 	 امور کل	 اداره	 راستا	 این	 	 در نمایند.	 اقدام	 حوزه	 این	 	 در برنامه	ریزی	 به	 همه	جانبه	 و	
دستور	العمل	شناخت	و	جانمایی	مکان	های	ناامن	برای	تردد	زنان	و	رفع	آن	ها	را	در	سطح	مناطق	22گانه	را	
	4500	نقطه	ناامن	و	بی	دفاع	شهری	را	احصاء	نموده	و	تاکنون	101	نقطه	 	داده	و	بیش	از 	خود	قرار 	کار 	دستور در

را	رفع	نموده	است.	

با	ابالغ	دستورالعمل	
شناخت	و	جانمایی	

مکان	های	ناامن	برای	تردد	زنان	
و	رفع	آن	ها	را	در	سطح	مناطق	22 
	4500	نقطه	ناامن	 گانه	،	بیش	از
و	بی	دفاع	شهری	را	احصاء	شده	
و	تاکنون	101	نقطه	رفع	گردیده	

است.





دوم فصل 
یعی عدالــت توز
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2-1- کاهش فاصله جنوب و شمال
	زیر	نسبت	هزینه	قطعی	سرانه	مناطق	جنوبی	)منطقه	9	تا	21(	به	شمالی	)منطقه	1	تا	8	و	22(	تهران	 نمودار
	مناطق	جنوبی	به	شمالی	 را	طی	10	سال	گذشته	نشان	می	دهد؛	نسبت	هزینه	قطعی	سرانه	انجام	شده	در
	پایان	سال	1399،	 	0.65	در	سال	1395	به	1.31	در	سال	1399رسیده	است	که	بدین	معنی	است	که	در تهران	از
	توسط	شهرداری	تهران	صورت	 	تهران،	31	درصد	هزینه	بیشتر 	مناطق	جنوبی	شهر به	ازای	هر	شهروند	در

گرفته	است.

	نفر	ساکن(	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران 	12.	نسبت	هزینه	قطعی	سرانه	)به	ازای	هر نمودار
 

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه	شهرداری	تهران

	1.02	در	 	کیلومترمربع	نشان	می	دهد؛	این	نسبت	از 	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران	را	به	ازای	هر 	زیر	نسبت	هزینه	قطعی	صورت	گرفته	در نمودار
	کیلومترمربع	مناطق	جنوبی	نسبت	به	مناطق	شمالی	طی	 	هر 	دو	برابر	شدن	خرج	کرد	در

ً
سال	95	به	1.95	در	سال	99	رسیده	که	به	معنای	حدودا

	است.	 دوره	مذکور

	13.	نسبت	هزینه	قطعی	هرکیلومترمربع	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران نمودار
 

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه	شهرداری	تهران

	60	درصد	 	آن	دارد	که	بیش	از 	مدیریت	شهری	نشان	از 	دوره	اخیر 	آغاز 	زمینه	توسعه	زیرساختی،	بررسی	شبکه	خطوط	متروی	تحت	بهره	برداری	در در
	حالی	است	 	تهران	واقع	گردیده	بود.	این	در 	مناطق	شمالی	شهر 	دوره	های	پیشین	مدیریت	شهری	در از	خطوط	و	ایستگاه	های	بهره	برداری	شده	در
	از	 	تهران	باشد	و	تسهیل	دسترسی	این	قشر 	بر	شهروندان	مقیم	مناطق	جنوبی	شهر که	بخش	اعظم	جامعه	هدف	سامانه	مترو	می	بایست	متمرکز
	این	دوره	مدیریت	شهری	مورد	توجه	 	است.	این	نقیصه	در 	اهمیت	به	سزایی	برخوردار ،	از 	مناطق	مرکزی	شهر

ً
،	خصوصا جامعه	به	مراکز	جاذب	سفر

	55	درصد	 	40	درصد	به	بیش	از 	از 	کمتر 	این	دوره،	از 	پهنه	های	جنوبی	در 	گرفت؛	به	نحوی	که	خطوط	و	ایستگاه	های	بهره	برداری	شده	در ویژه	قرار
	90	دستگاه	)بالغ	بر	75	درصد(	آن	به	خطوط	 ،	تعداد	بیش	از 	120	دستگاه	اتوبوس	خریداری	شده	در	سال	1399	نیز افزایش	یافته	است.	همچنین	از

	مناطق	جنوبی	و	مینی	بوس	های	تحویلی	به	مناطق	شمالی	تخصیص	یافته	است. واقع	در
	52،711	مترمربع	 ،	توجه	ویژه	ای	به	مناطق	جنوبی	شهر	معطوف	گردیده	به	صورتی	که	از 	برای	معلولین	و	سالمندان	نیز 	حوزه	مناسب	سازی	معابر در
	محدوده	مناطق	جنوبی	صورت	پذیرفته	 	66	درصد(	آن	در 	مدیریت	شهری،	حدود	34،960	مترمربع	)برابر 	این	دوره	از 	مناسب	سازی	شده	در معابر

	مناسب	سازی	شده	می	باشد. 	76	درصد	مجموع	معابر است	که	این	عدد	در	سال	1399	برابر

نسبت	هزینه	قطعی	
سرانه	انجام	شده	در	

مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران	
از	0.65	در	سال	1395	به	1.31	در	

سال	1399رسیده	است.
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2-2- احداث بوستان محالت کم برخوردار
	حدود17000	مترمربع	

ً
و	احداث	مجموعا اتخاذ	شده	 	 تدابیر با	 که	 تهران	دارای	17	محله	فاقد	بوستان	بوده	است	 	 پایان	شهریورماه	1396،	شهر 	 در

تهران	و	هفت	حوض(،	تعداد	محالت	فاقد	 )دانشگاه	 	2	محله	 	7	محله	شهری	و	همچنین	توسعه	و	تجهیز	فضای	موجود	در بوستان	جدید	در
	تهران	به	8	محله	کاهش	یافته	است.	 بوستان	در	شهر

	محالت	کم	برخوردار جدول	21.	بوستان	های	احداث	شده	در

مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست

3-2- توسعه بازارها و میادین میوه وتره بار
	235	میدان	در	شهریورماه	1396	با	12.3	درصد	رشد	به	264  	تهران	از تعداد	میادین	میوه	و	تره	بار	شهر
بازارهای	 گرفته،	احداث	 با	هدف	گذاری	صورت	 گردیده	است.	 بالغ	 پایان	سال	1399	 	 	در بازار و	 میدان	
	گرفته	و	لذا	شهرداری	تهران	 	قرار 	کار 	دستور 	محالت	فاقد	این	زیرساخت	توزیعی	در 	در

ً
جدید	عمدتا

	میادین	و	بازارها	را	از	57  	از 	این	دوره	مدیریت	شهری	نسبت	محالت	برخوردار موفق	شده	است	در
درصد	در	شهریورماه	1396	به	64	درصد	تا	پایان	سال	1399	افزایش	دهد.

	حوزه	بازارها	و	میادین	میوه	و	تره	بار جدول	22.	تغییرات	شاخص	های	کلیدی	عملکرد	در

مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست

محدودهجغرافیاییمنطقهمساحتنامبوستانعنوانمحلهردیف

1

ستان
تبو

ساخ

میداندانشگاه-جنببیمارستانفرهیختگان10005مترمربعدانشحصارک

خری-خشهیدرضی82512مترمربعکودکقیام2

عارفشمالی-خشهیدجوادی1074714مترمربعابیانهسرآسیابدوالب3

خدرودیان-نرسیدهبهزینتیافخم50014مترمربعزیماجوادیه4

بزرگراهدولتآباد150015مترمربعمسگرآبادمسگرآباد5

خنامجو-ابتدایبرزگران15007مترمربعبرزگراندهقان-گرگان6

حقوقی7
باغنراقی

)تملکوتبدیلبه
بوستان(

ازسهراهطالقانیـ9107مترمربع خیاباندکترشریعتیـپایینتر
نبشکوچهنراقی

8

ضایموجود
ستفادهازف

تجهیزا

هفتحوضهفتحوض

4484مترمربع

7

احتسابمیدان69واقعدرضلعشمالخ46متری

احتسابمیدان73واقعدرضلعشمالخ46متری4470مترمربع
خبرادرانصادقی بعداز

تقاطعخشهیدآیت12011مترمربع احتسابمیداننبوتواقعدر
وخگلبرگ

وتجهیز6_دانشگاهتهران9 بلوارکشاورز ساماندهیفضایسبزبخشیاز
آنبهالمانهایبوستانی

شهرداری	تهران	موفق	شده	
	این	دوره	مدیریت	 است	در

	از	 شهری	نسبت	محالت	برخوردار
میادین	و	بازارها	را	از	57	درصد	در	

شهریورماه	1396	به	64	درصد	تا	پایان	
سال	1399	افزایش	دهد.

96واحدعنوانشاخصردیف سال99سال98سال97سال96شهریور

141614419تعداداحداثوتوسعهبازارهادرمحالت1

22333تعدادتخریبونوسازیبازارها2

1118796تعدادبهسازی،ایمنسازیوتوسعهیبازارها3

235237246247264تعدادتعدادمیادینوبازارهایمیوهوترهبار4

میادینوبازارهابه5 از نسبتمحالتبرخوردار
5757606164درصدکلمحالت

میادینو6 کلمحصوالتعرضهشدهدر
1156000121500013944001401050-تنبازارهایسازمان
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	نموده	است	و	14  	میوه	و	تره	بار 	از	سال	96	تا	پایان	سال	99	اقدام	به	احداث	53	بازار 	است	که	سازمان	مدیریت	میادین	میوه	و	تره	بار الزم	به	ذکر
	در	 	توسعه	کمی،	افزایش	حجم	عرضه	محصوالت	نیز 	جمله	داشتن	معارض(	جمع	آوری	گردیده	است.	به	جز 	طی	4	سال	)به	دالیل	مختلف	از 	در بازار
	میادین	و	بازارها	نسبت	به	سطح	 	گرفته	تا	باتوجه	به	تفاوت	40	درصد	قیمت	محصوالت	عرضه	شده	در 	قرار 	سازمان	میادین	میوه		و	تره	بار 	کار دستور
	1.113	میلیون	تن	در	سال	1395	با	25.8  	این	راستا	حجم	محصوالت	عرضه	شده	از 	تأمین	گردد.	در ،	نیازهای	شهروندان	به	صورت	هرچه	بهتر شهر

	پایان	سال	1399	بالغ	گردیده	است.	 درصد	افزایش	به	14	میلیون	تن	در

کید بر محالت کم برخوردار و نیمه برخوردار 4-2- اتخاذ رویکرد توسعه محله محور با تأ
	تهران	شهرداری	موظف	است	در	جهت	کارآمدی	و	تحقق	پذیری	اهداف	و	راهبردهای	طرح	های	 	اساس	بند	8	ماده	40	برنامه	سوم	توسعه	شهر بر
	طول	سال	های	برنامه	 	در 	زمینه	تهیه	تکمیل	و	بازنگری	طرح	های	توسعه	شهری	تهران،	اقدام	به	تهیه	سند	توسعه	محالت	شهر توسعه	شهری	و	در

عمومی	 منابع	 توزیع	 تهران،	 شهرداری	 سوم	 پنج-ساله	 برنامه	 	23 ماده	 اساس	 	 بر همچنین	 نماید.	
	میان	مناطق	22گانه	موردتوجه	قرارگرفته	است.	با	 	راستای	کاهش	فاصله	شاخص	برخورداری	در در
از	سال	1397	انجام	 	تهران،	 توجه	به	لزوم	عملیاتی	سازی	ماده	23	برنامه	مصوب	سوم	توسعه	شهر
انتخاب	 و	 اولویت	دهی	 	 سازوکار و	 برخورداری	 و	 توسعه یافتگی	 شاخص های	 احصاء	 برای	 اقدامات	
مربوط	 اجرایی	 آیین نامه	 تدوین	 و	 تهیه	 راستا	 این	 	 در گرفت.	 	 قرار 	 کار 	 دستور 	 در 	 نابرخوردار محالت	
 1398 در	سال	 و	محالت	 مناطق	 برخورداری	 کاهش	شکاف	 	 به	منظور عمومی	 منابع	 توزیع	 نحوه	 به	
	دارای	سند	 	و	با	به	کارگیری	روش	تطبیقی	48	محله	نابرخوردار 	میان	62	محله	نابرخوردار انجام	شد	و	از
توسعه	محله ای	برای	اولویت	اقدامات	در	سال	98	انتخاب	شده	اند.	مناطق	15،	17،	18	و	20	با	5	محله	
	اولویت	دوم	و	مناطق	4،	7،	 	در 	اولویت	نخست،	مناطق	9،	10	و	11	با	4	محله	نابرخوردار 	در نابرخوردار
	اولویت	سوم	مداخالت	جهت	کاهش	شکاف	 8،	12،	13،	14،	16	به	لحاظ	داشتن	حداقل	سه	محله	در
	و	55	محله	منتخب	 	گرفتند.	برای	15	منطقه	نابرخوردار 	تهران	قرار برخورداری	مناطق	و	محالت	شهر
	پایان	سال	مالی	 	200	میلیارد	تومان	مورد	تائید	نهایی	واقع	شد	که	در تعداد	210	پروژه	با	اعتباری	بالغ		بر
این	 	 در پروژه	 و	106	 بوده	 با	%68	 	 برابر پروژه	های	توسعه	محله	ای	 98	میانگین	پیشرفت	فیزیکی	کل	

سال	خاتمه	یافته	است.	
	اجرای	بند	8	ماده	40	مصوبه	برنامه	پنج	ساله	سوم	توسعه	 	اساس	تبصره	35	مصوبه	بودجه	سال	1399	شهرداری	تهران	مکلف	گردید	در 	ادامه	بر در
	محالت	اعتبارات	توسعه	محالت	نسبت	به	پیش	بینی	و	برنامه	ریزی	اجرای	پروژه های	 	تهران	از 	تهران	و	اجرایی	نمودن	سند	توسعه	محالت	شهر شهر
	نظرات	و	مشارکت	شورایاری	محله	اقدام	نماید؛	بنابراین	رویکرد	 	اساس	سند	توسعه	محله	و	نیازهای	اهالی	محله	با	استفاده	از توسعه	محله	ای	بر
	نظر	 	در 	تهران	توسعه	یافته	و	اعتبار 	تهران	به	تمامی	محالت	شهر 	مثبت	شورای	محترم	اسالمی	شهر محله	محوری	در	سال	1399	با	حمایت	و	نظر
	1082	میلیارد	 	این	میزان	مصوب	برای	تعداد	1319	پروژه	اعتباری	بالغ	بر گرفته	شده	ذیل	ردیف	ماده	23	به	1960	میلیارد	تومان	افزایش	یافت	که	از
	پایان	سال	99	با	میانگین	پیشرفت	فیزیکی	48%	برای	کل	پروژه	های	توسعه	محله	ای	میزان	صورت	 تومان	با	تخصیص	92درصدی	ابالغ	گردید	که	در
	کل	پروژه	ها	تا	پایان	 	ابالغی	است.	همچنین	تعداد	551	پروژه	معادل	42%	از 	با	385	میلیارد	تومان	معادل	36%	کل	اعتبار وضعیت	ثبت	شده	برابر

سال	خاتمه	یافته	و	به	بهره	برداری	رسیده	اند.

جدول	23.	وضعیت	تعریف	و	اجرای	پروژه	های	توسعه	محلی

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه

	انجام	گرفته	و	باتوجه	تداوم	رویکرد	محله	 	است	راهبری	فرایند	تهیه،	تعریف،	تصویب	و	اجرای	پروژه	های	توسعه	محله	ای	سال	1400	نیز الزم	به	ذکر
	پروژه	های	توسعه	محله	ای	با	عنایت	به	آسیب	شناسی	 محوری	شهرداری	تهران	در	سال	1400	و	لزوم	به	روزرسانی	دستورالعمل	تعریف،	اجرا	و	نظارت	بر
	برگ	های	تعریف	پروژه	ها	 کار الزامات	کلی،	گونه	بندی	و	 تا	 	فرایندهای	تعریف	و	اجرای	پروژه	ها	سبب	شد	 انجام	شده	در گرفته	و	اصالحات	 صورت	

از	میان	62	محله	نابرخوردار	
و	با	به	کارگیری	روش	تطبیقی	48 
	دارای	سند	توسعه	 محله	نابرخوردار
محله ای	برای	اولویت	اقدامات	در	

سال	98	انتخاب	شده	اند.

	پایان	سال	مالی	98  در
میانگین	پیشرفت	فیزیکی	کل	
	با	 پروژه	های	توسعه	محله	ای	برابر
	این	سال	 68%	بوده	و	106	پروژه	در

خاتمه	یافته	است

سال1400سال99سال98عنوانشاخصردیف

21013191621تعدادپروژههایتوسعهمحلهای1

بودجهمصوبسالیانه2 37719603074مجموعاعتباراتدر

2009291678مجموعاعتباراتسالیانهتخصیصیافتهبهپروژههایتوسعهمحلهای3

-7058پیشرفتفیزیکی4

097.5100نسبتتعریفپروژههابامشارکتشورایاریمحالت5

ونیمهبرخوردار6 10090.7284.96درصدتوزیعاعتباراتتوسعهمحلهایدرمحالتکمبرخوردار

09.2815.04درصدتوزیعاعتباراتتوسعهمحلهایدرمحالتبرخوردار7

تملکداراییسرمایهایمناطق22گانه8 توسعهمحلهایبهکلاعتبار 54%40%9%نسبتاعتبار
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سال	 در	 است	 	 ذکر شایان	 گردد.	 ابالغ	 22گانه	 مناطق	 به	 و	 گردیده	 تهیه	 	
ً
مجددا

پروژه	 	240 این	میزان	 	 از که	 تعریف	شده	 پروژه	در	سطح	محالت	 تاکنون	1618	 	1400
به	واسطه	عدم	اتمام،	به	سال	جاری	منتقل	گردیده	است.

	14.	مقایسه	تعداد	و	اعتبارات	پروژه	های	توسعه	محله	ای	حدفاصل	سال	های	1400-1398 نمودار

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه
 

	حدفاصل	1400-1399 	و	برخوردار ،	نیمه	برخوردار 	محالت	نابرخوردار 	15.	درصد	توزیع	اعتبارات	پروژه	های	توسعه	محله	ای	در نمودار

 
مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه	و	گزارش	مدیریت	سیاست	گذاری	و	برنامه	ریزی	راهبردی

	جریان	 	آن	به	اتمام	رسیده	و	مابقی	در 	فرآیند	تعریف	و	اجرای	پروژه	های	توسعه	محلی،	تاکنون	2907	پروژه	تعریف	گردیده	که	723	مورد	از 	مجموع	در در
	دارند. 	قرار 	و	نیمه	برخوردار 	محالت	کم	برخوردار 	این	پروژه	ها	در 	است	89	درصد	از 	دارد.	شایان	ذکر اجرا	قرار

کودکان، بانوان و معلولین( 5-2- مناسب سازی )
	گذشته،	رویکردهای	 	فعالیت	های	شهری	است.	در 	جامعه	در 	تمامی	اقشار تحقق	»تهران:	شهری	برای	همه«	مستلزم	فراهم	کردن	شرایط	حضور
	این	 	فضای	شهری	شده	بود.	در 	جمله	نابینایان،	توان-یابان،	خردساالن،	سالخوردگان	و...	از 	خاص	از 	به	حذف	و	ترد	اقشار 	منجر توسعه	ای	به	شهر
	تهران"،	 دوره	مدیریت	شهری،	شهرداری	تهران	با	تدوین	برنامه	"جامع	اقدامات	مناسب	سازی	فضاهای	شهری	برای	اقشار	خاص	جامعه	در	شهر
و	 	 معابر مناسب	سازی	 راستای	 	 در 	، اقشار این	 حامی	حقوق	 اجتماعی	 نهادهای	 میدانی	 	 و	حضور و	مشارکت	جدی	 ذی	نفعان	 تمامی	 با	همکاری	

تسهیالت	شهری،	اقدامات	راهبردی	مهمی	را	به	انجام	رسانده	است؛	
	سازمان	استاندارد	ایران	به	شماره	15564	با	عنوان:	»طراحی	و	اجرای	مناسب	سازی	 	اخذ	تاییدیه	از

ساختمان	ها	و	فضاهای	عمومی	برای	افراد	دارای	معلولیت«؛	
در	 ساختمانی	 پروانه	های	 	 در	صدور گذرها	 ارتفاعی	 کدهای	 	 از بهره	گیری	 اجرایی	 آیین	نامه	 " تدوین	 	

مناطق	پایلوت"؛
	امالک	در	مرحله	بر	و	کف؛	 	پروانه	و	کنترل	عملیات	ساختمانی	با	ارائه	کد	ارتفاعی	در 	اصالح	فرایند	صدور
	طریق	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه؛	 	پروژه	های	عمرانی	از 	کنترل	رعایت	ضوابط	مناسب	سازی	در

و	 وزارت	خانه	ها	 اول:	 )مرحله	 تهران	 	 شهر تجمعی	 و	 اداری	 ساختمان	های	 مناسب	سازی	 پیگیری	 	
سازمان	های	مستقل(؛

	بخشنامه	ممنوعیت	افتتاح	پروژه	ها	در	صورت	عدم	مناسب	سازی؛ 	صدور

تاکنون	2907	پروژه	تعریف	گردیده	که	723	مورد	
	این	پروژه	ها	در	 	آن	به	اتمام	رسیده	و	89	درصد	از از

	دارند. 	قرار 	و	نیمه	برخوردار محالت	کم	برخوردار

	این	دوره	مدیریت	شهری	 در
تاکنون	89	بوستان	به	مساحت	

	کامل	 	بطور تقریبی	400	هکتار
مناسب	سازی	شده	و	مناسب	سازی	

85	بوستان	دیگر	به	مساحت	178 
	تا	پایان	مردادماه	1400	در	 	نیز هکتار

دست	اقدام	می	باشد.
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جدول	24.	مناسب	سازی	بوستان	ها

مأخذ:	معاونت	خدمالت	شهری	و	محیط	زیست

	تهران 	برای	مناسب	سازی	در	شهر نقشه	3.	اولویت	بندی	معابر

 

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

شهر	 در	 مناسب	سازی	 اجرایی	 عملیات	 شهری،	 فضای	 مناسب	سازی	 برای	 الزم	 بسترهای	 ایجاد	 با	
	داشته	است؛ نتایج	ذیل	را	دربر

	1364،	بازارها	و	میادین	شـهرداری	تهران	فاقد	زیرسـاخت	مناسـب	برای	 	شـهریور 	حالی	که	تا	پیش	از در
	1396	تـا	پایـان	 	فاصلـه	شـهریور 	جملـه	کـودکان	بـود،	در 	کم	تـوان	از 	اقشـار اسـتفاده	توان	یابـان	و	سـایر
	تهـران	مناسب	سـازی	 	بازارهـا	و	میادیـن	شـهر 	معـادل	43،5	درصـد	از 	مجمـوع	115	بـازار سـال	1399	در

گردیده	اسـت.

جدول	25.	بازارهای	مناسب	سازی	شده	جهت	رفاه	حال	توان	یابان	و	اقشار	خاص

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

بطور	 	 400	هکتار تقریبی	 به	مساحت	 تاکنون	89	بوستان	 این	دوره	مدیریت	شهری	 	 در این	 	 عالوه		بر
پایان	 تا	 	 نیز 	 هکتار 	178 مساحت	 به	 	 دیگر بوستان	 	85 مناسب	سازی	 و	 شده	 مناسب	سازی	 کامل	
دوره	 این	 	 در 	 نیز تهران	 امالک	شهرداری	 	 از 154	ساختمان	 می	باشد.	 اقدام	 در	دست	 	1400 مردادماه	

مناسب	سازی	شده	است.
معابر	 	 از مترمربع	 	 هزار 	52.7 	 بر بالغ	 مدیریت	شهری	 	 اخیر دوره	 	 در 	 نیز 	 معابر مناسب	سازی	 زمینه	 	 در
	پایلوت	در	سطح	مناطق	22	گانه	در	 	جمله	55	محور از 	تهران	 ساخته	شده	در	سنوات	گذشته	شهر

	برای	استفاده	نابینایان	و	توان	یابان	مناسب-سازی	 	مهر 	طرح	استقبال	از 	آموزش	استثنایی	در 	منتهی	به	مدارس	و	مراکز سال	1397	و	1398	و	معابر
گردیده	است.

در	فاصله	شهریور	1396	تا	
پایان	سال	1399	در	مجموع	115 
	بازارها	و	 بازار	معادل	43،5	درصد	از
میادین	شهر	تهران	مناسب	سازی	

گردیده	است.

در	دوره	اخیر	مدیریت	شهری	
بالغ	بر	52.7	هزار	مترمربع	از	معابر	

ساخته	شده	در	سنوات	گذشته	
شهر	تهران	مناسب	سازی	گردیده

سال99سال98سال97سال96سال95واحدعنوانشاخص

2222224447تعدادمناسبسازیبوستانها

96واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

010136230تعدادبازارهایمناسبسازیشدهجهترفاهحالتوانیابانواقشارخاص
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	ویژه	نابینایان	و	معلوالن	)مترمربع( 	16.	مناسب	سازی	معابر نمودار

 

مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

از	 قانون	جامع	حمایت	 	2 ماده	 اساس	 بر	 دوره	جدید	مدیریت	شهری،	 در	 تهران	 همچنین	شهرداری	
	و	 آن	در	سال	84،	نسبت	به	احداث	228	کیلومتر	پیاده	رو	به	صورت	هموار حقوق	معلوالن	و	اصالحیه	
مناسب	سازی	شده	با	ایجاد	نوار	بساوایی	و	رمپ	و	شیب	مناسب	احداث	نموده	است.	به	صورت	هموار	

و	مناسب	سازی	شده	با	ایجاد	نوار	بساوایی	و	رمپ	و	شیب	مناسب،	طراحی	و	به	اجرا	درآمده	است.	
	مناطق	 	پیاده	روهای	احداثی	در از 	 کیلومتر 	4.1 	 این	دوره	مدیریت	شهری	در 	 که	در قابل	توجه	است	
	است،	در	 	باالتری	برخوردار 	کیفیت	و	ماندگاری	بسیار 	تکنولوژی	جدید	بتن	پلیمری	که	از 2-16-18-21	از

اجرای	نوا	بساوایی	استفاده	شده	است.
	این	دوره	مدیریت	شهری	154	ساختمان	متعلق	به	شهرداری	تهران	به	صورت	کامل	مناسب	سازی	شده	است.	مناسب	سازی	پایانه	ها	 همچنین	در
	ورودی	پایانه	 	به	پله	برقی،	احداث	رمپ	در و	پارک	سوارهای	غرب،	جنوب،	بیهقی	و	شرق	با	ایجاد	تسهیالت	جابجایی	خودروهای	برقی	و	پل	عابر	مجهز
	اقدامات	 	دیگر 	جانبازان	و	معلولین،	تهیه	و	نصب	سرویس	بهداشتی	فرنگی	از 	محل	سوارشدن	اتوبوس،	راه	اندازی	آسانسور و	ایجاد	دسترسی	در

	این	حوزه	می	باشد. انجام	شده	در
	به	شرح	ذیل	صورت	گرفته	است؛ 	این،	مناسب	سازی	ایستگاه	های	حمل	ونقل	عمومی	برای	تردد	راحت	تر	همه	اقشار عالوه	بر

	تهران؛ 	ایستگاه	های	متروی	شهر 	در
	برای	معلولین	در	خطوط	1-2-5-7؛ 	ساخت،	نصب	و	بهره	برداری	آسانسور

	ساخت،	نصب	و	بهره	برداری	پله	برقی	برای	کم	توانان	در	خطوط	1-2-3-4-5-6-7؛
	ایستگاه	های	خطوط	1	الی	7	مترو؛ 	انجام	اقدامات	اصالحی	در

و	 آسانسورها	 	جلوی	 در تسمه	ایی	 و	 	قطعات	سکه	ایی	 از استفاده	 با	 نابینایان	 ویژه	 	 احداث	مسیر 	
	8	ایستگاه	در	سال	1399	به	اتمام	رسیده	است(. 	نابینایان	در پله	های	برقی	)9550	متر	مسیر

:)BRT(تندرو	اتوبوس	های	ایستگاه	و	ها	پایانه	 	در
	302	ایستگاه	موجود(. 	ایستگاه	های	اتوبوس	تندرو	)BRT(	)تعداد	279	از 	مناسب	سازی	92%	از

یلی یلی شهر تهران و افزایش دسترسی به حمل ونقل ر 6-2- توسعه کمی و کیفی مترو در راستای تکمیل شبکه ر
 205	 از 	تهران	 	ماه	96	تا	پایان	سال	1399	طول	مسیر	خطوط	مترو	بهره	برداری	شده	شهر از	شهریور
	دوره	12	ساله	مدیریت	شهری	 	اساس	اطالعات	موجود،	در 	افزایش	یافته	است.	بر به	245	کیلومتر
	به	طول	خطوط	مترو	شهری	 	متوسط	ساالنه	9.6	کیلومتر 	و	به	طور 	مجموع	116	کیلومتر گذشته،	در
	شرایط	 در آن	هم	 	 اخیر 	دوره	 در 	 کیلومتر به	10.7	 افزایش	 با	11.5	درصد	 	 امر این	 که	 بود	 اضافه	شده	

	آن	و	شیوع	کرونا،	افزایش	یافته	است. تشدید	تحریم	ها	و	انقباض	منابع	درآمدی	ناشی	از

جدول	26.	تغییرات	شاخص	های	کالن	حمل	ونقل	ریلی	)1384-99(

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک	

96سال84واحدعنوانشاخصردیف اردیبهشت1400سال99سال98سال97شهریور

89205228237245245کیلومترطولخطوطبهرهبرداریشدهمترو1

37613461451150015211521تعدادواگنهایبهرهبرداریشدهمترو2

41109121126135137ایستگاهایستگاههایبهرهبرداریشدهمترو3

احداث	261	کیلومتر	
	و	 پیاده	رو	به-صورت	هموار
مناسب	سازی	شده	با	ایجاد	نوار	

بساوایی	و	رمپ	و	شیب	مناسب	در	
دوره	جدید	مدیریت	شهری	

مناسب	سازی	92%	از	
ایستگاه	های	اتوبوس	تندرو	
	302	ایستگاه	 )BRT(	)تعداد	279	از

موجود(.

	ماه	96	تا	پایان	سال	 از	شهریور
1399	طول	مسیر	خطوط	مترو	

بهره	برداری	شده	شهر	تهران	از	205	به	
	افزایش	یافته	است 245	کیلومتر
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	109	ایستگاه	در	شهریورماه	 	افزایش	قابل	مالحظه	ای	یافته	و	از متناسب	با	طول	خطوط	بهره	برداری	شده،	تعداد	ایستگاه	های	بهره	برداری	شده	نیز
	
ً
	مقایسه	با	دوره	12	ساله	مدیریت	شهری	گذشته	مجموعا 	است	در 	اردیبهشت	ماه	1400	بالغ	گردیده	است.	شایان	ذکر 1396	به	137	ایستگاه	در

	دوره	فعلی	 	حالی	است	که	در 	متوسط	ساالنه	5.7	ایستگاه	افتتاح	شده	بود،	این	در 68	ایستگاه	و	به	طور
افتتاح	 با	 است.	 گردیده	 بالغ	 تقاطعی(	 ایستگاه	 	4 احتساب	 )بدون	 ایستگاه	 	7.5 به	 شهری	 مدیریت	
	ایستگاه	های	بهره	برداری	 قریب	الوقوع	4	ایستگاه	جدید	در	خطوط	مترو	تا	پایان	تیرماه	سال	جاری،	شمار
	هر	 	به	32	ایستگاه	خواهد	رسید؛	این	اتفاق	به	معنی	افتتاح	میانگین	8	ایستگاه	در 	4	سال	اخیر شده	در

	می	باشد. 	حوزه	مترویی	کشور 	دوره	کنونی	مدیریت	شهری	و	ثبت	یک	رکورد	در 	آغاز سال	از
	اساس	فهرست	بهای	سال	1395	احداث	یک	کیلومتر	خط	مترو	زیرزمینی	)شامل	سازه	 	است	بر شایان	ذکر

	کننده،	ریل	 ،	یک	هواکش	میانه	تونل،	روسازی	و	بتن	پر تونل،	یک	ایستگاه	160	متری	همراه	با	ورودی	ها	و	دسترسی	ها،	هوارسان،	پله	فرارو	رکتی	فایر
	حالی	است	 	160	متری(،	معادل	218	میلیارد	تومان،	برآورد	گردیده	بود.	این	در و	سوزن،	یک	مجموعه	پایانه،	تجهیزات	ویژه	و	پست	برق،	یک	رام	قطار
	اساس	فهرست	بهای	سال	1400	احداث	یک	کیلومتر	خط	مترو	زیرزمینی	با	مشخصات	مشابه	معادل1،304	میلیارد	تومان	برآورد	شده	است.	 که	بر

	مترو	در	سال	1395	می	باشد. 	هزینه	های	احداث	یک	کیلومتر 	مترو	در	سال	1400	معادل	6	برابر بنابراین	هزینه	های	احداث	یک	کیلومتر

	17.	طول	خطوط	بهره	برداری	شده	مترو	تهران-کیلومتر نمودار
 

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	تا	هشتگرد	با	یک	ایستگاه	با	همکاری	وزارت	 	به	طول	26	کیلومتر	حد	فاصل	ایستگاه	گلشهر 	دیگری	نیز الزم	به	توضیح	است،	در	سال	1398	مسیر
راه	و	شهرسازی	و	شرکت	عمران	شهرهای	جدید،	احداث	و	به	مسیرهای	تحت	بهره	برداری	متروی	تهران	افزوده	گردید،	که	با	این	احتساب	طول	
	با	142	ایستگاه	می	باشد	)طول	شبکه	متروی	تهران	با	احتساب	انشعابات	و	خطوط	شانت	درج	 	271	کیلومتر خطوط	شبکه	متروی	تهران	بالغ	بر

	می	باشد(. گردیده	و	مسیر	مسافرگیری	258	کیلومتر
	این	دوره	از	مدیریت	شهری	در	سال	1396به	واسطه	عدم	رعایت	استانداردهای	حمل	ونقل	 همچنین	در
،	بهره	برداری	از	8	ایستگاه	و	22  ریلی	و	مسائل	ایمنی،	فقدان	وجود	سیگنالینگ	و	نقص	تجهیزاتی	بسیار
	از	مسیر	خط	7	متوقف	گردید	که	با	تکمیل	نواقص	و	تأیید	ایمنی	آن	توسط	مراجع	ذی	صالح،	 کیلومتر

ایستگاه	ها	و	خط	یاد	شده،	طی	سال	های	1397	و	1398	به	بهره	برداری	ایمن	و	کامل	رسید.
واگن	های	 تعداد	 اساس	 این	 	 بر است.	 یافته	 ادامه	 خطوط	 توسعه	 موازات	 به	 	 نیز ناوگان	 افزایش	
دستگاه	 	1521 به	 	1346 	 از افزایش	 درصد	 	13 با	 شهری	 مدیریت	 جدید	 دوره	 	 در شده	 بهره	برداری	
موجب	 فروشندگان،	 با	 بانکی	 تبادل	 امکان	 عدم	 و	 تحریم	ها	 تشدید	 لیکن	 است،	 یافته	 افزایش	
	دوره	12ساله	مدیریت	شهری	گذشته	به	افزایش	متوسط	 گردید	میانگین	افزایش	ساالنه	80	واگن	در
اتکا	به	خارج	و	تقویت	تولید	 ساالنه	50	دستگاه	واگن	کاهش	یابد.	برای	رفع	این	مشکل	و	کاهش	
	ملی	با	همکاری	معاونت	علمی	و	فناوری	 	مدیریت	شهری،	پروژه	ملی	ساخت	قطار 	این	دوره	از ملی،	در

	گرفت.	این	 	قرار 	کار 	دستور 	18	شرکت	دانش	بنیان	و	4	مجموعه	بزرگ	صنعتی	در 	کنار ،	شرکت	مترو،	شرکت	واگن	سازی	تهران،	در رئیس	جمهور
	طی	مدت	18	ماه	که	به	نوعی	یکی	از	سریع	ترین	پروژه	های	طراحی	و	توسعه	این	محصول	پیچیده	 پروژه	با	بکارگیری	ظرفیت	و	امکانات	داخلی	و	در
	افزایش	 	آینده	ای	نزدیک	نقش	قابل	توجهی	در 	به	ساخت	یک	قطار	هفت	واگنه	با	حدود	85	درصد	بومی	سازی	گردید،	که	در 	است؛	منجر 	کشور در
	تولید	ملی	و	 	تقویت	و	پشتیبانی	از 	است	شهرداری	تهران	به	منظور 	قطعات	خواهد	داشت.	شایان	ذکر 	تأمین	بخشی	از ناوگان	مترو	و	خودکفایی	در

اشتغال	زایی،	قرارداد	105	دستگاه	واگن	ملی	را	با	شرکت	واگن	سازی	تهران	منعقد	نموده	است.
از	 	 	رشد	کمی،	رشد	کیفی	این	سامانه	نیز 	کنار 	تهران،	در 	تهران	به	عنوان	شاکله	و	استخوان	بندی	اصلی	حمل	ونقل	شهر 	سامانه	متروی	شهر در
	جامعه،	هوای	مطلوب	داخل	سامانه،	سرفاصله	اعزام	قطارها،	تکمیل	ورودی	های	 	است؛	دسترس	پذیری	برای	همه	اقشار اهمیت	بسزایی	برخوردار
	مدیریت	شهری	به	موازات	توسعه	سامانه	 	چهار	سال	اخیر 	از 	کمتر 	است.	در 	اهمیت	بسزایی	برخوردار ایستگاه	ها،	پله	برقی	ها،	آسانسورها	و	...	از
 12	 آن	جمله	می	توان	به	بهره	برداری	از 	 	گرفته	که	از 	اولویت	قرار 	در مترو،	با	فراهم	نمودن	منابع	و	امکانایت	فراوان،	توسعه	کیفی	سامانه	مترو	نیز

تعداد	ایستگاه	های	
 109	 بهره	برداری	شده	از

ایستگاه	در	شهریورماه	1396	به	
	اردیبهشت	ماه	 137	ایستگاه	در

افتتاح	میانگین	8	ایستگاه	
	آغاز	دوره	کنونی	 در	هر	سال	از

مدیریت	شهری	و	ثبت	یک	رکورد	در	
حوزه	مترویی	کشور

تعداد	واگن	های	بهره	برداری	
شده	در	دوره	جدید	مدیریت	

شهری	با	13	درصد	افزایش	از	1346 
به	1521	دستگاه
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	این	 	حوزه	دسترس	پذیری	ایستگاه	ها	ذکر 	و	5	پست	برق	اشاره	نمود.	در ورودی	ایستگاه،	78	سامانه	تهویه	هوا،	280	پله	برقی،	62	دستگاه	آسانسور
	این	 	کل	آسانسورها	در 	کل	پله	های	برقی	و	36	درصد	از 	22	سال	بهره	برداری	از	خطوط	مترو	حدود	30	درصد	از 	طی	بیش	از نکته	ضروری	است	که	در

	مدیریت	شهری	به	بهره	برداری	رسیده	است. دوره	از

	دوره	جدید	مدیریت	شهری جدول	27.	مشخصات	ایستگاه	های	بهره	برداری	شده	در

آدرسمنطقهنامایستگاهتاریخافتتاحخطردیف

میدانشهدایارتش)اقدسیه(-خیابانموحددانش-1ایستگاهاقدسیه131400/02/25
ابتدایکوچهندا

خیابانحضرتولیعصر)عج(-تقاطعخیابانمولوی-11مهدیه)تقاطعباخط7(231397/04/23
ضلعجنوبشرقچهارراهامیریه

مرزداران2ایستگاهمرزداران361400/02/25 ابتدایبلوار

وبزرگراهاشرفیاصفهانی5شهیداشرفیاصفهانی461399/12/26 تقاطعخیابانپیامبر

تربیتمدرس)تقاطعبا561399/12/26
اتوبانچمرانجنبورودیجاللآلاحمد2و6خط7(

امام661399/12/23 مرزداران2یادگار امام)ره(وبلوار ضلعشرقیتقاطعبزرگراهیادگار

تقاطعبزرگراهحکیموخیابانپیامبرمرکزی5شهیدستاری761399/12/23

کبیر861399/09/27 کبیر12و14امیر خیابان17شهریور-تقاطعتونلامیر

کیانشهر-خیابانشهیدعزیزخانینبشچهارراهشهید15کیانشهر961398/11/28
صالحی

امامحسین)ع()تقاطع1061398/07/06
میدانامامحسین)ع(-ابتدایخیابانانقالب12و7باخط2(

116
1398/01/18

)تستگرماسفند97(
میدانشهدا)تقاطعبا

وپیروزی12و13خط4( تقاطعخیابانهای17شهریور

126
1398/01/18

)تستگرماسفند97(
-بزرگراهبعثت15بعثت خیابانهفدهشهریور

136
1398/01/18

شهرکدولتآباد-انتهایبلوارقدس20دولتآباد)تستگرماسفند97(

مشتركمسیر1461398
مناطق

زیرزمینیمسیرحدفاصلایستگاه 10کیومترمسیر
دولتآبادتاایستگاهامامحسین

مشتركمسیر1561399
مناطق

زیرزمینیحدفاصلایستگاهتربیت 7.5کیومترمسیر
مدرستاایستگاهشهیدستاری

تقاطعاتوبانشهیدمحالتیوآهنگ14آهنگ1671399/12/26

خیابانچهلتندوالبجنببوستانآبان14چهلتندوالب1771399/12/14

قیام12میدانقیام1871399/12/14 میدانقیام-ابتدایبلوار

بزرگراههمتشرق-میدانآرش-رویرویدرباورژانس2برجمیالد1971399/09/27
بیمارستانمیالد

چهارراهمولوی،تقاطعخیابانمولویوخیابانمصطفی12مولوی2071398/10/02
خمینی

میدانمحمدیه)تقاطع2171398/06/04
میدانمحمدیه)میداناعدام(،تقاطعخیابانخیامو12باخط1(

مولوی

بزرگراهبسیج،ابتدایبزرگراهشهیدمحالتی14بسیج2271398/06/04
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مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

جدول	28.	وضعیت	ایستگاه	های	برنامه	ریزی	شده	برای	افتتاح	تا	مردادماه	1400

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

تش نشانی 7-2- سطح پوشش ایستگاه های آ
آتش	نشانی	اضافه	شده	 	دوره	فعلی	مدیریت	شهری	تهران،	4	ایستگاه	به	مجموع	ایستگاه	های	 در
گردیده	 بالغ	 	1399 سال	 پایان	 	 در ایستگاه	 	133 به	 	129 	 از تهران	 آتش	نشانی	 ایستگاه	های	 تعداد	 و	
به	5.6  کیلومترمربع	 	5.7	 از آتش	نشانی	 ایستگاه	 	 هر تحوالت	محدوده	تحت	پوشش	 این	 با	 است.	

کیلومترمربع	کاهش	یافته	است.	

	تهران جدول	29.	تعداد	ایستگاه	های	احداث	و	نوسازی	شده	آتش	نشانی	شهر

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

آدرسمنطقهنامایستگاهتاریخافتتاحخطردیف

روبرویخیابانقدمینبشبن11هاللاحمر2371397/12/25 خیابانهاللاحمر
زعیمجنبایستگاهعباسی بستسر

تربیتمدرس)تقاطعبا2471397/12/25
اتوبانچمرانجنبورودیجاللآلاحمد6و2خط6(

ضلعشمالغربیمیدانصنعت2میدانصنعت2571397/12/25

خیابانحضرتولیعصر)عج(،تقاطعخیابانمولوی،11مهدیه)تقاطعباخط3(2671397/04/23
ضلعجنوبشرقچهارراهامیریه

بریانک10و11بریانك2771397/04/23 بزرگراهشهیدنوابصفویابتدایبلوار

تقاطعبزرگراهشهیدنوابصفویجنوبباخیابانامام10و11رودکی2871397/04/23
خمینیجنبپلخیابانامامخمینی)ره(

پلکمیلایستگاه10و11کمیل2971397/04/23 اتوباننواببهسمتجنوببعداز
کمیل

شهیدنوابصفوی3071397/04/23
میدانجمهوری،تقاطع10و11)تقاطعباخط2( از بزرگراهنواب،پایینتر

آذربایجان

مشتركمسیر3171397
مناطق

زیرزمینیمسیرحدفاصلایستگاه 13.5کیومترمسیر
مهدیهتاایستگاهمیدانصنعت

مشتركمسیر3271398
مناطق

زیرزمینیحدفاصلایستگاهبسیجتا 8.5کیومترمسیر
ایستگاهمهدیه

آدرسمنطقهنامایستگاهپیشرفتفیزیکیردیف

تقاطعبزرگراهشیخفضلاهللنوریوبزرگراهجاللآلاحمد2شهرکآزمایش1%91

خیابان17شهریور-تقاطعمنصور15شهیدرضایی2%75

محدودهمیدانتوحید،بزرگراهچمران-ابتدایخیابانستارخان)ورودیمنطقه2و6باقرخان3%82
جنوبغربیایستگاه(

تقاطعخیابانپروانهبابزرگراهآیتاهللحکیم5پروانه4%52

تعداد	ایستگاه	های	
آتش	نشانی	تهران	از	129	به	133 

	پایان	سال	1399	بالغ	 ایستگاه	در
گردیده	است.

96سال95واحدشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

123129129131131133تعدادتعدادایستگاهآتشنشانی

ایستگاههایساختهشدهجدیداالحداث/
7214-تعدادنوسازی/جایگزینی

6202-تعدادشمارهایستگاههایاضافهشده
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	بنای	مورد	نیاز	ساخته	شده	است. 	فضای	کانکس	فعالیت	می	کردند	نیز همچنین	دوره	فعلی	مدیریت	شهری،	برای	3	ایستگاه	فاقد	ابنیه	که	در

	جدول	30.	مشخصات	ایستگاه	های	احداث	و	نوسازی		شده	آتش	نشانی

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

به	137  تهران	 آتش	نشانی	 ایستگاه	های	 آن	ها	تعداد	 اتمام	 با	 که	 	حال	ساخت	می	باشد	 	در نیز 	 ایستگاه	دیگر 	4	 	حال	حاضر 	است	در به	ذکر الزم	
ایستگاه	افزایش	خواهد	یافت.	

جدول	31.	مشخصات	ایستگاه	های	در	دست	ساخت	آتش	نشانی	تهران

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

2-8- افزایش سطح دسترسی به فروشگاه های شهروند
	راستای	سیاست	اصالح	نظام	توزیع	و	بهبود	دسترسی	شهروندان	به	کاالهای	عمومی،	ساماندهی	و	توسعه	 	مدیریت	شهری	تهران	در 	دوره	اخیر در
	به	دالیل	 	چارچوب	این	سیاست	تاکنون	7	فروشگاه	جدید	تأسیس	و	5	فروشگاه	نیز 	گرفته	است	و	در 	قرار 	کار 	دستور فروشگاه	های	شهروند	در

گوناگون	به	شرح	جدول	ذیل	تعطیل	شده	است:
 

اقدامعنوانپروژهردیف
تاریخ

بهرهبرداری
درصد

آدرسپروژهپیشرفت

129-آزادگان1

ت
ساخ

ورودی1397100 مسیرغرببهشرقبزرگراهآزادگان،بعداز
بهرام،نرسیدهبهپمپبنزین،خیابانایران فیروز

یازدهم1311397100-شهرکابوذر2 ،ابوذر بزرگراهارتش،شهركابوذر

1321399100-ورامینی6
بزرگراهآیتا...سعیدی

شهیدورامینی

1331399100-رسالت7
صالحآبادغربی
شهرکرسالت

ثایستگاه3110
سازیواحدا

نو
ابنیه

بزرگراهحقانی،داخلباغموزهدفاعمقدس1398100

1151399100-سعدی4
خیابانانقالب
خیابانسعدی

میرداماد1399100ایستگاه5116 بلوار

عنوانپروژهردیف
تاریخ

بهرهبرداری
پروژه/ متراژ

مترمربع
هزینهاجرا

)ریال(
درصد

آدرسپروژهپیشرفت

ماه99قیطریه1 قیطریه–خروشنایی-خصفا-خ22%77048،385،000،000تیر
آزادی

بزرگراهبعثت–خصابونیان-تقاطع17%216285،429،306،181بهمنماه98صابونیان2
مینایی

55%1176113،799،793،618بهمنماه99افسریه3
خاتماالنبیاء–بلوار افسریه–بلوار

والفجر–خشهیدشیرنژاد–خشهید
غالمی

84%156560،599،000،000مهر98ایستگاه444
بزرگراهشهیدلشگری–سهراه
کرمانخودرو- اندیشه–بلوار

7–خ64 خآذر



یعــی | 47 | ز تو لــت  ا عد  | م  و د  | فصــل 

جدول	32.	سطح	دسترسی	یه	فروشگاه	های	شهروند

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	نیمه	نخست	سال	جاری	به	 	برنامه	ریزی	الزم	برای	افتتاح	2	شعبه	جدید	به	شرح	ذیل	صورت	گرفته	و	این	شعب	در 	حال	حاضر 	است	در شایان	ذکر
افتتاح	خواهند	رسید:

	اتوبان	همت	با	سطح	فروش	2200	مترمربع( 1(	فرانتیوم	)واقع	در
	ماهان	با	سطح	فروش	550	مترمربع( 	بلوار 2(	ماهان	کرج	)واقع	در

 

شهریورشرح
سال1400سال99سال98سال9697

تعداد
4040424142فروشگاهها

توضیحات

+فروشگاهنارسیس
اضافهشدهاست.

-فروشگاهکارتنی
بهعلتبازدهی

نامطلوببستهشده
است.

+فروشگاههایدروس،
ومهر شمیرانسنتر
کرجاضافهشده شهر

است.

-فروشگاهمارلیکبه
علتاغتشاشات98وبه
غارترفتنبستهشده

است.

+فروشگاهبهشتاضافهشده
است.

-فروشگاهبرجمیالدبهدلیل
کروناوعدمفروشبستهشده

است.

بهدلیل -فروشگاهجمهورینیز
خاتمهقراردادوعدمتمدیدتوسط

مالکآنبستهشدهاست.

+فروشگاهعلیاکبریدر
اولخرداد سهروردیدر

افتتاحشدهاست.

-فروشگاههایفرانتیوم،
ستارهشبوماهانکرج
دردستاقداممیباشد.



سوم فصل 
یرســاختی و  توســعه ز
ــهیل ترافیک تس
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1-3- اولویت توسعه مترو به توسعه بزرگراهی در تخصیص بودجه
	خودرو	و	به	طور	مشخص	 از 	انسانی	مستلزم	اولویت	دهی	به	توسعه	حمل	ونقل	عمومی	نسبت	به	توسعه	زیرساخت	های	استفاده	 تحقق	شهر
	انسانی،	اولویت	توسعه	ارتباطی	پایتخت	 	راستای	تحقق	شهر 	دوره	جدید	با	سیاست	گذاری	صورت	گرفته	در اتوبان	سازی	است.	شهرداری	تهران	در

	داده	است: 	اقدامات	خود	قرار 	داده	و	توسعه	حمل	و	نقل	عمومی	را	محور را	تغییر

جدول	33.	هزینه	قطعی	کل	اعتبارات	شهرداری	تهران،	اعتبارات	توسعه	شبکه	بزرگراهی،	حمل	ونقل	ریلی-ریال

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه	و	محاسبات	گزارش

	دوره	قبلی	مدیریت	شهری	)95-92(	نسبت	هزینه	 	جدول	باال	مشخص	است،	در همان	گونه	که	در
در	 گرفته	 صورت	 قطعی	 هزینه	 	0.72 با	 	 برابر ریلی	 حمل	ونقل	 توسعه	 زمینه	 	 در گرفته	 صورت	 قطعی	
توسعه	بسترهای	 	 بر نهاد	مدیریت	شهری	 تمرکز	سیاستی	 واقع	 	 در و	 بوده	 بزرگراهی	 توسعه	شبکه	
	این	دوره	مدیریت	شهری،	تمرکز	 	حالی	است	که	در استفاده	از	حمل	ونقل	شخصی	بوده	است.	این	در
	هزینه	 	این	حوزه،	میزان	هزینه	قطعی	صورت	گرفته،3.66	برابر 	روی	توسعه	حمل	ونقل	ریلی	بود	و	در بر

	توسعه	شبکه	بزرگراهی	بوده	است. قطعی	صورت	گرفته	در

یلی ح جامع حمل ونقل ر 2-3-  آغاز مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه خطوط جدید بر اساس طر
	چارچوب	مطالعات	جامع	خطوط	ریلی	صورت	پذیرد.	این	در	 	تهران	می	بایست	در توسعه	خطوط	متروی	شهر
	این	اساس	 	بوده	است.	بر 	تهران	برای	سال	های	متمادی	فاقد	مطالعات	جامع	ریلی	به	روز حالی		است	که	شهر
	قرار	 	کار 	دستور 	ویژه	در 	مدیریت	شهری	به	طور 	دوره	اخیر مطالعات	بازنگری	طرح	جامع	حمل	ونقل	ریلی	در
	مورخ	 	یکصد	و	پنجاه	و	ششمین	جلسه	شورای	عالی	هماهنگی	ترافیک	شهرهای	کشور گرفت	و	سرانجام	در
	تهران	پس	از	سال	ها	دارای	یک	طرح	جامع	ریلی	 30	بهمن	ماه	سال	1398	به	تصویب	رسید	تا	سرانجام	شهر
،	خطوط	جدید	مترو	تهران	)خط	8  	اساس	مطالعات	مذکور 	باشد.	بر 	و	متناسب	با	توسعه	این	کالنشهر بروز

	گرفته	است.	 	قرار 	کار 	دستور 	در 	گرفته	و	به	تصویب	رسیده	اند	و	لذا	مطالعات	امکان	سنجی	و	طراحی	این	خطوط	نیز تا	11(	مورد	بازبینی	و	طراحی	قرار

3-3- ساماندهی فضاهای پارک شهری
	نزدیک	ترین	فاصله	ممکن	از	 آوردن	امکان	پارک	خودرو	در پارکینگ	های	حاشیه	ای	با	توجه	به	فراهم	
	این	راستا	شهرداری	 	بیشترین	تقاضا	برخوردارند.	در 	مطلوب	ترین	انواع	پارکینگ	بوده	و	از مقصد،	از
و	 پشتیبانی	 	، تجهیز واگذاری،	 جهت	 مزایده	 برگزاری	 به	 اقدام	 شهری	 مدیریت	 دوره	 این	 	 در تهران	
تهران	 شهرداری	 	2 منطقه	 	 در مکانیزه	 روش	 به	 حاشیه	ای	 پارک	 فضای	 	11530 حدود	 	 از بهر	ه	برداری	
	پهنه	مرکزی	)شامل	مناطق	12،11،7،6(	نموده	است. )به	صورت	پایلوت(	و	حدود	30000	فضای	پارک	در

	بافت	های	فرسوده،	دو	پارکینگ	مینابی	با	زیربنای	16400  	این	برای	ساماندهی	وضعیت	معابر عالوه	بر
پارکینگ	 و	 	15 	منطقه	 در ذوالفقاری	 و	 اتابک	 برای	محله	 	7	طبقه	 در 460	دستگاه	 و	ظرفیت	 مترمربع	
	روی	بخش	فوقانی	تونل	 	4	طبقه	با	ظرفیت	550	دستگاه	بر 	با	زیربنای	حدود	20000	مترمربع	در امیرکبیر

	این	دوره	مدیریت	شهری،	 در
	بر	روی	توسعه	حمل	ونقل	 تمرکز
	این	حوزه،	میزان	هزینه	 ریلی	بود	و	در
صورت	گرفته،3.66	برابر	هزینه	صورت	

گرفته	در	توسعه	شبکه	بزرگراهی	
بوده	است.

خطوط	جدید	مترو	
تهران	)خط	8	تا	11(	مورد	

	گرفته	و	به	 بازبینی	و	طراحی	قرار
تصویب	رسیده	اند

دو	پارکینگ	مینابی	با	
زیربنای	16400	مترمربع	و	ظرفیت	
460	دستگاه	در	7	طبقه	برای	محله	
اتابک	و	ذوالفقاری	در	منطقه	15	و	
	با	زیر	بنای	حدود	 پارکینگ	امیرکبیر
20000	مترمربع	در	4	طبقه	با	ظرفیت	
550	دستگاه	بر	روی	بخش	فوقانی	

تونل	امیرکبیر	در	منطقه	14	در	دست	
احداث	می	باشند.

هزینهقطعیاعتباراتتوسعهکلهزینهقطعیسال
شبکهبزرگراهی

هزینهقطعیاعتباراتتوسعه
حملونقلریلی

نسبتهزینهقطعی
اعتباراتمتروبه
شبکهبزرگراهی

139293,956,646,93128,280,869,0004,531,176,586

0.72

1393139,192,807,72421,461,000,39515,091,339,347

1394176,963,782,70019,012,687,62628,759,861,102

1395192,039,217,72910,772,407,7698,808,524,288

602,152,455,08479,526,964,79057,190,901,323مجموع92-95

1396138,763,775,1175,148,571,98111,652,520,331

3.66

1397152,027,893,0975,329,160,13624,797,337,935

1398197,737,996,2267,068,822,57635,352,567,179

1399214,140,424,7776,137,287,37315,009,787,092

702,670,089,21723,683,842,06686,812,212,537مجموع96-99
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	منطقه	14	در	دست	احداث	می	باشند.	 	در امیرکبیر
	منطقه	6	به	ظرفیت	حدودی	512	و	 	در احداث	پارکینگ	1278	واحدی	جنب	پردیس	سینمایی	ملت،	پارکینگ	طبقاتی	حافظ،	الله	و	مکانیزه	ایرانشهر
	منطقه	11	به	ظرفیت	 	منطقه	7	به	ظرفیت	حدودی	205	دستگاه،	پارکینگ	طبقاتی	کاوه	و	کرمانیان	در 800	و	168	دستگاه،	پارکینگ	طبقاتی	طالقانی	در
	اقدامات	انجام	شده	 	دیگر 	منطقه	12	به	ظرفیت	حدودی	210	و	207	دستگاه،	از حدودی	637	و	396	دستگاه،	پارکینگ	طبقاتی	سعدی	و	کریستال	در

	مدیریت	شهری	است. 	دوره	اخیر 	این	حوزه	در در

یلی  4-3- افزایش ظرفیت و میزان استفاده از حمل ونقل ر
	دوره	جدید	مدیریت	شهری	با	اعمال	سیاست	افزایش	تعداد	واگن	ها	)13	درصد	افزایش(،	اورهال	219	واگن	و	افزایش	تعداد	اعزام	ها،	سرفاصله	 در

حرکت	قطارها	به	ترتیب	در	خطوط؛
	5	دقیقه	به	3.5	دقیقه؛ 	یک:	از

	5	دقیقه	به	3	دقیقه؛ 	دو:	از
	10	دقیقه	به	6	دقیقه؛ 	سه:	از

	5	دقیقه	به	3.5	دقیقه؛ :	از 	چهار
	پنج:	ده	دقیقه

	25	دقیقه	به	12	دقیقه؛ 	شش:	از
	15	دقیقه	به	10	دقیقه؛ 	هفت:	از

	ماه	1396	با	33  	در	شهریور 	2.1	میلیون	نفر ،	ظرفیت	روزانه	حمل	ونقل	ریلی	از 	مجموع	با	افزایش	28.5	درصدی	تعداد	اعزام	قطار کاهش	یافته	و	در
	پایان	سال	1399	افزایش	یافته	است. 	در درصد	افزایش	به	2.8	میلیون	نفر

	18.	تغییرات	سرفاصله	حرکت	قطارها	در	خطوط	مختلف نمودار

 

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	در	سال	 	723	میلیون	سفر همچنین	میزان	جابجایی	انجام	شده	با	ناوگان	حمل	ونقل	ریلی	تا	پیش	از	سال	1399	و	اعمال	محدودیت	های	کرونایی	از
	پایانی	سال	1398	مقداری	بر	عملکرد	 	40	روز 	پایان	سال	1398	بالغ	گردیده	است.	قابل	توجه	است	که	شیوع	کرونا	در 	در 1396	به	748	میلیون	سفر

	داشته	است. این	شاخص	تأثیر

	و	اورهال	ناوگان	حمل	ونقل	ریلی ،	اعزام	قطار جدول	34.	تغییرات	میزان	جابجایی	مسافر

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

با	افزایش	28.5	درصدی	
،	ظرفیت	روزانه	 تعداد	اعزام	قطار
	2.1	میلیون	نفر	 حمل	ونقل	ریلی	از
	ماه	1396	با	33	درصد	 در	شهریور

	پایان	 افزایش	به	2.8	میلیون	نفر	در
سال	1399	رسیده	است.

96واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

میزانجابجاییانجامشدهباناوگانحملونقلریلی
723728748413-میلیونسفر)مترو(

روز در 15091522171419331939اعزامروزانهتعداداعزامقطار

کاهشسرفاصلهحرکتقطارها 64475058-تعدادواگناورهالواگنهابهمنظور
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ثار آن ح ترافیک و آ 5-3- اصالح الگوی طر
	تهران	با	هدف	رفع	تبعیض	بین	شهروندان،	طرح	ترافیک	جدید	را	با	لحاظ	نمودن	 مدیریت	جدید	شهر
در	 از	محدوده	 خروج	 و	 ورود	 زمان	 و	 آالیندگی	 میزان	 لحاظ	 	 از خودروها	 تفکیک	 به	 مربوط	 متغیرهای	
قیمت	گذاری	عوارض	ورود	به	محدوده	طرح	ترافیک،	طراحی	و	به	تصویب	مراجع	ذی	ربط	رسانده	و	با	
	تهران	اجرایی	نموده	است.	اجرای	این	 همکاری	تمامی	نهادها	از	جمله	راهنمایی	و	رانندگی	آن	را	در	شهر
	بهره	گیری	شهروندان	از	خدمات	طرح	ترافیک	در	عمل	نقش	 	ارتقاء	عدالت	اجتماعی	در طرح	عالوه	بر

	بهبود	وضعیت	ترافیکی	و	کاهش	آالیندگی	در	محدوده	های		خاص	ترافیکی	داشته	است. بسزایی	در
	تهران،	بهبود	شاخص	های	زیست	محیطی	به	ویژه	آلودگی	 هدف	اولیه	ایجاد	طرح	تردد	نوبتی	در	شهر
	بوده	که	با	اجرای	 	محدوده	مرکزی	شهر هوا	با	کمک	کاهش	حجم	تردد	خودروهای	شخصی	به	ویژه	در

	راستای	 	اعطای	تسهیالت	ویژه	به	ساکنین	محدوده	ها،	در 	کنار آلودگی	هوا	در طرح	ترافیک	جدید	و	تغییر	شیوه	مدیریت	ورود	به	محدوده	کنترل	
	برای	شهروندان	محترم	تهرانی	برداشته	شده	 	و	عادالنه	تر 	گام	مؤثری	برای	شهری	انسان	محور 	تهران	نیز کنترل	ترافیک	و	کاهش	آلودگی	هوای	شهر
	تهران	اجرا	می	گردیده	همچون	ُمسکنی	برای	کاهش	 	کالن	شهر 	است	روش	کنترل	محدوده	طرح	ترافیک	که	در	سنوات	گذشته	در است.	شایان	ذکر
	فکر	شناخت	و	تعیین	راهکارهای	تخصصی	کاهش	ترافیک	و	 	جدید	مدیریت	شهری،	مدیران	شهری	در 	دور 	بوده،	اما	در 	این	کالن	شهر ترافیک	در
	دانش	دیجیتال	 توجه	ویژه	به	مهندسی	ارزش	بوده	اند،	به	طوری	که	فراهم	نمودن	امکان	رفت	و	آمد	و	افزایش	رضایتمندی	شهروندان	با	بهره	مندی	از
	گرفتن	مبالغ	عوارض	متفاوت	براساس	ساعات	ورود	و	خروج	از	محدوده	 	نظر 	گرفته	شده	است،	همچنین	به	دلیل	در 	راهکارها	درنظر به	عنوان	یکی	از

	تردد	نمایند. 	و	با	پرداخت	عوارض	کمتر طرح،	شهروندان	می	توانند	ساعات	ورود	و	یا	خروج	از	محدوده	را	مدیریت	و	در	ساعات	با	ترافیک	کمتر
ح می باشد: ح جدید ترافیک بدین شر مهم ترین دستاوردهای طر

 6.7	 از 	بر	ساعت	)بیش	 	بر	ساعت	به	31.8	کیلومتر 	29.8	کیلومتر از 	بازه		6:30	تا	20:30	 آلودگی	هوا	در 	محدوده		کنترل	 	در 1(	متوسط	سرعت	معابر
درصد(	افزایش	داشته	است.

	بازه	6:30	تا	20:30 	محدوده	طرح	کنترل	آلودگی	هوا	در 	در 	19.	متوسط	سرعت	معابر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

بر	ساعت	)حدود	3.3	درصد(	 	 کیلومتر به	24.8	 بر	ساعت	 	 کیلومتر 	24	 از تا	20:30	 بازه	6:30	 	 ترافیک	در 	محدوده		طرح	 	در 2(	متوسط	سرعت	معابر
افزایش	داشته	است.

	بازه	6:30	تا	20:30 	محدوده	طرح	ترافیک	در 	در 	20.	متوسط	سرعت	معابر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

متوسط	سرعت	معابر	در	
محدوده		طرح	ترافیک	و	کنترل	

	بازه		6:30	تا	20:30	از	29.2  آلودگی	هوا	در
	بر	 	بر	ساعت	به	30.9	کیلومتر کیلومتر
ساعت	)بیش	از	5.8	درصد(	افزایش	

داشته	است.
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	بر	ساعت	 	بر	ساعت	به	30.9	کیلومتر 	29.2	کیلومتر 	بازه		6:30	تا	20:30	از آلودگی	هوا	در 	محدوده		طرح	ترافیک	و	کنترل	 	در 3(	متوسط	سرعت	معابر
	5.8	درصد(	افزایش	داشته	است. )بیش	از

	بازه		6:30	تا	20:30 	محدوده	طرح	ترافیک	و	کنترل	آلودگی	هوا	در 	در 	21.	متوسط	سرعت	معابر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	در	سه	ماه	تابستان	سال	1398	نسبت	به	سه	ماه	مشابه	سال	گذشته،	5.27	درصد	افزایش	 	کل	شهر 	متوسط	در 4(	تعداد	مسافرین	مترو	به	طور
داشته	است.

) 	)نفر 	22.	تعداد	مسافرین	مترو	کل	شهر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	سـه	مـاه	تابسـتان	سـال	1398	نسـبت	بـه	سـه	مـاه	مشـابه	سـال	گذشـته،	8.40	درصـد	 	دو	محـدوده	در 	متوسـط	در 5(	تعـداد	مسـافرین	متـرو	بـه	طـور
افزایـش	داشـته	اسـت.

) 	دو	محدوده	)نفر 	هر 	23.	تعداد	مسافرین	مترو	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک
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یرساخت های حمل و نقلی شهر 6-3- توسعه ز
	2	بزرگراه	شهید	صیاد	شیرازی،	تکمیل	 ،	فاز 	قبیل	تونل	آرش	اسفندیار 	حوزه	احداث	پروژه	های	بزرگراهی	و	زیرساخت	های	شهری	تعداد	31	پروژه	از در
	به	شرح	ذیل	 	به	طول	29	کیلومتر 	و	بزرگراه	76	مترری	شهید	رستگار 	کوی	نصر 	استاد	معین،	تونل	زیرگذر پل	های	بزرگراهی	امام	علی	)ع(،	تونل	زیرگذر
	و	تقاطع	غیرهمسطح	شهید	 	گلوبندک،	تقاطع	غیرهمسطح	باقرشهر 	قبیل	بزرگراه	76	متری	شهید	بروجردی،	زیرگذر به	پایان	رسیده	و	15	پروژه	از

	در	دست	اقدام	است. تندگویان	نواب	به	طول	9.5	کیلومتر
	بزرگراه	احداث	گردد	که	عملکرد	شهرداری	 	گردید	سالیانه	5	کیلومتر 	برنامه	پنج	ساله	سوم	مقرر 	تهران؛	در 	بخش	توسعه	شبکه	بزرگراهی	شهر در

	بوده	است:	 	اهداف	یاد	شده	بیشتر تهران	از
:	به	طول	6.870	کیلومتر	شامل	تندرو	و	کندرو،	13	پل	به	مساحت	21576  	بزرگراه	شهید	نجفی	رستگار
رینگ	 تکمیل	 	 در تاثیرگذاری	 اهمیت	 با	 مترمربع،	 	14400 مساحت	 به	 	 زیرگذر دستگاه	 و	سه	 مترمربع	

خارجی	شبکه	بزرگراهی	تهران؛
	و	7	تقاطع	غیرهمسطح،	با	 	بزرگراه	شهید	بروجردی	و	تقاطع	های	مربوطه:	به	طول	تقریبی	5	کیلومتر
	ترافیکی	بزرگراه	های	 اهمیت	اتصال	اتوبان	تهران-	ساوه	به	بنگاه	های	اقتصادی	و	صنعتی،	کاهش	بار

	تجاری	و	پرتراکم	مناطق	17	و	18؛ آزادگان	و	فتح	و	مراکز
،	رمپ	راستگرد	 	با	عرض	متوسط	12	متر (:	به	طول	750	متر 	احداث	کندروی	غربی	بزرگراه	شهید	نواب	صفوی	)حدفاصل	خیابان	بریانک	تا	هالل	احمر
	ورودی	خیابان	بریانک	واتصال	به	کندروی	ضلع	شمالی	 ،	با	اهمیت	کاهش	ترافیک	در 	عرض	7	متر 	در بزرگراه	نواب	به	خیابان	قزوین	به	طول	70	متر

	اتوبوس	های	تندرو. آن،	سامان	بخشیدن	عبور
	بخش	احداث	تونل	های	شهری؛ در

،	ارتباط	و	دسترسی	مناطق	2  	به	کم	شدن	ترافیک	میدان	و	خیابان	آزادی	و	تقاطع	یادگار 	که	منجر 	احداث	تونل	آزادی-	استاد	معین:	به	طول	90	متر
	توسط	BRT	مسدود	گردیده	بود،	شده	است؛

ً
و	9	شهرداری	که	سابقا

	محدوده	 	زمین،	کاهش	تداخل	ترافیک	پیاده	و	سواره	در 	عابرین	از	سطح	به	زیر ،	با	هدف	انتقال	مسیر 	چهارراه	گلوبند:	به	طول350	متر 	پروژه	زیرگذر
	ایستگاه	مترو	15خرداد؛ 	خط	1	متروی	تهران	و	افزایش	سطح	خدمات	در چهارراه	گلوبندک،	افزایش	دسترسی	ها	به	ایستگاه	مترو	15خرداد	در

،	ورود	به	فینال	رقابت	های	جهانی	پروژه	برتر	 	و	گالری	اصالح	کانال	ولنجک:	اولین	اجرای	موفق	تونل	دوطبقه	شهری	کشور 	تونل	آرش-اسفندیار
	شانزدهمین	دوره	 	در 	دسته	بندی	پروژه	های	فنی	همراه	با	نوآوری،	کسب	عنوان	پروژه	برتر 	پروژه	برگزیده	در 	چهار تونل	سازی	در	سال2018،	یکی	از

	انجمن	تونل. 	طرح	بتنی	در جایزه	برتر
و	 تکمیل	 با	 که	 انجام	رسیده	است	 به	 و	 پروژه		طراحی	 	21 تاکنون	 از	سال	1396	 (؛	 روگذر و	 	 زیرگذر )تقاطع	غیر	همسطح	 	بخش	پل	های	شهری	 در
	این	میان،	پروژه	های	 	در	سال	1396	به	393	توسعه	می	یابد.	از 	370	کیلومتر 	تهران	از 	تعداد	تقاطعات	غیرهمسطح	شهر 	تقاطعات	مزبور بهره	برداری	از

ذیل	به	انجام	رسیده	اند:
:	برچیدن	پل	فلزی	به	وزن	3200	تن،	 	گذر 	تقاطع	غیرهمسطح	بزرگراه	شهید	چمران-جالل	آل	احمد	)گیشا(:	شامل	جمع	آوری	پل	فلزی	و	احداث	زیر
	به	 	و	عرض	هر	طرف	11	متر 	احداث	شده	به	طول	1060	متر 	یک	سوم	زمان	پیش	بینی	شده	انجام،	زیرگذر 	و	مساحت	9700	مترمربع	در طول	کل	600	متر

	مرتبط	دیگر؛ 	بزرگراه	جالل	آل	احمد	و	انطباق	آن	با	معابر 	یکسان	سازی	حرکت	در منظور
 390 )Tمحور	وB4	)پل	غرب	به	شرق	اصلی	 	گذر ،	زیر 	جنوب	به	غرب	)پلB1( 533	متر :	احداث	روگذر 	راه	باقر	شهر 	تقاطع	غیر	همسطح	پروژه	چهار
،	افزایش	ایمنی	 	برگردان	شمال	به	شمال	)پلB3(،	بهبود	وضعیت	ترافیکی	باقرشهر 	برگردان	جنوب	به	جنوب	)پلB2(،	احداث	دور ،	احداث	دور متر

	جاده	قدیم	قم؛ وسائط	نقلیه	عبوری	از
	تقاطع	های	بزرگراه	شهید	خرازی:	تعریف	و	اجرای	تقاطع	S10	جهت	تکمیل	شبکه	دسترسی	غرب	به	شرق	بزرگراه	شهید	خرازی	و	تقاطع	45	متری	

	به	دریاچه	شهدای	خلیج	فارس	و	گشایش	ترافیکی؛ شهید	باقری،	تسهیل	سفر
	المپیک	بصورت	زیر	 	دهکده	المپیک	به	شرق	بزرگراه	حکیم،	بلوار 	تقاطع	غیر	همسطح	بزرگراه	حکیم	با	دهکده	المپیک:	اتصال	رمپ	شمال	بلوار

	ترافیك؛ 	و	شرق	تهران	و	کاهش	بار 	مواصالتی	مهم	بزرگراه	شهیدحکیم	به	مرکز 	در	سطح	منفی	یک	و	دو	رمپ	راستگرد،	متصل	کننده	محور گذر
	امام	)ره(	نبش	خیابان	زنجان	 ،	زیربزرگراه	یادگار 	به	طول	114	متر 	گذر 	امام	)ره(:	زون	1	شامل	زیر 	جنوب	به	جنوب	بزرگراه	یادگار 	دوربرگردان	زیرگذر
	امام	)ره(	جنب	خیابان	زنجان	شمالی،	زون	3	شامل	رمپ	خروجی	 ،	در	ضلع	شرقی	بزرگراه	یادگار شمالی،	زون	2	شامل	رمپ	ورودی	به	طول	141	متر

	امام	)ره(	حد	فاصل	پارک	نسترن	تا	خیابان	تیموری	غربی؛ 	و	در	ضلع	غربی	بزرگراه	یادگار به	طول	190	متر
در	 اصالحاتی	 بینی	 پیش	 ارتش:	 بزرگراه	 و	 شیرازی	 صیاد	 شهید	 )ع(		،	 علی	 امام	 بزرگراه	 تقاطع	های	 و	 شیرازی	 صیاد	 شهید	 بزرگراه	 ادامه	 احداث	 	
	جمله	امکان	دسترسی	مسیر	جنوب	به	شمال	بزرگراه	امام	علی	 دسترسی	های	بزرگراه	های	امام	علی	)ع(	و	ارتش	جهت	روانسازی	ترافیک	عبوری،	از
	طریق	پل	جهتی	)B5(	و	همچنین	احداث	دو	دستگاه	پل	بروی	تقاطع	بزرگراه	ارتش	با	بزرگراه	امام	علی	)ع(	 )ع(	به	مسیر	شرق	به	غرب	بزرگراه	ارتش	از

.)B10	و	B9	،B8	،B7(	ارتش	بزرگراه	با	))ع	علی	امام	برزگراه	تقاطع	درشرق	برگردان	 	دستگاه	پل	دور )B1	و	B2(	و	چهار

7-3- بهسازی شبکه گذرها و بزرگراه ها )آسفالت(
	بهای	آسفالت	 	نهاده	های	تولید	آن	طی	سنوات	گذشته،	افزایش	چشمگیر 	و	سایر افزایش	قیمت	قیر
را	به	دنبال	داشته	است؛	افزایش	حدود	424	درصدی	قیمت	قیر	طی	سال	های	96	تا	99	نمونه	ای	قابل	
	این	دوره	تالش	نموده	 	رابطه	با	این	جهش	قیمتی	است.	لذا	تالش	مدیریت	شهری	تهران	در 	در ذکر
	ظرفیت	فنی	و	اجرایی	خود	و	توان	کارخانجات	داخلی	خود،	با	کاهش	بهای	تمام	 است	با	استفاده	از
	ابتدای	سال	 از 	تن	ارتقاء	دهد.	لذا	 آسفالت	مناطق	را	به	روزانه	4	هزار آسفالت،	ظرفیت	پخش	 شده	
آسفالت	)با	صرفه	جویی	حدود	25	درصدی	نسبت	به	تهیه	 	تن	 1398،	یک	میلیون	و	چهار	صد	هزار

در	حوزه	احداث	پروژه	های	
بزرگراهی	و	زیرساخت	های	شهری	

تعداد	31	پروژه
	به	پایان	رسیده به	طول	29	کیلومتر

	ابتدای	سال	1398	مقدار	 از
یک	میلیون	و	چهار	صد	هزار	

تن	آسفالت	)	با	صرفه	جویی	حدود	
25	درصدی	نسبت	به	تهیه	از	بخش	
خصوصی	(	صرفا	توسط	کارخانجات	
شهرداری	تهران	تولید	شده	است
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	توسط	کارخانجات	شهرداری	تهران	تولید	شده	و	بهره	وری	این	کارخانجات	به	شدت	افزایش	یافته	است	و	1	میلیون	تن	
ً
	بخش	خصوصی	(	صرفا از

	راستای	بهبود	کیفیت	شبکه	معابر	شهری	با	بهسازی	و	روکش	آسفالت	به	 	حال	تولید	می	باشد.	مهم	ترین	اقدامات	انجام	شده	در آسفالت	نیزدر
شرح	ذیل	می	باشد:

	تن	در	سال	99؛ 	تن	در	سال	97	به	646	هزار 	164	هزار 	افزایش	ظرفیت	تولید	آسفالت	شهرداری	تهران	از
آنالیز	 اساس	 	 بر تومان	 	 هزار 	350 تنی	 اعالمی	 )قیمت	 تومانی	 	 هزار 	200 	

ً
هزینه	حدودا کاهش	 به	 توجه	 با	 مالی		،	 هزینه	های	 کاهش	 و	 	صرفه	جویی	

	تهران(؛ حسابداری	صنعتی	سازمان	مهندسی	وعمران	شهر
	کارخانه	ها	و	کنترل	کیفیت	مصالح	و	انجام	آزمایشات	 	آزمایشگاه	ژئوتکنیک	و	مقاومت	مصالح	در 	طریق	استقرار 	کنترل	کیفیت	مصالح	تولیدی،	از

	کوتاه	ترین	زمان	ممکن؛ تصادفی	با	رویکرد	امکان	اصالح	و	بهبود	در
	روزهای	با	شرایط	جوی	نامناسب	)دمای	 	اجرای	عملیات	آسفالتی	توسط	ناظران	مناطق	و	نواحی	و	کنترل	عدم	توزیع	آسفالت	در 	بر 	نظارت	مستمر

پایین،	بارندگی،	آلودگی	هوا	و...(؛
مشخص	 	1400 اردیبهشت	 اول	 نیمه	 تا	 	1397 سال	 اسفند	 ابتدای	 	 از آسفالت	 تولید	 حجم	 بررسی	
	حدود	 در 	ظرفیت	های	مدیریت	شهری،	 از استفاده	 با	 آسفالت	 تولید	 اتخاذ	سیاست	 با	 که	 می	سازد	
	بخش	 از آسفالت	 را	بدنبال	داشته	است؛	برای	خرید	1،428،828	تن	 	منابع	 37	درصد	صرفه	جویی	در
	دوره	 در آسفالت	 این	حجم	 تولید	 با	 که	 باید	هزینه	می	شد	 ریال	 میلیارد	 	حدود	7.859	 در خصوصی	

	منابع	شهرداری	صیانت	شده	است.	 مشخص	شده	نزدیک	به	2.858	میلیارد	ریال	از

	تهران 	24.	پخش	آسفالت	در	شهر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

	25.	تولید	آسفالت	در	شهرداری	تهران نمودار

 
مأخذ:	مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

از	 آسفالت	 به	جای	خرید	 که	 بدین	مفهوم	 آسفالت	می	باشد	 تامین	 فرآیند	 اصالح	 دلیل	 به	 آسفالت	 تامین	 هزینه	های	 کاهش	 است	 	 ذکر شایان	
	کنترل	هزینه	های	تولید،	صرفه	 	قابلیت	اطمینان	و	نیز 	نظر آزاد،	با	فعالسازی	کارخانه	های	تولید	آسفالت	شهرداری،	از 	 تولیدکنندگان	با	قیمت	بازار

جویی	های	قابل	توجهی	صورت	گرفته	است.

افزایش	ظرفیت	تولید	
آسفالت	شهرداری	تهران	از	164 
	تن	 هزار	تن	در	سال	97	به	646	هزار

در	سال	99
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بر	 است.	 اهداف	سازمانی	 تحقق	 برای	 تالش	 و	 برنامه	ریزی	 	 عنصر مهم	ترین	 	، اختیار 	 در منابع	 میزان	
	دسترس	مربوط	به	سال	1399،	مجموع	 آخرین	اطالعات	در اساس	گزارشات	تفریغ	بودجه	سنواتی	و	
هزار	 	73.5 حدود	 )اسمی(	 جاری	 قیمت	 به	 چهارم	 اسالمی	 ساله	شوای	 	 چهار دوره	 	 در محقق	 منابع	
	میلیارد	تومان	)تا	 	مجموع	با	رشد	6%	به	77.9	هزار میلیارد	تومان	بوده	که	در	شورای	اسالمی	پنجم	در
پایان	سال	1399(	رسیده	است.	درصورتی	که	برای	واقعی	تر	شدن	محاسبات،	میزان	تحقق	بودجه	به	
	دسترسی	 	دهیم،	نتایج	حاکی	از 	محاسبات(	را	مبنای	مقایسه	قرار 	تورم	از قیمت	ثابت	)خارج	کردن	اثر

شورای	چهارم	به	مجموع	منابع	حدود	83	هزار	میلیارد	تومان	در	مقابل	دسترسی	شورای	پنجم	به	مجموع	منابع	حدود	48	هزار	میلیارد	تومان	برای	اداره	
	این	دوره	مدیریت	شهری	نسبت	به	دوره	گذشته	به	قیمت	ثابت	سال	1395	حدود	42%	کاهش	یافته	است. 	اختیار 	واقع	منابع	در شهر	است.	در

	26.	مجموع	منابع	محقق	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	اسمی	و	ثابت	سال	1395-میلیارد	ریال نمودار

 
مأخذ:	گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	جمله	فروش	بیشتر	 از 	 ناپایدار ،	سیاست	های	 	این	دوره	مدیریت	شهری	برای	کسری	اعتبار 	به	قیمت	واقعی،	در 	اختیار باوجود	کاهش	منابع	در
	نبوده	و	به	سرمایه	های	نسل	های	آتی	چوب	حراج	زده	نشده	است؛ 	کار 	دستور تراکم،	افزایش	استقراض	و	یا...	در

جدول	35.	تحوالت	منابع	محقق	شده	دو	دوره	مدیریت	شهری	به	قیمت	اسمی	و	ثابت-میلیارد	ریال
 

مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

یق استقراض 1-4- کاهش تأمین مالی بودجه عمومی از طر
در	 	91-95 چهارم	ساله	 دوه	 	 در محقق	 وام	های	 مجموع	 است،	 مالحظه	 قابل	 	 زیر 	 نمودار 	 در که	 همان	گونه	
که	 	حالی	 در بوده	است.	 تومان	 میلیارد	 	 هزار اسمی	حدود	8.4	 به	قیمت	 بودجه	عمومی1	 ردیف	های	 قالب	
	میلیارد	تومان	رسیده	است.	 	مجموع	با	رشد	منفی	37%	درصدی	به	حدود	5.3	هزار در	سال	های	99-96	در
در	 گذشته	 دوره	 	 در که	 است	 این	 نشان	دهنده	 ثابت	سال	1395	 قیمت	 به	 رقم	 این	 مقایسه	 و	 محاسبه	
	میلیارد	تومان	 	دوره	اخیر	حدود	4	هزار مجموع	حدود	9	هزارمیلیارد	تومان	وام	گرفته	شده	است،	این	مبلغ	در

	یک	دوم	را	دارد. 	از 	کاهش	قابل	توجه	آن	به	کمتر است	که	نشان	از

	این	دوره	 	اختیار منابع	در
مدیریت	شهری	نسبت	به	دوره	
گذشته	به	قیمت	ثابت	سال	1395 

حدود	42%	کاهش	یافته	است.

سهم	استقراض	
	بودجه	های	سنواتی	 در

شهرداری	تهران،	از	22%	بودجه	
در	سال	1395	به	4	درصد	

در	سال	1399	کاهش	یافته	
است.

1399-1396 1395-1392

قیمتثابت قیمتاسمی سال قیمتثابت قیمتاسمی سال

143،987 155،692 1396 188،809 138،410 1392

125،424 171،737 1397 211،676 178،178 1393

116,468 214.296 1398 204,029 191،126 1394

94،070 237،621 1399 227،987 227،987 1395

479،950 779،346 جمع 832،500 73،571 جمع

	این	بخش	تنها	در	 	بخش	مربوط	به	دیون	و	بدهی	به	تفصیل	آمده	است.	وام	های	دریافتی	مورد	بررسی	در 1-	میزان	کلی	وام	های	دریافتی	و	وضعیت	بازپرداخت	آنها	در
	گزارش	نمی	باشد 	منابع	عمومی	توسط	سازمان	ها	و	شرکت	ها	موضوع	این	بخش	از حوزه	منابع	عمومی	شهرداری	تهران	بوده	و	تسهیالت	دریافتی	خارج	از



ن | ا تهــر ی  ر ا د شــهر ل  تحــو و  یــل  تحو ش  ر ا | گــز   5 8  |

	27.	مجموع	وام	های	دریافتی	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	اسمی-میلیارد	ریال نمودار

 

مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	28.	مجموع	وام	های	دریافتی	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	ثابت-میلیارد	ریال نمودار
 

مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	ذیل	کاماًل	مشخص	است؛	همان	گونه	که	مشاهده	 	نمودار روند	کلی	استقراض	شهرداری	تهران	به	قیمت	ثابت	برای	تأمین	منابع	بودجه	عمومی،	در
آن	مربوط	به	سال	1399	)402	میلیارد	 	میلیارد	تومان(	و	کمترین	میزان	 	5	هزار

ً
می	شود	بیشترین	میزان	استقراض	مربوط	به	سال	1395	)حدودا

تومان(	بوده	است.	

	29.	استقراض	شهرداری	تهران	به	قیمت	ثابت	سال	1395-میلیارد	ریال نمودار

                  
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش
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	22%	بودجه	در	سال	1395	به	4	درصد	در	سال	 	بودجه	های	سنواتی	شهرداری	تهران،	از 	ذیل	سهم	استقراض	در 	نمودار 	اساس	اطالعات	مندرج	در بر
1399	کاهش	یافته	است.

	کل	منابع	درآمدی	محقق 	30.	میزان	استقراض	شهرداری	تهران	)به	قیمت	اسمی(	و	سهم	آن	از نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

2-4- کاهش فروش اموال
	دارایی	های	مدیریت	شهری	برای	تأمین	منابع	به	 	میلیارد	تومان	از 	تهران،	به	قیمت	اسمی	2.8	هزار 	دوره	شورای	چهارم	اسالمی	شهر 	حالی	که	در در
	میلیارد	تومان	افزایش	یافته	است.	بررسی	این	شاخص	به	قیمت	ثابت	 	به	3.3	هزار 	دوره	پنجم	شورای	اسالمی	شهر فروش	رفته،	این	میزان	در

	دوره	فعلی	مدیریت	شهری	نسبت	به	دوره	قبل50	درصد	کاهش	یافته	است. 	این	است	که	فروش	اموال	شهرداری	در حاکی	از

جدول	36.فروش	اموال	شهرداری	طی	دو	دوره	مدیریت	شهری	به	قیمت	های	اسمی	و	ثابت-میلیارد	ریال

مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	31.	فروش	اموال	شهرداری	به	قیمت	ثابت	سال	95  نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

3-4- کاهش درآمدهای حاصل از فروش تراکم
	بوده	است.	 	دهه	گذشته	مهم	ترین	کانال	های	اثرگذاری	اقتصاد	کالن	و	اقتصاد	شهری	بر	شهرداری	تهران،	بخش	مربوط	به	ساخت	وساز 	چهار در
آن	ها	با	توجه	به	دامنه	اختیاراتی	که	دارند،	بخش	عمده	درآمدشان	را	از	 مطالعه	تجارب	شهرداری	های	کشورهای	پیشرفته	جهان	نشان	می	دهد،	

1396-13921399-1395عنوان

31,65520,990قیمتثابتسال1395

28,41233,092قیمتاسمی

735،702779،346منابعدرآمدیشهرداریبهقیمتجاری
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	و	عوارض	 	اشخاص	و	شرکت	ها،	مالیات	بر	مؤسسات	انتفاعی	و	محل	های	کسب	وکار 	اموال	غیرمنقول،	مالیات	بر محل	هایی	همچون	مالیات	بر
	مقاطع	 ،	شهرداری	را	در 	حد	شهرداری		تهران،	به	درآمدهای	بخش	ساخت	وساز 	ایران،	اتکای	بیش	از 	حالی	که	در غیرمستقیم،	کسب	می	کنند؛	در
زمانی	مختلف	با	مشکالت	و	بحران	های	مالی	مواجه	ساخته	است؛	به	گونه	ای	که	رکود	و	رونق	بخش	مسکن،	درآمدهای	شهرداری	را	به	شدت	تحت	
	برای	تأمین	 	زمانی	که	قابل	پیش	بینی	نباشد،	باعث	می	شود،	شهرداری	به	ناچار 	بخش	مسکن	به-خصوص	در 	می	دهد.	وقوع	رکود	در 	قرار تاثیر
	دوره	های	رونق	مسکن	 	مقابل	در 	کاربری	و	وام	روی	آورد.	در 	تغییر 	جمله	درآمدهای	حاصل	از 	از کسری	مالی	خود	به	روش	هایی	نامتعارف	و	زیان	بار

به	دلیل	پیش	بینی	نشدن	درآمدها	به	شکل	بی	رویه	و	بی	برنامه	نسبت	به	ایجاد	تعهدات	جدید	اقدام	نماید.	

	32.	عملکرد	مازاد	تراکم	به	قیمت	ثابت	سال	95	)میلیارد	ریال( نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	نمودار	 	در 	از	ساخت	و	ساز 	مازاد	تراکم	به	عنوان	مهم	ترین	قلم	درآمدی	اثرپذیر 	عوراض	بر بررسی	رفتار
	مقایسه	با	 باال	به	روشنی	نشان	دهنده	نزول	جایگاه	این	قلم	درآمدی	به	ارزش	ثابت	سال	1395	در
	حدود	52	درصد	نسبت	به	سال	1395	کاهش	 سال	های	پیشین	است.	به	طوری	که	در	سال	1399	در
از	 یافته	است.	باوجود	رکود	بخش	مسکن	در	سال	های	اخیر	عدم	جبران	کاهش	درآمدهای	ناشی	
	اجرای	سیاست	های	منتج	به	 	عزم	جدی	شهرداری	تهران	در 	طریق	اخذ	وام،	نشان	از 	از ساخت	و	ساز

	منابع	شهرداری	تهران	دارد. 	از کاهش	سهم	درآمدهای	ناپایدار

ح های توسعه شهری 4-4- کاهش درآمد حاصل از ارزش افزوده ناشی از طر
	به	قیمت	 	طرح	های	توسعه	شهری	نیز 	ارزش	افزوده	ناشی	از 	تراکم،	درآمد	حاصل	از 	کاهش	درآمد	شهرداری	تهران	از	محل	عوارض	مازاد	بر 	کنار در
	3	درصد	به	30	درصد	در	 	از	نصف	شده	است.	همچنین	سهم	این	کد	درآمدی	که	با	شروع	رکود	مسکن،	در	سال	1388	از ثابت	کاهش	یافته	و	کمتر
،	در	سال	1399	به	15	درصد	کاهش	یافته	است. سال	1390	افزایش	و	10	برابر	شده	بود،	با	پایبندی	مدیریت	شهری	به	کاهش	سهم	درآمدهای	ناپایدار

	ارزش	افزوده	طرح	های	توسعه	شهری	به	قیمت	ثابت	سال	95-میلیارد	ریال 	33.	عملکرد	درآمد	حاصل	از نمودار

 
مأخذ:	گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

الزم	به	ذکر	است	این	کد	درآمدی	که	در	آن	درآمدهای	ناشی	از	تغییر	کاربری	نیز	به	ثبت	می	رسد،	در	سال	های	گذشته	
نیز	تحت	عنوان	کد	»تغییر	کاربری«	شناخته	می	شد	و	با	ابالغ	مراجع	قانونی	تغییر	عنوان	یافته	است.	نکته	حائز	
	این	دوره	و	تغییر	سیاست	های	حاکم	بر	کمیسیون	ماده	5،	 اهمیت	اینکه	با	تغییر	رویکردهای	مدیریت	شهری	در

درآمد	ناشی	از	تغییر	کاربری	از	سال	1396	کاهش	یافته	و	در	سال	1399	برای	نخستین	بار	به	صفر	رسیده	است.

عوراض	بر	مازاد	تراکم	به	
عنوان	مهم	ترین	قلم	درآمدی	
	به	ارزش	 	از	ساخت	و	ساز اثرپذیر

ثابت	سال	1395	در	حدود	52	درصد	
در	سال	1399	نسبت	به	سال	1395 

کاهش	یافته	است

	تغییر	 درآمد	ناشی	از
کاربری	از	سال	1396 
کاهش	یافته	و	در	سال	

	به	 1399	برای	نخستین	بار
صفر	رسیده	است.
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5-4- تغییر ساختار تأمین منابع با هدف کاهش استفاده از درآمدهای ناپایدار
	جمله	واگذاری	دارایی	های	 	از 	روش	های	ناپایدار 	اساس	گزارشات	تغریغ	بودجه،	سهم	تأمین	مالی	از بر
	مازاد	تراکم،	عوارض	حذف	 	کاربری	ها،	عوارض	بر 	تغییر سرمایه	ای	و	استقراض	شامل	درآمد	حاصل	از
به	 که	 	) استقراض	 و	 ثابت	 دارایی	های	 فروش	 	 از و	سود	حاصل	 اموال	شهرداری	 فروش	 و	 پارکینگ	
	57%	در	سال	95	به	 	کل	منابع	درآمدی	شهرداری	تهران	از آتی	است،	از منزله	فروش	حق	نسل	های	

48%	در	سال	99	کاهش	یافته	است.	
 

	درآمدی	شهرداری	تهران	به	قیمت	های	اسمی	)ارقام	عملکرد(-میلیارد	ریال جدول	37.	ساختار

مأخذ:	گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	زیر	مشخص	است،	سرجمع	مقادیر	حقیقی	فوق	)به	قیمت	ثابت	1395(	طی	سال	های	1395	تا	1399	روند	نزولی	را	طی	کرده	 	نمودار همان	گونه	که	در
	و	پانصد	میلیارد	تومان	در	سال	1399	کاهش	یافته	است.	 	میلیارد	تومان	در	سال	1395	به	4	هزار 	حدود	12.9	هزار نموده	و	از

	34.	استقراض	و	واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای	شهرداری	به	قیمت	ثابت	سال	1395 نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	کل	منابع	درآمدی	شهرداری	تهران 	35.	سهم	استقراض	و	واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای	از نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

سهم	تأمین	مالی	از	
	از	جمله	 روش	های	ناپایدار

واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای	و	
استقراض	از	57%	در	سال	95	به	%48	

در	سال	99	کاهش	یافته	است.

13921393139413951396139713981399عنوان/سال

استقراضبهاضافه
57،956100،645109،821129،802110،70179،47388،772113،922واگذاریداراییسرمایهای

138،410178،179191،126227،987155،692171،737214،296237،621کلمنابعدرآمدی

استقراضبهاضافه
واگذاریداراییسرمایه
ای/کلمنابعدرآمدی

%42%56%57%57%71%46%41%48
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6-4- افزایش سهم درآمد پایدار 
	زندگی	شهری،	 آتی	در 	را	باید	مهم	ترین	رکن	برنامه	ریزی	مالیه	شهری	قلمداد	نمود	که	عالوه	بر	حفظ	حق	نسل	های	 افزایش	سهم	درآمدهای	پایدار
	منابع	شهرداری	تهران	می	شود.	عمده	ترین	منابع	درآمدی	پایدار	 	نوسانات	اقتصاد	کالن	بر 	ریسک	ها	و	نااطمینانی	های	ناشی	از 	به	کاهش	اثر منجر
	بهای	خدمات،	مدیریت	پسماند	)مسکونی،	 	ارزش	افزوده«،	»عوارض	نوسازی«،	»عوارض	حاصل	از 	مالیات	بر شهرداری	تهران	را	»عوارض	حاصل	از

	ارتباطات	و	حمل	و	نقل«	تشکیل	می	دهند.	 	کدهای	زیرمجموعه	ی	عوارض	بر تجاری	و	اداری(	«،	»عوارض	کسب	و	پیشه«،	»برخی	از
بودجه	 درآمدی	 منابع	 کل	 	 از 	 پایدار درآمدی	 منابع	 سهم	 موجود،	 گزارشات	 اساس	 	 بر
افزایش	 	1399 سال	 در	 درصد	 	27.8 به	 	1395 سال	 در	 درصد	 	24.5 	 از تهران	 شهرداری	
دولت	 میان	 مالی	 رابطه	 اصالح	 به	 منوط	 	 پایدار درآمد	 منابع	 افزایش	سهم	 است.	 یافته	
مالی	 انضباط	 و	 جدید	 منابع	 تعریف	 نرخ	ها،	 اصالح	 قوانین،	 	 از برخی	 اصالح	 و	شهرداری،	

شهرداری	است.	

	کل	منابع	شهرداری	تهران 	از 	36.	میزان	محقق	و	سهم	درآمدهای	پایدار نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

دوره	 	 در و	 درصد2	 	26.4 	حدود	 در 	 پایدار درآمدهای	 میانگین	سهم	 مدیریت	شهری	 دوره	 این	 	 در است،	 ذیل	مشخص	 در	جدول	 که	 همان	گونه	
این	دوره	مدیریت	 	 در تهران	 به	کل	درآمد	شهرداری	 	نسبت	 پایدار که	نشان	دهنده	رشد	سهم	درآمدهای	 بوده	است	 23,1	درصد	 مدیریت	قبلی	

شهری	می	باشد.	

	طی	دو	دوره	چهارساله جدول	38.	مقایسه	سهم	درآمدهای	پایدار

مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

	از	کل	منابع	 سهم	منابع	درآمدی	پایدار
درآمدی	بودجه	شهرداری	تهران	از	24.5 

درصد	در	سال	1395	به	27.8	درصد	در	سال	1399 
افزایش	یافته	است.

میزاندرآمدهایسال
پایدار-میلیاردریال

درآمدهاینقد
وصولی-میلیاردریال

سهمدرآمدهایپایدار
نسبتبهدرآمدنقد

سهمدرآمدهایپایدار
نسبتبهکلدرآمد

شهرداری

میانگینسهمدرآمدهای
نسبتبهکلدرآمد پایدار

دودوره4ساله شهرداریدر

139227،10172،92037.219.6

23.1
139339،47291،31443.224.3

139440،360119،04333.932.7

139551،523156،47532.924.5

139635،617128،68627.722.9

26.4
139747،607147،21332.327.7

139858،101174،96633.227.1

1399/10/275،494256،27829.427.8

	تغییرات	به	این	ترتیب	شده	است.	درآمد	کل	شهرداری	تهران	به	271185	میلیارد	ریال	رسیده	است	و	باید	اصالح	گردد. 	غیرنهایی	است	و	دچار 2	-	نمودار	سال	آخر
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	جمله	 	از 	ما	مغفول	مانده	است،	انواع	عوارض	مربوط	به	بهره	برداری	از	شهر 	کشور مهم	ترین	قلِم	درآمد	پایدار	شهرداری	که	به	دالیل	گوناگون	در
	اقالمی	 	آن	نام	برده	می	شود،	از 	دارایی	های	غیرمنقول«	از 	کشورهای	جهان،	تحت	عنوان	»مالیات	بر عوارض	نوسازی	است.	عوارض	نوسازی	که	در
	بوده	و	دریافت	آن	هم	سالمت	 	یک	تداوم	قابل	قبول	برخوردار است	که	هر	ساله	می	تواند	منبع	درآمدی	مناسبی	برای	شهرداری	ایجاد	نماید	و	از
را	به	صورت	مستمر	جهت	افزایش	توان	تولیدی	و	 	مخاطره	نمی	نماید،	بلکه	پتانسیل	درآمدی	شهرداری	ها	 را،	نه	تنها	دچار محیط-زیست	شهری	
	بوده	 	ناچیز 	کل	منابع	درآمدی	شهرداری	تهران	در	سال	های	گذشته	بسیار ارائه	کاالها	و	خدمات	عمومی	افزایش	می	دهد.	اگرچه	سهم	این	درآمد	از
	کل	منابع	محقق	شده	از	 	گرفته،	به	طوری	که	سهم	آن	از 	تهران	مورد	توجه	قرار 	این	دوره	مدیریت	شهری	شورای	شهر است،	اما	این	ردیف	درآمدی	در

	دارد.	 	منابع	درآمدی	پایدار 	افزایش	این	قلم	منابع	درآمدی	در حدود2%	در	سال	92	به	حدود	3%	در	سال	99	رسیده	است	که	نشان	از

	کل	منابع	)محقق(-میلیارد	ریال 	37.	عوارض	نوسازی	به	قیمت	ثابت	سال	1395	و	سهم	آن	از نمودار

 
مأخذ:گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

7-4- تأمین مالی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
	نهادهای	 	و	شیوع	کرونا	تشدید	شده،	شهرداری	و	سایر با	بروز 	که	 شرایط	نامساعد	اقتصاد	ملی	به	واسطه	تحریم	های	ظالمانه	در	سال	های	اخیر
	این	 	منابع	درون	سازمانی	قابل	تحقق	نیست.	در 	با	تکیه	بر بخش	عمومی	را	با	بحران	تأمین	منابع	مواجه	نموده	است.	لذا	توسعه	شهری	دیگر
	ظرفیت	سرمایه	گذاری	و	جلب	بخش	خصوصی	برای	تأمین	منابع	مورد	 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	سعی	نموده	است	از راستا	شهرداری	تهران	در
	همین	راستا	ابالغ	گردیده	 	در 	بهره	برداری	نماید.	»دستورالعمل	اجرایی	سند	جامع	سرمایه	گذاری	و	مشارکت	شهرداری	تهران«	نیز 	توسعه	شهر نیاز

: 	مراحل	نهایی	دستورالعمل	های	تکلیفی	سند	جامع	اعم	از است.	تهیه	پیش	نویس	و	سیر
	مناطق،	سازمان	ها	،	شرکت	ها	و	مؤسسات	تابعه	شهرداری	تهران؛ 	دستورالعمل	فرایند	و	مالك	عمل	مشارکت	در

	مناطق	22گانه	در	شهرداری	تهران؛ 	دستورالعمل	نحوه	عقد	قرارداد	مشارکتی	در
	مرحله	ابالغ(؛ 	دستورالعمل	نحوه	مشارکت	عمومی-خصوصی	در	شهرداری	تهران	)در

	مرحله	ابالغ(؛ 	مالکیت	معنوی	)در 	دستورالعمل	تسهیل	گری	مشارکت	و	حمایت	از
	تاریخ	1399/2/18	به	واحدهای	اجرایی	شهرداری	تهران؛ 	ابالغ	شیوه	نامه	توانسنجی	و	تشخیص	صالحیت	متقاضیان	سرمایه	گذاری	داخلی	و	خارجی	در
تهران	 نیاز	شهرداری	 مورد	 مالی	 منابع	 تأمین	 	 در مشارکت	 امر	 	،1400 ابالغی	 بودجه	 	 در 	19 تبصره	 اعمال	 با	 و	 رسیده	 انجام	 به	 همین	هدف	 با	 	 نیز

بومی	سازی	شده	است.

	38.	مقایسه	ارزش	فروش	پروژه	های	مشارکتی	)میلیارد	ریال( نمودار

 

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری	
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	دوره	قبلی	مدیریت	شهری	 	میلیارد	تومان	در 	1.5	هزار از پروژه	های	مشارکتی	 ارزش	فروش	 برابری	 افزایش	4	
	مهم	ترین	 از 	دوره	فعلی	 آن	به	قیمت	ثابت	در برابری	 افزایش	2	 	میلیارد	تومان	به	قیمت	اسمی	و	 به	6.2	هزار

	بوده	است. 	توسعه	شهر دستاوردهای	مکانیزم	جدید	مشارکت	در
برای	 خارجی	 	 پتانسیل	جذب	سرمایه	گذار 	 از است،	 دوره	جدید	موفق	شده	 	 در تهران	 این،	شهرداری	 	 عالوه	بر
	با	شرکت	کره	ای	KET	استفاده	نماید	که	متأسفانه	به	 	لندفیل	به	ارزش	130	میلیون	دالر 	متان	از استحصال	گاز

دلیل	تحریم	فعاًل	متوقف	مانده	است.

	39.	قراردادهای	مشارکتی	بین	المللی-میلیون	دالر نمودار

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

ینه های اداره شهر 8-4- کاهش هز
	واکنش	به	فضای	مالی	محدود	ایجاد	شده	 	تهران	در 	دوره	شورای	پنجم	اسالمی	شهر 	زیر	مشخص	است	مدیریت	شهری	در 	نمودار 	که	در همانطور
	عوامل	بیرونی	)تحریم،	جهش	های	تورمی،	کرونا	و...(	و	درونی	)بدهی	های	انباشته،	بی	انضباطی	های	مالی	و...(	سیاست	کاهش	و	مدیریت	 ناشی	از

	این	زمینه	حاصل	نموده	است؛	به	طوری	که	با	احصاء	مخارج	 هزینه	ها	را	برگزیده	و	موفقیت	چشم-گیری	را	در
،	تملک	دارایی	مالی،	خدمات	شهری،	حمل	و	نقل	و	ترافیک،	 	)شامل	حقوق	و	مزایای	مستمر گریزناپذیر	شهر
	و	ایمنی	و	مدیریت	بحران(	 شهرسازی	و	معماری،	اجتماعی	و	فرهنگی،	توسعه	مدیریت	و	هوشمندسازی	شهر
	میلیارد	تومان	اداره	 	تهران	در	سال	1395	و	به	قیمت	ثابت	با	حدود	11.7	هزار به	روشنی	می	توان	دریافت	که	شهر
می	گردید	که	این	رقم	در	سال	1399	و	به	قیمت	ثابت	سال	1395	و	با	اعمال	سیاست	های	مدیریت	و	کاهش	

	هزینه	های	 	کاهش	حدود	37%	درصدی	در 	حاکی	از 	میلیارد	تومان	رسیده	است.	این	امر 	یک	روند	نزولی	به	حدود	7.3	هزار 	در هزینه	های	اداره	شهر
	است. اداره	شهر

	ریال 	به	قیمت	ثابت	1395-هزار 	ناپذیر 	40.	مخارج	گریز نمودار
 

مأخذ::	گزارشات	تفریغ	سنواتی	بودجه	شهرداری	تهران	و	محاسبات	گزارش

9-4- استفاده از ظرفیت اسناد خزانه و برات کارت برای تسویه بدهی
	روابط	نامناسب	این	دو	نهاد،	نابسامان	بوده	 	از 	دهه	گذشته	متأثر 	دولت،	دستگاه	های	دولتی	در وضعیت	بدهی	ها	و	مطالبات	مدیریت	شهری	از
	مدیریت	 	این	دوره	از 	گرفته	لیکن	در 	قالب	اوراق	تسویه	خزانه	نوع	1	مورد	تسویه	قرار 	491	میلیارد	ریال	در

ً
است.	بنحوی	که	در	سال	1396	جمعا

	کشوری،	فضای	مناسبی	برای	پیگیری	مطالبات	و	تسویه	دیون	 	امور 	مداخله	سیاسی	در 	از 	و	پرهیز 	اداره	شهر شهری،	با	تمرکز	شهرداری	تهران	بر

افزایش	4	برابری	
ارزش	فروش	پروژه	های	

مشارکتی	از	1.5	هزار	
میلیارد	تومان	در	دوره	قبلی	
مدیریت	شهری	به	6.2	هزار	

میلیارد	تومان

کاهش	حدود	%37	
درصدی	در	هزینه	های	

اداره	شهر
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	ظرفیت	اسناد	 	این	چارچوب	توانست	با	استفاده	از مدیریت	شهری	به	وجود	آمد	و	شهرداری	تهران	در
	نماید؛	اجرایی	نمودن	 	دولت	را	تهاتر خزانه،	اوراق	تسویه	خزانه	نوع	1	و	نوع	2	بدهی	ها	و	مطالبات	خود	از
	قالب	یک	کارگروه	 	در	سال	1397	بصورت	منسجم	و	در تهاتر	بدهی	ها	و	مطالبات	با	دولت	برای	اولین	بار
	قالب	اوراق	تسویه	خزانه	نوع	1،	نوع	2	و	اسناد	خزانه	در	سال	 	ادامه	این	روند	در صورت	پذیرفت	و	در
	18.520	میلیارد	ریال	و	در	سال	1399	بالغ	بر5،961  1397	بالغ		بر	30.448	میلیارد	ریال	و	در	سال	1398	بالغ	بر
با	 	1399 سال	 پایان	 تا	 شهری	 مدیریت	 فعلی	 دوره	 	 در سرجمع	 لذا	 است.	 گردیده	 	 تهاتر ریال	 میلیارد	
	میلیارد	ریال	 احتساب	مبلغ	نقدی	دریافت	شده	40	میلیارد	ریال	از	دستگاه	های	دولتی	بالغ	بر	55	هزار

	گرفته	است. 	قرار 	طریق	اسناد	یاد	شده	مورد	تهاتر 	بدهی	ها	و	مطالبات	شهرداری	تهران	با	دولت	از از
 

	دولت 	اسناد	خزانه،	اوراق	تسویه	خزانه	نوع	1	و	نوع	2	با	بدهی	ها	و	مطالبات	از جدول	39.	تهاتر

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

همچنین،	با	توجه	به	اهمیت	موضوع	مدیریت	و	تسویه	دیون	)مطالبات	پیمانکاران(	و	با	عنایت	به	
به	شورای	اسالمی	شهر	 ریال	 	میلیارد	 20	هزار تا	سقف	 کارت	 برات	 	 نقدینگی،	الیحه	صدور محدودیت	
این	قالب	 	 گردید	و	در این	موضوع	عملیاتی	 	 بانک	شهر 	طریق	 از 	

ً
	تصویب	نهایتا از تقدیم	شد	و	پس	

	مبلغ	8،786 
ً
	3،170	میلیارد	ریال	و	در	سال	99	مبلغ	5،616	میلیارد	ریال	و	جمعا در	سال	1398	بالغ	بر

میلیارد	ریال	برات	کارت	الکترونیک	صادر	شده	است.

جدول	40.	برات	کارت	صادر	شده	جهت	تسویه	دیون

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	راستای	وصول	مطالبات	شهرداری	تهران	صورت	گرفته	است	که	اهم	آن	به	شرح	ذیل	می	باشد: 	در 	موارد	یاد	شده،	اقدامات	دیگری	نیز عالوه	بر
گهی	به	آن	شرکت	ها،	جهت	بررسی	و	پیگیری	 	و	پیش	آ 	اخطار 	ارسال	کلیه	پرونده	های	شرکت	های	هواپیمایی	به	کمیسیون	ماده	77	پس	از	صدور

بدهی	عوارض	معوقه	5	درصد	فروش	صندلی	های	پروازی	آن	شرکت	ها	در	سنوات	گذشته	)1396	الی	1399(.

یت و پایدارسازی بدهی ها 10-4- مدیر
مانده	 و	 بانکی	 بدهی	 و	 و	شرکت	ها	 مناطق،	سازمان	ها	 پیمانکاران	 به	 بدهی	 اوراق	مشارکت،	 بابت	 بدهی	 	3	سرفصل	 در تهران	 بدهی	شهرداری	

تسهیالت،	قابل	بررسی	می	باشد؛
الف( اوراق مشارکت

دارایی	 تملک	 پروژه	های	 مالی	 تأمین	 راستای	 	 در است	 شده	 تالش	 شهری	 مدیریت	 جدید	 دوره	 	 در
)50	درصد	 با	مشارکت	دولت	 آن	 بازپرداخت	اصل	و	سود	 و	 تامین	منابع	مالی	 	ظرفیت	 از سرمایه	ای،	
	استفاده	شود.	فعال	نمودن	این	 دولت-	50	درصد	شهرداری(	طبق	بند	د	تبصره	5	بودجه	کل	کشور
	قالب	بودجه	 	دو	جهت	دستاوردی	قابل	توجه	برای	شهرداری	تهران	است؛	نخست	آنکه	در ظرفیت	از
	مالی	آن	برای	 	می	نماید	و	همچنین	بار 	توسعه	شهر 	به	ادای	سهم	خود	از ،	دولت	را	وادار عمومی	کشور
 50	

ً
	اصل	و	سود	تعلق	گرفته	است	که	این	خود	به	معنی	یارانه	حدودا شهرداری	تهران	به	اندازه	نیمی	از

	اصل	مبلغ	تأمین	مالی	شده	برای	شهرداری	تهران	می	باشد. درصدی	از
،	تأمین	 	میلیارد	تومان	به	روش	یاد	شده	برای	پیشبرد	اهداف	توسعه	ای	شهر 	مدیریت	شهری	3.5	هزار 	دوره	اخیر 	اساس	اطالعات	موجود،	در بر

دوره	فعلی	مدیریت	شهری	
تا	پایان	سال	1399	با	احتساب	

مبلغ	نقدی	دریافت	شده	از	دستگاه	
های	دولتی	بالغ	بر	55	هزار	میلیارد	

ریال	از	بدهی	ها	و	مطالبات	شهرداری	
تهران	با	دولت	از	طریق	اسناد	یاد	
	گرفته	است. شده	مورد	تهاتر	قرار

در	سال	1398	بالغ	بر	3،170 
میلیارد	ریال	و	در	سال	99	مبلغ	

	مبلغ	
ً
5.616	میلیارد	ریال	و	جمعا

8،786	میلیارد	ریال	برات	کارت	
الکترونیک	صادر	شده	است.

در	دوره	اخیر	مدیریت	
شهری	3.5	هزار	میلیارد	تومان	

برای	پیشبرد	اهداف	توسعه	ای	
،	تأمین	مالی	شده	است شهر

مبلغ)میلیاردریال(سالردیف

1139730.448

2139818.520

313995.961

40)نقدی(41399

55.000جمعکل

مبلغ)میلیاردریال(سالردیف

113983،170

213995،616

8،786جمع
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	اصل	و	سود	مانده	اوراق	مشارکت	بازپرداخت	 	میلیارد	تومان	از 	طول	دوره	1.242	هزار مالی	شده	و	در
 1000 اوراق	مشارکت	اخذ	شده	در	سنوات	گذشته	 که	مانده	 	حالی	است	 این	در گرفته	است.	 صورت	

	آن	بازپرداخت	گردیده	است.	 میلیارد	تومان	بوده	و	تا	شهریورماه	1396	تنها	94	میلیارد	تومان	از
	300	میلیارد	تومان	اوراق	مشارکت	برای	اورهال	و	بازسازی	اساسی	 	انتشار 	است	اخذ	مجوز شایان	ذکر
برای	 	 کشور کل	 بودجه	 قانون	 	19 18و	 تبصره	های	 ظرفیت	 	 از استفاده	 و	 	1399 سال	 در	 مترو	 ناوگان	
	اقداماتی	است	که	برای	نخستین	بار	 	دیگر تعمیرات	اساسی	)اورهال(	ناوگان	مترو	و	تأمین	ناوگان	از
	قرار	 	کار 	دستور 	در 	کلیه	ظرفیت	های	ممکن	ذیل	بودجه	کل	کشور 	و	با	هدف	استفاده	از 	دوره	اخیر در
از	 با	استفاده	 	 رام	قطار بازسازی	و	نوسازی	31	 اقدامات	صورت	پذیرفته	تفاهم	نامه	 	اساس	 بر گرفت	و	
	طریق	 تسهیالت	5	ساله	مبادله	و	در	سال	1400	عملیاتی	می	گردد	و	تأمین	105	دستگاه	واگن	مترو	از

	عملیاتی	خواهد	شد. 	برگزاری	فراخوان	به	منظور	جذب	سرمایه	گذار بخش	خصوصی	نیز	پس	از
	میلیارد	تومان	شامل	2.13	هزار	 	با	2.465	هزار 	اوراق	مشارکت	تا	پایان	سال	1399	برابر 	بابت	انتشار 	است	مانده	بدهی	شهرداری	تهران	از الزم	به	ذکر

میلیارد	تومان	اصل	سهم	شهرداری	و	335	میلیارد	تومان	سود	و	کارمزد	سهم	شهرداری	می	باشد.
	اوراق	مشارکت	در	سال	گذشته،	سه	 	طریق	انتشار 	از 	مبالغ	تأمین	اعتبار قابل	توجه	است	که	عالوه	بر

	دارد: 	فرآیند	انتخاب	بانک	عامل	قرار 	به	شرح	ذیل	اخذ	گردیده	و	در 	اوراق	نیز 	انتشار فقره	مجوز
	بانک	مرکزی	اخذ	گردید.	 	مبلغ	450	میلیارد	تومان	اوراق	مشارکت	اسالمی	از 	انتشار 	مجوز

	بانک	مرکزی	اخذ	گردید.	 	مبلغ	1،850	میلیارد	تومان	اوراق	مشارکت	اسالمی	از 	انتشار 	مجوز
	بانک	مرکزی. 	مبلغ	300	میلیارد	تومان	اوراق	مشارکت	اسالمی	از 	اخذ	موافقت	اولیه	جهت	انتشار

ب( بدهی به پیمانکاران )مناطق، سازمانها و شرکت ها(
	میلیارد	تومان	بدهی	به	پیمانکاران	مناطق	22گانه	داشته	است.	این	مبلغ	در	شهریورماه	1396  شهرداری	تهران	تا	پایان	سال	1399،	بالغ	بر	7.5	هزار

	میلیارد	تومان	بوده	است. 	5.9	هزار 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	بالغ	بر و	آغاز
	4.4	هزار	 	اساس	آخرین	گزارش	موجود	تا	انتهای	آذرماه	1399،	مانده	بدهی	شهرداری	تهران	به	پیمانکاران	سازمان	ها	و	شرکت	ها	بالغ	بر همچنین	بر

	میلیارد	تومان	افزایش	داشته	است. میلیارد	تومان	بوده	است	که	نسبت	به	شهریورماه	1396	حدود	2.1	هزار

جدول	41.	مانده	بدهی	مناطق،	سازمان	ها	و	شرکت	ها	-میلیارد	ریال

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

جدول	42.	وضعیت	اوراق	مشارکت	شهرداری	تهران	از	سال	1395	تا	پایان	1399	-میلیارد	تومان

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

در	طول	دوره	1.242	هزار	
میلیارد	تومان	از	اصل	و	سود	
مانده	اوراق	مشارکت	بازپرداخت	
صورت	گرفته	است.	این	در	حالی	
است	که	مانده	اوراق	مشارکت	

اخذ	شده	در	سنوات	گذشته	1000 
میلیارد	تومان	بوده	و	تا	شهریورماه	
	آن	 1396	تنها	94	میلیارد	تومان	از

بازپرداخت	گردیده	است

تفاهم	نامه	بازسازی	و	
	با	استفاده	 نوسازی	31	رام	قطار
از	تسهیالت	5	ساله	مبادله	و	در	

سال	1400	عملیاتی	می	گردد

96اقالمبدهی توضیحاتسال99سال98سال97سل96شهریور

-59،20066،72866،07368،47375،444ماندهبدهیمناطق

23،42028،22031،89044،08099/9/30ماندهبدهیسازمانهاوشرکتها

ف
دی

ر

ماندهبدهیسهمشهرداریپرداختهایدولتپرداختهایشهرداریسهممتعهدیناوراقمشارکتمنتشرشده

سال
تاریخمبلغانتشار

سودواصلدولتشهرداریسررسید
سودواصلجمعکارمزد

اصلجمعکارمزد

سودو
کارمزد
تاتاریخ
99/12/29

تاریخاصل در
سررسید

11395100013985005008080500335500335

21396----14149797----

313977001400350350138138137137350-350247

4139813001401650650281281500313813650-650488

51399150014027507501207038230254254630-630436

450022502250120121613365008011301213033521301506جمع

24653636
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جدول	43.	گزارش	تسهیالت	شهرداری	تهران	از	سال	1393	لغایت	1399	تا	تاریخ	1400/03/01-میلیارد	تومان

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری
 

ج( بدهی بانکی و مانده تسهیالت
	میلیارد	 	با	50.683	هزار بدهی	شهرداری	تهران	به	بانک	ها	شامل	اصل	تسهیالت	دریافتی،	سود	و	جرایم	تعلق	گرفته	به	آن	تا	پایان	سال	1399	برابر

تومان	می	باشد	که	روند	احصاء	آن	به	شرح	ذیل	می	باشد:
	این	میزان	7.738  	بوده	است	که	از 	میلیارد	تومان	بدهکار 	مجموع	19.408	هزار 	1396،	شهرداری	تهران	بابت	تسهیالت	اخذ	شده،	در تا	پایان	شهریور

	میلیارد	تومان	مربوط	به	اصل	و	سود	و	جرایم	مانده	وام	های	سال	های	قبل	1393،	معادل	9.29  هزار
	فاصله	سال	های	1393	تا	شهریورماه	1396،	 	میلیارد	تومان	مربوط	به	اصل	تسهیالت	دریافتی	در هزار
	پرداخت	5.77	هزار	 	میلیارد	تومان	مربوط	به	سود	و	جرایم	وام	های	فوق	بوده	که	با	باز معادل	8.15	هزار
	میلیارد	 میلیارد	تومان	طی	سال	های	1393	تا	شهریورماه	1396،	مانده	تسهیالت	معادل	19.408	هزار

تومان	حاصل	شده	است.
	میلیارد	تومان	تسهیالت	دریافت	و	9.692	هزار	 	مجموع	4.028	هزار 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	در در
	پرداخت	شده	 	ذمه	شهرداری	تهران	باز 	بابت	اصل،	سود	و	جرایم	مجموع	وام	های	بر میلیارد	تومان	از

است.
بابت	سود	و	 پایان	سال	1399	 تا	 ارائه	دهنده	تسهیالت،	 بانک	های	 	 از گزارشات	استعالمی	 	اساس	 بر
هزار	 	36.939 معادل	 گذشته،	 دوره	های	 	 در بانک	ها	 	 از دریافتی	 تسهیالت	 هزینه	های	 	 سایر و	 جرایم	

میلیارد	تومان	به	بدهی	شهرداری	تهران	افزوده	شده	است.

	مقاطع	قبل	و	بعد	از	شهریورماه	1396-میلیارد	تومان جدول	44.	مبلغ	تسهیالت	دریافتی	و	بازپرداخت	صورت	گرفته	در

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	اهمیت	می	باشد: باتوجه	به	موارد	ذکر	شده،	اشاره	به	نکات	ذیل	حائز
	یافتی	خود	بابت	بدهی	بانکی	تولیدی	در	سنوات	گذشته	بازپرداخت	 	تسهیالت	در 	میلیارد	تومان	بیش	از 	دوره	فعلی،	5.664	هزار شهرداری	تهران	در

	اصل	مبلغ	تسهیالت	دریافتی	خود	بوده	است. 	دو	برابر 	دوره	فعلی	بیش	از 	واقع	میزان	بازپرداخت	شهرداری	تهران	در نموده	است.	در
	حال	افزایش	بوده	و	از	شهریورماه	 	در بدهی	مربوط	به	سود	و	جرایم	تسهیالت	دریافتی	مربوط	به	سنوات	گذشته	با	نرخی	تساعدی	به	طور	مستمر
	دوره	های	گذشته	مدیریت	شهری	بوده	و	در	 	4.5	برابر	شده	است،	که	بخش	عمده	آن	بابت	تسهیالت	دریافتی	در

ً
1396	تا	پایان	سال	1399	حدودا

شهرداری	تهران	در	دوره	
فعلی،	5.664	هزار	میلیارد	

	یافتی	 تومان	بیش	از	تسهیالت	در
خود	بابت	بدهی	بانکی	تولیدی	در	
سنوات	گذشته	بازپرداخت	نموده	
	واقع	میزان	بازپرداخت	 است.	در

شهرداری	تهران	در	دوره	فعلی	بیش	
از	دو	برابر	اصل	مبلغ	تسهیالت	

دریافتی	خود	بوده	است

سود،جرائموسایرهزینههایاصلتسهیالتدریافتیشرحردیف
پرداختیطیدورهمتعلقه

9021,415825سال11393

2,0123742,223سال21394

5,0063,7321,569سال31395

1,3702,6291,153سال1396-6ماههاول4

9.2908.1505.770جمعتاششماههاولسال96

1,4872,634775سال1396-6ماههدوم5

86211,8873,158سال61397

65111,5633,301سال71398

1,02810,8552,458سال81399

جمعازششماههدومسال96تاسال
994,02836,9399,692

ماندهازسنواتشرح
پرداختیطیدورهاصلتسهیالتدریافتیقبل

8،5039,7537,109ازسال1392تاشهریورماه1396

19،4084,0289,692ازششماههدومسال96تاسال99
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	مربوط	به	افزایش	مبلغ	تسهیالت	ارزی-ریالی	به	واسطه	جهش	 	این	افزایش	نیز این	میان	20	درصد	از
	می	باشد. نرخ	ارز

	این	دوره	مدیریت	 	این	سرفصل	ارائه	گردید،	با	اتخاذ	سیاست	پایدارسازی	بدهی	ها	در 	اساس	آنچه	در بر
آن	 	 	از شهری،	نه	تنها	بدهی	به	خالص	بدهی	ها	افزوده	نشده،	بلکه	به	میزان	1،974	میلیارد	تومان	نیز

کاسته	شده	است.

	1396	تا	پایان	1399-	میلیارد	تومان جدول	45.	خالص	بدهی	ایجاد	شده	از	شهریور

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	میلیارد	تومان	می	باشد. 	حال	حاضر	مجموع	بدهی	شهرداری	تهران	65.1	هزار 	مجموع	در همچنین	در

	بدهی	های	شهرداری	تهران	تا	پایان	سال	1399-میلیارد	تومان 	41.	نمودار نمودار
 

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

11-4- جلوگیری از تضییع اموال شهرداری در محاکم قضایی
از	شهرداری	تهران	وصول	می	گردید،	موجب	 آن	توسط	دادنامه	های	مراجع	قضایی	 که	بهای	 با	اخذ	اسناد	امالکی	 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	 در
فراهم	 را	 طرح	 	 در واقع	 امالک	 بهای	 باره	 دریافت	چند	 با	 رابطه	 	 در اسبق	 مالکین	 استفاده	 	سوء	

ً
گاها که	 آتی	شهرداری	 تضییع	حقوق	 	 از جلوگیری	

ریالی	 ارزش	 	2472014	مترمربع	و	 	همین	راستا	واحد	اجرای	احکام	موفق	به	اخذ	386	فقره	سند	مالکیت	به	متراژ می	نمود،	منتفی	شده	است.	در
	اراضی	با	اخذ	آراء	گردیده	است. تقریبی	41،284	میلیارد	ریال	و	آزادسازی	165	هکتار

	42.	اخذ	آرای	حقوقی	به	نفع	شهرداری	تهران-میلیارد	ریال نمودار

 
مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	این	دوره	مدیریت	 در
شهری،	نه	تنها	بدهی	به	خالص	

بدهی	ها	افزوده	نشده،	بلکه	به	
	آن	 	از میزان	1،974	میلیارد	تومان	نیز

کاسته	شده	است.

اصلتسهیالت
مابهالتفاوتبدهیسازمانهاومابهالتفاوتبدهیمناطقبازپرداختتسهیالتدریافتی

خالصبدهیشرکتها

خالصبدهیایجاد
1،974-4،0289،6921،6242،066شده
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،	به	واسطه	 	و	یک	شهر 	پروژه	هزار 	تضییع	حقوق	شهرداری	در 	این	دوره،	معاضدت	قضائی	و	جلوگیری	از 	اهمیت	حقوقی	در 	اقدامات	حائز 	دیگر از
	انعقاد	قرارداد	مشارکتی	پروژه	 آن	سازمان	در	خصوص	تخلف	مدیران	شهرداری	تهران	در 	و	شکایت	 	سازمان	بازرسی	کل	کشور از گزارش	واصله	
	است،	با	تنظیم	و	امضاء	دو	فقره	الحاقیه	به	قرارداد	اصلی	بوده	است	که	در	 	بزرگترین	پروژه	های	شهری	کشور 	که	یکی	از 	و	یک	شهر موسوم	به	هزار

	کل	پروژه	افزایش	یافت. 	دو	الحاقیه	سهم	شهرداری	تهران	از هر

	حقوق	شهروندان-تعداد 	43.	میزان	انتقال	اسناد	ملکی	به	شهرداری	تهران	در	جهت	صیانت	از نمودار

 
مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

12-4-  صیانت از امالک شهرداری
	دارایی	های	غیرمنقول	و	افزایش	ذخایر	مستغالت،	شهرداری	تهران	موفق	 	راستای	سیاست	این	دوره	جدید	مدیریت	شهری	مبنی	بر	حفاظت	از در
	طرح	ها	بوده	است(	را	 	گذرهای	متروکه	و	تملک	مربوط	اراضی	و	امالک	واقع	در 	امالک	ریزدانه	در

ً
	ارزش	واگذار	شده	)که	عموما گردیده	است	2	برابر

	بوده	است. 	14	برابر
ً
	منظر	وسعت،	مساحت	امالک	تمک	شده	به	واگذار	شده	تقریبا 	است	از تملک	نماید.	شایان	ذکر

1400	 	نیمه	دوم	سال	1396	تا	بهار جدول	46.	عملکرد	تملک	و	واگذاری	امالک	و	مستغالت	از

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

در	 فقره	 	166 )شامل	 فقره	 	674 داشت،	 	 قرار 	 غیر 	 اختیار 	 در که	 تهران	 امالک	شهرداری	 تعداد	 اولیه	 	 آمار 	،1396 ماه	 	 در	شهریور است	 	 ذکر به	 الزم	
	اشخاص	حقیقی(	اعالم	گردیده	بود	که	با	تصویب	طرح	»الزام	شهرداری	تهران	به	ساماندهی	واگذاری	 	اختیار 	اشخاص	حقوقی	و	508	فقره	در اختیار
شماره	 طی	 غیردولتی«	 عمومی	 مؤسسات	 و	 حقوقی	 حقیقی،	 اشخاص	 به	 تهران	 شهرداری	 غیرمنقول	 اموال	 و	 اراضی	 امالک،	 بهره	برداری	 حق	
	این	مبنا	با	تشکیل	کارگروهی	برای	شناسایی	 	گرفت.	بر 	قرار 	کار 	دستور 160/2366/16876	مورخ	1396/07/27	و	مصوبه	اصالحی	مربوطه	تدقیق	آن	در

	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی،	مؤسسات	و	نهادها	به	تعداد	2662	ملک	استخراج	شد. 	اختیار 	1400،	لیست	امالک	در 	تا	بهار امالک	مذکور
	مقایسه	بین	سال	1396	و	اکنون	به	شرح	جدول	ذیل	است: 	در 	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی	غیر 	اختیار 	امالک	و	مستغالت	در آمار

	به	تفکیک	نوع جدول	47.	وضعیت	امالک	واگذار	شده	به	غیر

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

	نظر	شهرداری	تهران	 	کمیسیون	مربوطه،	گزارش	منضم	به	فهرست	امالکی	که	از 	جلسات	مستمر 	اساس	نتایج	بررسی	ها	و	تصمیمات	متخذه	در بر
تاکنون	واجد	شرایط	الزم	برای	بهره	برداری	مستند	به	بند	6	ماده	55	قانون	شهرداری	مصوب	1334	با	اصالحات	و	الحاقات	بعدی	هستند،	به	همراه	
	فهرست	مواردی	که	 	دارند	و	نیز گزارش	امالکی	که	تاکنون	اقدام	برای	تخلیه	و	بازپس	گیری	آنها	صورت	گرفته	است،	مواردی	که	در	دست	بررسی	قرار

ارزشبهروزشده)میلیاردریال(مساحت)مترمربع(تعدادشرح

1،28370،32551،200واگذاری

5061،035،544103،660تملک

امالک 1400نوعبهرهبردار تعدادتدقیقشدهتابهار

2،203اشخاصحقوقیغیر

459اشخاصحقیقی

2،662جمعکل
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	گرفته	اند،	طی	نامه	شماره	10/703459	مورخ	1399/07/16  	اختیار	شهرداری	قرار تاکنون	تخلیه	شده	و	در
اشخاص	 به	 تهران	 شهرداری	 واگذارشده	 غیرمنقول	 اموال	 و	 امالک	 تکلیف	 تعیین	 الیحه	 قالب	 	 در

	تهران	ارسال	گردید	که	در	دست	بررسی	است.	 حقیقی	و	حقوقی،	به	شورای	اسالمی	شهر
از	 انحراف	 دارای	 بهره	برداری	 	 در 	.1 که:	 است	 مواردی	 کلیه	 شامل	 تخلیه	 دست	 در	 امالک	 فهرست	
فاقد	 	 مذکور کمیسیون	 اساس	جمع	بندی	 	 بر که	 امالکی	 	.2 ماده	55	شناخته	اند؛	 	6 بند	 موضوعیت	
	امالک	شهرداری	تشخیص	داده	شده	 اند؛	3.	واحدها	و	 ضرورت	و	یا	شرایط	الزم	برای	ادامه	فعالیت	در

	داشتند.	 	اشخاص	قرار 	اختیار امالکی	که	برای	استفاده	مسکونی	در
	مناطق	 	محترم	تهران،	تخلیه	امالک	مشمول	در 	تهران	و	نهادهای	نظارتی	و	تأکید	شهردار هم	چنین	با	عنایت	به	پیگیری	های	شورای	اسالمی	شهر
	بر	عهده	مناطق،	مدیران	امالک	و	حقوقی	مناطق	 	سازمان	امالک	و	مستغالت	خارج	و	به	صورت	غیرمتمرکز 	در 	حالت	متمرکز 22گانه	شهرداری،	از
	نیمه	دوم	سال	1399	فهرست	امالک	قابل	تخلیه	به	مناطق	مربوطه	ابالغ	و	دستوراتی	برای	تخلیه	امالک	صادر	شد	 	این	مبنا	در 	گرفت.	بر 22گانه	قرار
	مناطق	به	سازمان	امالک	و	مستغالت	دعوت	و	تمامی	اقدامات	انجام	شده	و	اقدامات	 	مدیران	امالک،	حقوقی	و	کارشناسان	مربوطه	در

ً
و	نهایتا

	به	آنان	یادآوری	شد	و	اقدامات	الزم	حقوقی	و	اجرایی	برای	تخلیه	سایر	 	کار 	و	تسریع	در 	به	اتفاق	بررسی	و	نکات	الزم	و	حساسیت	امر
ً
ضروری،	مجددا

	حال	انجام	است. موارد	در
	تهران	اخذ	نگردیده	بود.	خالصه	اقدامات	و	 	است	برای	واگذاری	امالک	یاد	شده	در	سنوات	قبل	هیچ	مصوبه	ای	از	شورای	اسالمی	شهر شایان	ذکر

	به	شرح	جدول	ذیل	است: 	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی	غیر 	اختیار آخرین	وضعیت	2662	فقره	امالک	و	مستغالت	در
 

	غیر	شهرداری	تهران 	اختیار جدول	48.	اقدامات	انجام	شده	برای	تعیین	تکلیف	امالک	در

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

قانون	 	55 ماده	 بند6	 قالب	 	 در تهران	 شهرداری	 تاکنون،	 	1396 سال	های	 طی	 است	 	 ذکر شایان	
	تهران	)برای	 	اخذ	مصوبه	های	شورای	اسالمی	شهر ،	پس	از 	اجرای	مصوبه	صدرالذکر شهرداری	ها	و	در
	، 	تحقق	شعار	شفافیت	و	قانون	گرایی(	به	شرح	زیر 	تاریخ	شهرداری	تهران	و	به	منظور 	در نخستین	بار

	نموده	است: اقدام	به	واگذاری	دو	فقره	ملک	به	اشخاص	غیر
	قطعه	زمین	به	پالك	های	ثبتی	شماره	18782/70	و	18783/70  	واگذاری	حق	بهره	برداری	از 1(	مصوبه	"مجوز
آثار	 	احداث	موزه	 	محدوده	منطقه	6	شهرداری	با	حفظ	حق	مالکیت	شهرداری	تهران	به	منظور واقع	در

نقاشی	خانم	ایراندخت	درودی"	ابالغی	به	شماره	160/2445/5208	مورخ	97/3/1؛	
به	شماره	 ابالغی	 استان	ها"	 عالی	 به	شورای	 	22 پالک	 خیابان	شانزدهم،	 بخارست،	 خیابان	 	 در واقع	 از	ساختمان	 بهره	برداری	 "واگذاری	 2(	مصوبه	

160/2465/12276	مورخ	97/5/3.
	توسعه	سامانه	جامع	امالک	و	مستغالت	و	راه	اندازی	 	امالک	عمومی،	عالوه	بر 	راستای	ایجاد	زیربنای	الزم	برای	صیانت	از همچنین	شهرداری	تهران	در
	سامانه	شهرسازی،	تفاهم	نامه	ای	را	با	سازمان	 زیرسیستم	ثبت	دارایی	ها،	ارزیابی	قیمت،	مخزن	اسناد،	فروش	امالک	و	تثبیت	امالک	اختصاصی	در

	پی	داشته	است؛ 	و	برکات	قابل	توجهی	را	برای	مدیریت	شهری	در 	اجرایی	نموده	است	که	آثار ثبت	اسناد	و	امالک	کشور
؛ 	سامانه	کاداستر 	تثبیت	دارایی	های	شهرداری	تهران	در

	)بخشی	از	 	به	مساحت	حدود	7	هکتار 	و	امالک	شهرداری	و	اخذ	اولین	سند	تک	برگ	معابر 	برنامه	ریزی	برای	اخذ	اسناد	تک	برگی	برای	کلیه	معابر
	اراضی	طرشت(؛ اتوبان	همت	در

	مراحل	صدور	سند	دیگران	در	صورت	تداخل	با	قطعات	موجود	امالک	شهرداری؛ 	استعالم	از	شهرداری	در
	طرح	بصورت	الکترونیکی؛ 	سهولت	استعالم	ثبتی	در	خصوص	امالک	در

	اجرای	احکام	قضائی	توسط	شهرداری	پرداخت	شده؛	 	نمودن	امالکی	که	ثمن	آنها	در 	فریز
	اساس	نقشه	نظام	مهندسی	ارسالی	بصورت	الکترونیکی؛ 	و	بر 	پایان	کار 	تفکیک	آپارتمانی	پس	از	صدور

شهرداری	تهران	موفق	
	ارزش	 گردیده	است	2	برابر

واگذار	شده	را	تملک	نماید	از	منظر	
وسعت،	مساحت	امالک	تمک	شده	
	14	برابر	بوده	

ً
به	واگذار	شده	تقریبا
است

امالک	شناسایی	شده	
مشمول	الزام	به	تخلیه	600 

فقره	تخلیه	یا	تعیین	تکلیف	شده	
)فروخته	یا	اجاره	داده	شد(،	300	فقره	
اقدامات	قضایی	برای	تخلیه	انجام	

شده

اقدامتعدادوضعیت

وتحتنظارتمعاونتامور غیر اختیار امالکدر
اعالم1،502اجتماعیوفرهنگیشهرداری طیالیحهبرایتعیینتکلیفبهشورایشهر

شده

امالکیکهادامهفعالیتآنهامناسبتشخیص
اعالم190دادهشد طیالیحهبرایتعیینتکلیفبهشورایشهر

شده

نهادهاونیروهایمسلح اختیار اعالم70امالکدر طیالیحهبرایتعیینتکلیفبهشورایشهر
شده

امالکشناساییشدهمشمولالزامبهتخلیه
900فقرهشاملمسکونی:200

غیرمسکونی:700

600فقرهتخلیهیاتعیینتکلیفشده)فروختهیااجاره
دادهشد(،300فقرهاقداماتقضاییبرایتخلیهانجام

شده

غیر اختیار 2،662جمعتعدادامالکدر
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	حوزه	امالک	و	مستغالت جدول	49.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

13-4- ساماندهی مطالبات
	دولت،	دستگاه	های	دولتی،	 	اقدامات	قابل	توجه	این	دوره	مدیریت	شهری،	شناسایی،	احصاء	و	ثبت	مطالبات	معوقه	شهرداری	تهران	از یکی	از
	بررسی	ها	و	 	اواخر	سال	1397	کارگروهی	تشکیل	شده	و	پس	از 	از 	راستای	سیاست	انضباط	مالی	بوده	است.	برای	این	منظور ارگان	های	نظامی	و...	در
	
ً
	دستگاه	های	دولتی	و...	عمدتا 	این	رابطه	مطالبات	احصاء	شده	شهرداری	تهران	از برگزاری	جلسات	الزم	به	نتایج	قابل	توجهی	دست	یافته	است.	در
در	سه	بخش	به	ترتیب:	1.	عوارض	پایدار	شامل	عوارض	نوسازی،	بهای	خدمات	مدیریت	پسماند،	عوارض	غیرمسکونی	و	بهای	خدمات	مدیریت	
	ارگانهای	نظامی	از	 	کاربری،	مازاد	تراکم،	کسری	پارکینگ،	پذیره	و...؛	3.	مطالبات	از پسماند	غیرمسکونی؛	2.	عوارض	شهرسازی	شامل	تثبیت،	تغییر

جمله	معاونت	مهندسی	و	پدافند	غیرعامل	سپاه	مربوط	به	سنوات	قبل	می	باشد	که	تا	پایان	آذرماه	1399	به	شرح	ذیل	بوده	است:

	دولت،	دستگاه	های	دولتی،	شهروندان	و...	تا	پایان	آذرماه	1399 جدول	50.	مطالبات	شهرداری	تهران	از

اقدامانجامشدهطرفاقدام

شرکترسا
تجارت
مبین

اقالهوتحویل11فقرهملکازسپاهبهارزشتقریبی500میلیاردتومان)بهارزشسال94(

تحویلوتحولساختمانشماره2شهرداریموسومبهروزنامهاطالعاتازسپاهبهارزشتقریبی500میلیاردتومان)بهارزشسال94(

واحدتجاریمجتمعداریوشخیابانفرشتهبهارزشتقریبی16.3میلیارد تحویل2فقرهامالکبالتکلیفقبلیازسپاه)چهار
بهارزشتقریبی17میلیاردتومان)بهارزشسال93(( تومان)بهارزشسال91(وملکموسومبهدوستانخیابانتوانیر

کشف700میلیاردتوماناشتباهحسابفیمابینخزانهداریورساتجارتموسومبهملکفرحزادیمربوطبهسال96

بانکبانکشهر اختیار تعیینتکلیفکلیهامالکفیمابینوتنظیمقراردادهایاجارهوساماندهیحقوقیوبهرهبرداریدر

سایر
اقدامات

حائز
اهمیت

شناساییحدود204ملکوآپارتمانواگذارشدهبهبسیجوتنظیمصورتجلسهواگذاری1200میلیاردتومان

اختیارسازمانوسازمان تهاترمطالباتبانکصنعتومعدنبهمبلغ200میلیاردتومان)تسهیالتارزیمترو(باامالکدر
بازنشستگیشهرداریتهران)ازمحلوصولمطالباتسازمان(

تسویهحدود470میلیاردتومانازمحلمطالباتقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاءازشهرداریتهران

بهنامشهرداری )پالکثبتی1863/15027منطقه22(بهمساحت126هکتار ویکشهر انتقالسندقطعیپروژههزار

آفتاب)حریممنطقه19(بهمساحت114هکتار أخذاسنادمالکیتمربوطبهنمایشگاهشهر

رفعمعارضینملکیپروژههاوطرحهایتوسعهشهریبهمبلغ2،374میلیاردتومان

)جزمطالباتسپاه( اراضیسپاهجهتاحداثبزرگراهفتحواجرایفضایسبز آزادسازی77،278مترمربعاز

دولت،دستگاههایدولتی،شهروندانو... مبلغ)میلیاردریال(مطالباتشهرداریتهراناز

172،489برآوردعوارضتقریبیتثبیتشهرسازی

49،200عوارضقطعیتثبیتشهرسازی

5،935عوارضپایدار

وشهرسازی 227،623جمعکلمطالباتشهرداریازدستگاههایدولتیبابتعوارضپایدار

دولتبابتبندنتبصره5قانونبودجهسال99)جرایمرانندگی،باقیماندهیارانهبلیتمتروواتوبوس مطالباتاز
65،075وطرحکاهشآلودگیهوا،هدفمندییارانهها،بافتفرسوده،توسعهجنگلکاریو...(

مرحلهتعیینقیمت طریقسازمانامالكومستقالتدر مطالباتازمعاونتمهندسیوپدافندغیرعاملسپاهاز
30،000کارشناسی

نهادهاو... دولت،دستگاههایدولتی،ارگانهاینظامیوسایر 322،699جمعکلمطالباتاز

مطالباتازشرکترساتجارت)اصل42،000میلیاردریال(-غیرقطعی 250،000ارزشبهروز
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دولت،دستگاههایدولتی،شهروندانو... مبلغ)میلیاردریال(مطالباتشهرداریتهراناز

35،000مطالباتازشهروندانبابتعوارضمعوقه

607،698مجموعبرآوردیکلمطالبات

مأخذ:	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری

تثبیت	 تقریبی	 عوارض	 جمع	 می	گردد،	 مشاهده	 فوق	 جدول	 در	 که	 همان	گونه	 است	 	 ذکر به	 الزم	
شهرسازی	)172.489	میلیارد	ریال(	به	صورت	برآوردی	می	باشد	که	برای	تعیین	قطعی	عوارض	قطعی	آن	
	جمله	تشکیل	پرونده،	مساحی	مجدد	سطح	و	سطوح	و	برگزاری	جلسه	 الزم	است	مراحل	مختلف	از
	مالی	به	نام	 	دفاتر 	قطعیت،	عوارض	در 	مرحله	پس	از 	هر 	برای	بازدید	و....	طی	شود	و	در با	متولیان	امر
	مرحله	بازدید	و...	مبالغ	مربوطه	به	 دستگاه	های	دولتی	ثبت	گردد.	لذا	این	احتمال	وجود	دارد	که	در

	و	شهرسازی	کاهش	و	یا	افزایش	یابد. عوارض	پایدار
ئین	نامه	قانون	مذکور	 	تولید	و	عرضه	مسکن	و	ماده	46	آ 	دولت	مربوط	به	مواد	16	و	22	قانون	ساماندهی	و	حمایت	از 	مطالبات	شهرداری	از بخشی	از
بابت	بافت	فرسوده،	ماده	23	قانون	رسیدگی	به	تخلفات	رانندگی	و	همچنین	بند	ب	تبصره	8	قانون	بودجه	سال	1397	)موضوع	ماده	6	قانون	هوای	
	مقررات	مالی	دولت	 پاك	مصوب	1396/4/25(،	ماده	90	قانون	اجرا	سیاست	های	کلی	اصل	44	قانون	اساسی،	مفاد	ماده	37	قانون	تنظیم	بخشی	از
	این	ارتباط	 	قوانین	و	مقررات	مربوطه	بابت	یارانه	بلیت	اتوبوس	و	مترو	می	باشد	که	در مصوب	1380/11/26،	ماده	8	قانون	هدفمندی	یارانه	ها	و	سایر
	میلیارد	ریال	شناسایی	 بابت	جرایم	رانندگی،	باقی	مانده	یارانه	بلیط	مترو	و	اتوبوس،	طرح	کاهش	آلودگی	هوا،	بافت	فرسوده	و...	مبلغ	65.075	هزار
آلودگی	هوا	و	بافت	فرسوده	توسط	سازمان	حسابرسی	کل	 رانندگی،	طرح	کاهش	 	مطالبات	مربوطه	به	جرائم	 از شده	که	بخش	قابل	مالحظه	ای	

	گرفته	است. 	مراجع	مورد	تائید	قرار 	و	سایر کشور
	از	شهروندان	 	میلیارد	تومان	مطالبات	معوقه	بابت	عوارض	پایدار 	موارد	اشاره	شده،	شهرداری	تهران	تا	پایان	سال	1399،	حدود	3.5	هزار عالوه	بر
	اساس	تخمین	معاونت	مالی	و	اقتصاد	شهری	 	مطالبات	مدیریت	شهری	از	شرکت	رسا	تجارت	مبین	بر داشته	است.	همچنین	ارزش	برآوردی	به	روز

	میلیارد	تومان	برآورد	می	گردد. 	میلیارد	تومان	می	باشد.	لذا	مجموع	مطالبات	شهرداری	تهران	برابر60.8	هزار 	25	هزار 	بالغ	بر برابر

14-4- تهیه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بسته شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا 
	مؤلفه	های	 	به	عنوان	یکی	از 	راستای	رونق	ساخت	وساز 	و	شهرداری	تهران،	در با	توجه	به	تأثیرات	جدی	شیوع	ویروس	کرونا	بر	وضعیت	اقتصاد	کشور
	تهران،	همچنین	تشویق	و	تسهیل	وصول	مطالبات	شهرداری	و	جبران	آسیب	های	وارده	به	منابع	درآمدی	و	حمایت	از	شهروندان	 تولیدی	در	شهر
	گسترش	ویروس	کرونا"	با	 	شرایط	بحرانی	ناشی	از 	در 	شرایط	سخت	اقتصادی	و	نیز 	این	بحران،	"بسته	محرک	در از آسیب	دیده	 و	کسب	وکارهای	
 1.000	 	اجرای	این	بسته	بالغ	بر 	تهران،	ابالغ	گردیده	است.	درآمد	حاصل	شده	از 	تصویب	در	شورای	اسالمی	شهر اصالحات	بعدی	آن	تهیه	و	پس	از

میلیارد	تومان	بوده	است.
 

مجموع	مطالبات	شهرداری	
تهران	برابر	60.8	هزار	میلیارد	

تومان	برآورد	می	گردد.
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فصــل پنجم
کارایی ارتقــاء 
نی  ما ز سا
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1-5- چابک سازی نیروی انسانی
	ماه	1396،	 	زمان	تحویل	به	دوره	مدیریتی	جدید،	مسأله	مازاد	نیروی	انسانی	بوده	است.	در	شهریور 	مهم	ترین	مشکالت	شهرداری	تهران	در یکی	از
	پایان	 	در 	به	59047	نفر 	بوده	که	با	اتخاذ	سیاست	خروج	هدایت	شده	با	13	درصد	کاهش	معادل	9080	نفر تعداد	کارکنان	شهرداری	تهران،	68127	نفر
	طول	یک	دوره	مدیریتی،	نیروی	انسانی	خود	را	کاهش	 	است	که	شهرداری	تهران	در 	است،	برای	نخستین	بار سال	1399	رسیده	است.	شایان	ذکر

داده	است.

	44.	تغییرات	تعداد	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران نمودار

 
مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

	تاریخ	شهرداری	 	در 	راستای	سیاست	جذب	هدفمند،	برای	نخستین	بار 	این	میان	در در
نفر	 	2180 میان	 	 از متخصص	 نیروی	 	248 آزمون،	 برگزاری	 و	 فراخوان	 	 انتشار با	 تهران،	
استناد	 به	 طرح	 این	 گردیده	اند.	 استخدام	 شهری،	 مدیران	 	 دستیار به	عنوان	 متقاضی،	
تصویب	نامه	شماره	206/48892	مورخ	1394/04/06	شورای	عالی	اداری،	موضوع	»ضوابط	
«و	»بند	2	ماده	9	قانون	برنامه	سوم	 تامین	دستیاران	ستادی	دستگاه	های	اجرای	کشور

	تهران	)1402-1398(«	اجرا	گردیده	است. توسعه	شهر
شعارهای	 مهم	ترین	 	 از مدیریتی	 پست	های	 	 در جنسیتی	 عدالت	 تأمین	 و	 جوان	گرایی	
دوره	جدید	مدیریتی	شهری	بوده	که	اطالعات	عملکرد	موجود،	مؤید	تحقق	آن	است؛	در	

	پست	های	 شرایطی	که	تا	شهریورماه	1396،	نسبت	بکارگیری	جوانان	و	بانوان	در
در	 این	نسبت	 بوده،	 8.2	درصد	 با	 	 برابر 	)4 تا	 	1 	 )پست	های	مدیر مدیریتی	غیرانتصاباتی	

پایان	سال	1399	با	حدود	100	درصد	افزایش	به	15.65	درصد	بالغ	گردیده	است.	

	پست	های	مدیریتی	غیرانتصاباتی-درصد 	45.	تغییرات	شاخص	نسبت	بکارگیری	جوانان	و	بانوان	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

	تهران	که	در	سال	98	تصویب	شد،	شهرداری	تهران	موظف	گردید	 	زمینه	پست	های	انتصاباتی،	طبق	مصوبه	2581	شورای	اسالمی	شهر همچنین	در
	عناوین	پست	های	مدیریت،	سطوح	عالی	)تا	سن	45	سال(،	 	انتصابات	آتی	خود	حداقل	50	درصد	از 	زنان	و	جوانان	توانمند،	در 	بهره	گیری	از به	منظور
	30	سال(	با	رعایت	آیین	نامه	طبقه	بندی	مشاغل	مصوب	شهرداری	تهران	 راهبردی	)تا	40	سال(،	مدیریت	حرفه-ای	)تا	35	سال(	و	مدیریت	پایه	)زیر

	میان	نیروهای	جوان	منصوب	نماید. 	گرفتن	شایستگی	های	مدیریتی	و	شرایط	عمومی	از 	نظر و	با	اولویت	نیروی	انسانی	موجود	و	در

	ماه	1396،	تعداد	کارکنان	 در	شهریور
شهرداری	تهران،	68127	نفر	بوده	که	با	اتخاذ	
سیاست	خروج	هدایت	شده	با	13	درصد	کاهش	

	پایان	سال	 معادل	9080	نفر	به	59047	نفر	در
1399رسیده	است.

در	شرایطی	که	تا	شهریورماه	1396،	نسبت	
بکارگیری	جوانان	و	بانوان	در	پست	های	
	با	8.2	درصد	بوده،	 مدیریتی	غیرانتصاباتی	برابر

	پایان	سال	1399	با	حدود	100	درصد	 این	نسبت	در
افزایش	به	15.65	درصد	بالغ	گردیده	است
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	تحقق	مصوبه	انتصاب	جوانان	و	بانوان	شورای	اسالمی	شهر جدول	51.	عملکرد	شهرداری	تهران	در

مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

سهم	 است	 شده	 موفق	 تهران	 شهرداری	 	،1400 ماه	 فروردین	 تا	 شده	 یاد	 تکلیف	 اساس	 	 بر
	پست	های	مدیریتی	را	به	11  	پست	های	انتصاباتی	را	به	28	درصد،	سهم	کل	بانوان	از جوانان	از
	مجموع	سهم	مدیران	جوان	و	بانوان	را	به	33  درصد	و	سهم	بانوان	جوان	را	به	5	درصد	و	در

درصد	ارتقاء	دهد.
انسانی	شهرداری	 نیروی	 کیفیت	 ارتقاء	 این	دوره	مدیریت	شهری	 	مهم	ترین	دستاوردهای	 از
	بخش	کارمندی	تعداد	 	دو	بخش	کارمندی	و	کارگری	بوده	است؛	به	گونه	ای	که	در 	هر تهران	در
با	 انسانی	 نیروی	 تعداد	 و	 کاهش	 درصد	 	44 لیسانس،	 	 از 	 کمتر تحصیالت	 با	 انسانی	 نیروی	
تعداد	 که	 است	 توجه	 جالب	 است.	 داشته	 افزایش	 درصد	 	35 	، باالتر و	 لیسانس	 تحصیالت	
نیروی	انسانی	با	تحصیالت	فوق	لیسانس	و	دکتری	به	ترتیب	91	و	96	درصد	افزایش	داشته	و	

	2	برابر	شده	است.
ً
تقریبا

جدول	52.	تغییرات	نیروی	انسانی	کارمندی	به	تفکیک	نوع	مدرک	تحصیلی

مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

	تعداد	نیروی	انسانی	بی	سواد،	دارای	تحصیالت	ابتدایی	و	راهنمایی	کاهش	یافته	و	تعداد	نیروی	انسانی	با	تحصیالت	متوسطه	 	بخش	کارگری	نیز در
،	افزایش	یافته	است. و	باالتر

جدول	53.	تغییرات	نیروی	انسانی	کارگری	به	تفکیک	نوع	مدرک	تحصیلی

مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

آنان	در	سامانه	 	راستای	ساماندهی	منابع	انسانی،	ثبت	کامل	مشخصات	نیروی	انسانی	و	وضعیت	پرسنلی	 از	مهم	ترین	اقدامات	صورت	گرفته	در
جامع	منابع	انسانی	بوده	است	که	بر	اساس	بند	د	ماده	117	برنامه	پنج	ساله	دوم	توسعه	برعهده	معاونت	
	گردیده	بود	تا	انتهای	سال	1393	به	اتمام	برسد.	با	مجموعه	اقدامات	 توسعه	منابع	انسانی	گزارده	شده	و	مقرر
	تا	پایان	شهریورماه	1396،	17	درصد	بوده	که	 	دوره	مدیریتی	قبل،	نرخ	پوشش	سامانه	مذکور انجام	شده	در
	این	دوره	مدیریت	شهری	در	وضعیت	»سامانه	اداری	و	احکام«	و	»وضعیت	 با	تالش	های	صورت	گرفته	در
در	مجموع	 و	 از	سامانه	حقوق«	پوشش	89	درصدی	 »بهره	برداری	 	 در و	 100	درصدی	 تردد«	پوشش	 سامانه	

میانگین	پوشش	97	درصدی	تحقق	یافته	است.

13981400سال
تعدادافزایش

درصدتعداددرصدتعدادعنوان

140231732833جوانان

54958114بانوان)کل(

20332512بانوانجوان

-601-587کلپستتصدیشده

دکتریفوقلیسانسلیسانسفوقدیپلمدیپلموزیردیپلمعنوان

113327009170045642252شهریورماه1396

707956461960110783494انتهایسال1399

19.415.391.196-37.5-نرختغییر

دیپلموباالترمتوسطهراهنماییابتداییبیسوادعنوان

130376038103236162شهریورماه1396

91326233738147904انتهایسال1399

11.515228.3-13.2-30-نرختغییر

تا	فروردین	ماه	1400،	شهرداری	
تهران	موفق	شده	است	سهم	جوانان	
از	پست	های	انتصاباتی	را	به	28	درصد،	سهم	

کل	بانوان	از	پست	های	مدیریتی	را	به	11 
درصد	و	سهم	بانوان	جوان	را	به	5	درصد	و	در	
مجموع	سهم	مدیران	جوان	و	بانوان	را	به	33 

درصد	ارتقاء	دهد.

تعداد	نیروی	انسانی	با	
تحصیالت	فوق	لیسانس	

و	دکتری	به	ترتیب	91	و	96 
	
ً
درصد	افزایش	داشته	و	تقریبا

2	برابر	شده	است.
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	و	بالعکس	با	هدف	 	به	خدمات	اداری	شهر 	هادیان	شهر 	حوزه	ساماندهی	منابع	انسانی،	تبدیل	وضعیت	کارکنان	از 	اقدامات	انجام	شده	در 	دیگر از
در	سال	 است.	 بوده	 تهران	 انسانی	شهرداری	 نیروی	 تامین	 ماموریت	های	شرکت	های	 و	ساماندهی	 نیروهای	متخصص	 بهبود	وضعیت	شغلی	
	و	هادیان	شهر	 	قالب	دو	شرکت	خدمات	اداری	شهر 	پرسنل	کارمندی	و	کارگری،	تبدیل	وضعیت	و	به	ترتیب	در 	از 	5232	نفر 	این	قالب	در 1398	در

ساماندهی	گردیده	اند.

	46.	تعداد	کل	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	و	تعداد	نیروی	تحت	پوشش	سامانه	جامع	منابع	انسانی نمودار

 
مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

 
یتی و موازی کاری ها(  کاهش پست های مدیر 2-5- اصالح ساختار )

شهری	 مدیریت	 دوره	 این	 شعارهای	 مهم	ترین	 	 از تهران	 شهرداری	 تشکیالتی	 	 ساختار اصالح	
و	 متورم	 ساختاری	 جدید،	 مدیریت	 به	 تحویل	 زمان	 	 در تهران	 شهرداری	 ساختار	 است.	 بوده	
بود؛	 شهرداری	ها	 فعالیت	های	 	 بر حاکم	 کشوری	 ضوابط	 و	 سازمانی	 فعالیت	های	 با	 ناهمگن	
راستا	شهرداری	 این	 	 در بود.	 گرفته	 	 قرار 	 نیز نظارتی	 نهادهای	 اعتراض	 	مورد	

ً
که	بعضا به	گونه	ای	

انجام	و	در	 به	 را	به	شرح	ذیل	 اقدامات	قابل	توجهی	 	، با	هماهنگی	شورای	اسالمی	شهر تهران	
	رسانیده	است:	 صورت	لزوم	به	تأیید	سازمان	اداری	و	استخدامی	کشور

	تشکیالتی	و	بهبود	فرآیندها 	اصالح	ساختار جدول	54.	اقدامات	انجام	شده	در

در	حال	حاضر	شهرداری	تهران	
دارای	16154	پست	مصوب	است	که	
به	معنی	3.65	پست	به	ازای	هر	نفر	نیروی	
انسانی	است.	در	حالی	که	در	شهریورماه	
1396به	طور	میانگین	به	ازای	هر	4.26	نفر	
یک	پست	سازمانی	وجود	داشته	است.

دستاورداقدامردیف

بازنگریواصالحساختار1
سازمانی

بازنگریواصالحساختارسازمانی:
بینالملل، ارتباطاتوامور مرکز

، ،دفترشهردار حوزهشهردار
بانوان، ادارهکلامور

سازمانخدماتاجتماعی،
سازمانورزششهرداریتهران،
HSEسازمانمدیریتبحرانو

حذفپستهایقائممقاممعاونتهاوشهرداریمناطق
محیطزیستمناطق

شناساییواحصایفرایندهایواحدهایینظیر:
اداراتکلتشکیالتوبهبودروشها،

برنامهریزیوآموزش)اسبق(،
پیشگیریومدیریتبحران،

معاونتهایبرنامهریزی،
توسعهشهریوتوسعهمنابعانسانیمناطق،
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مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

	نیروی	انسانی	است.	در	 	نفر 	حال	حاضر	شهرداری	تهران	دارای	16154	پست	مصوب	است	که	به	معنی	3.65	پست	به	ازای	هر 	است	در شایان	ذکر
	4.26	نفر	یک	پست	سازمانی	وجود	داشته	است. 	میانگین	به	ازای	هر حالی	که	در	شهریورماه	1396به	طور

	47.	تغییرات	نسبت	تعداد	شغل	به	پست نمودار

 
مأخذ:	معاونت	برنامه	ریزی،	سرمایه	انسانی	و	امور	شورا

3-5- تدوین نظامات فنی و اجرایی شهرداری تهران
	این	مدت	تصویب	شده	است	 تعداد	جلسات	برگزار	شده	و	مصوبات	شورای	فنی	طی	سال	های	96	تا	99	روند	افزایشی	داشته	و	تعداد	48	مصوبه	در
	می	توان	به	"دستورالعمل	تهیه	پوسته	طرح	برای	تونل	های	 	جمله	ضوابط	مصوب	اخیر که	نسبت	به	مدت	مشابه	33%	افزایش	داشته	است.	از
	تهران	)پیاده	رو	و	پیاده	راه	ها("	و	"راهنمای	مشخصات	فنی	و	مقاطع	همسان	پیاده	رو	با	 شهری	و	فضاهای	زیر	سطحی"،	"مناسب	سازی	معابر	شهر

	انطباق	با	سند	60-8-6	نظام	فنی	و	اجرایی	شهرداری	تهران"	اشاره	نمود. مسیر	دوچرخه	در

دستاورداقدامردیف

2

بازنگریواصالحساختار
تشکیالتیشهرداریتهران

)ادغامدومعاونتبرنامهریزی،
توسعهوامورشوراوتوسعه

سرمایهانسانی(

ادغامدومعاونت»برنامهریزی،توسعهشهریوامورشورا«و»توسعهمنابعانسانی«

تشکیلمعاونت»برنامهریزی،توسعهسرمایهانسانیوامورشورا«،باواحدهایذیلآن)ادارهکل
نوسازیوتحولاداری، ایثارگران،مرکز برنامهوبودجه،ادارهکلمنابعانسانی،ادارهکلرفاهوامور

مرکزمطالعاتوبرنامهریزیراهبردی،ادارهکلهماهنگیامورشوراونهادها،سازمانفناوری
پایش تهرانودفتر اطالعاتوارتباطات،شرکتشهرسالمتهران،شرکتخدماتاداریشهر

برنامه،کنترلپروژهوعملکرد(

3
بهروزرسانیووروداطالعات
وسازمانابالغیدر ساختار

سامانهساختارسازمانیکشور

وسازمانابالغیدرسامانهساختارسازمانیکشور رسانیووروداطالعاتساختار بروز

ارتقایبهبودفرآیندهاوکاهشریسکناشیازحذفدادهها

تدویننظامنامهتعالی4
سازمانی

بهکارگیریمدلهایتعالیسازمانیبهعنوانابزارهای
کارآمدیتدوینواجرایبرنامههایاستراتژیک،

بهکارگیریروشهایخودارزیابی،یادگیریسازمانیوبهبودمداوم
امکانشناساییبهترینفرایندهاوانجامبهینهکاوی

تدویننظامنامهفرآیندهای5
سازمانی

تشکیلکمیسیونتخصصی،کمیتهبهبودوتیمبهبودفرایندها

شناسایی،کشفومدلسازیفرایند،تجزیهوتحلیل،طراحیوارائهپیشنهادهایبهبودوسنجش
عملکردفرایند

تدوینضوابطتشکیالتی6
چابکسازی،متناسبسازیومنطقیساختنتشکیالتنظاماداریشهرداریتهران
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	48.	تعداد	ضوابط	و	دستورالعمل	های	ابالغی	شورای	فنی	شهرداری	تهران نمودار

 
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

از	 یکسانی	 ماهیت	 و	 است	 	 برقرار 	 کشور و	 تهران	 شهرداری	 اجرایی	 و	 فنی	 نظام	 میان	 معناداری	 ارتباط	 اینکه	 به	 نگاه	 با	 دوره	 این	 	 در همچنین	
سازمان	 پیمانکاران	 و	 مشاوران	 اجرایی،	 فنی	 نظام	 	 امور و	 تهران	 میان	شهرداری	 همکاری	 تفاهم	نامه	 دارد،	 وجود	 نهاد	 دو	 این	 بین	 وظایف	 	 نظر
استفاده	 و	 توان	علمی-تحقیقاتی	 	 از بهره	مندی	 و	 بین	سازمانی	 ارتباط	 و	 	 یکپارچه	کشور اجرایی	 و	 فنی	 نظام	 اجرای	 با	هدف	 	 برنامه	وبودجه	کشور
	راستای	ایجاد	 	در 	عرصه	تهیه	و	تدوین	و	ترویح	ضوابط	و	اسناد	نظام	مند	کشور 	ظرفیت	های	عوامل	نظام	فوق	جهت	توسعه	همه	جانبه	در مطلوب	از

	حوزه	خدمات	عمرانی	و	زیربنایی	شهرداری	امضا	شد. 	فنی	و	اجرایی	در وحدت	رویه	و	همسان	سازی	امور

4-5- ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
اتخاذ	راهبرد	خروج	هدایت	شده	و	 	طریق	 از 	جمله	چابک	سازی	 از 	حوزه	اصالح	برنامه	ریزی	نیروی	انسانی	 ماحصل	تمامی	اقدامات	انجام	شده	در
،	مکانیزاسیون،	هوشمندسازی	و	اصالح	فرآیندهای	کاری	 جذب	هدفمند،	ارتقاء	کیفیت	تحصیلی،	اجرای	آموزش	های	ضمن	خدمت،	اصالح	ساختار

	می	گردد. 	ارتقاء	بهره	وری	نیروی	انسانی	در	شهرداری	تهران	متبلور و...	در
	واحد	مصرف	شده	برای	 برای	محاسبه	کارایی	)نسبت	خروجی	به	ورودی(	از	شاخص	نسبت	سرانه	پرداختی	به	منابع	انسانی	به	هزینه	گریزناپذیر
	پراکسی	بهبود	کیفیت	منابع	 	)هردو	به	قیمت	ثابت	سال	1395(	استفاده	شده	است.	طبق	این	تعریف،	سطح	پرداختی	به	نیروی	کار اداره	شهر
	نیروی	 	نفر 	به	ازای	هر 	واحد	مصرف	شده	برای	اداره	شهر 	نتیجه	خروجی	است	و	با	کارایی	رابطه	مستقیم	دارد.	هم	چنین	هزینه	گریزناپذیر انسانی	در

	پراکسی	ورودی	بوده	و	با	کارایی	رابطه	معکوس	دارد. کار
: 	عبارت	است	از 	این	تعریف،	هزینه	های	گریزناپذیر 	است	در الزم	به	ذکر

	49.	کارایی	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	)1399-1395(-درصد نمودار

 

مأخذ:	محاسبات	گزارش

به	طور	مشخص	در	نمودار	روبه	رو	کارایی	منابع	انسانی	در	سال	1399	نسبت	به	سال	1395	حدود	100	درصد	رشد	
داشته	و	از	13	درصد	به	26	درصد	در	سال	1399	ارتقاء	یافته	است.	برای	محاسبه	اثربخشی	نیروی	انسانی	از	متغیر	
پراکسی	قرینه	رشد	هزینه	واحد	مصرف	شده	به	ازای	هر	نیروی	کار	برای	اداره	شهر	تهران	و	با	فرض	ثبات	کیفی	خدمات	
الزامی،	به	عنوان	آشکارکننده	رشد	اثر	بخشی	استفاده	شده	است.	همان	گونه	که	در	نمودار	...	مشخص	است،	رشد	
اثربخشی	نیروی	انسانی	که	در	سال	1396	منفی	بوده	در	سال	های	97	تا	99	مثبت	شده	است.	در	این	چارچوب،	

درواقع	افزایش	اثربخشی	سبب	حفظ	کیفی	خدمات	ارائه	شده	شهرداری	تهران	با	هزینه	کرد	پایین	تر	شده	است.

کارایی	منابع	انسانی	
در	سال	1399	نسبت	به	
سال	1395	حدود	100	درصد	
رشد	داشته	و	از	13	درصد	به	
26	درصد	در	سال	1399	ارتقاء	

یافته	است.



ن | ا تهــر ی  ر ا د شــهر ل  تحــو و  یــل  تحو ش  ر ا | گــز   8 0  |

	50.	رشد	کارایی،	اثربخشی	و	بهره	وری	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	)1399-1396(-	درصد نمودار

مأخذ:	محاسبات	گزارش

یابی عملکرد 5-5- پیاده سازی نظام ارز
	می	آید.	آسیب	شناسی	 آنها	به	شمار 	علل	اصلی	عدم	تحقق	برنامه	ها	و	ماموریت	های	 	سازمان	ها،	یکی	از فقدان	سیستم	ارزیابی	عملکرد	جامع	در
	زیاد	شاخص	ها،	کیفی	بودن	نحوه	سنجش	بخش	 	رویه	های	ارزیابی	گذشته	شهرداری	تهران	نشان	داد	تعداد	بسیار انجام	شده	در	سال	1397	از
	ارایه	نتایج	ارزیابی،	موجب	شده	تا	اهداف	اصلی	ارزیابی	عملکرد	محقق	نشود.	مطابق	بررسی	های	 	رویکرد	سنتی	در 	آن	ها	و	برخورداری	از عمده	ای	از
	دوره	های	گذشته	عمدتا	معطوف	به	مناطق	22	گانه	و	با	تعداد	زیاد	شاخص	ها	)حدود	1500	شاخص(	و	اغلب	با	 ،	ارزیابی	های	انجام	شده	در مذکور
	حوزه	سازمان	ها	و	شرکت	های	تابعه	شهرداری	تهران،	ارزیابی	عملکرد	منسجم	و	 	نظامات	اداری	انجام	می	شد	و	در 	ارتباط	با	سایر 	در نتایج	بی	اثر

نظام	مند	وجود	نداشت.
یا	 از	شاخص	های	کلیدی	عملکرد	 	تعداد	محدودی	 از 	رویکرد	به	استفاده	 با	تغییر 	نظام	جدید،	 	این	رو	در از
آنها	 )KPI(	ها	به	عنوان	کلیدی	ترین	و	مهم	ترین	شاخص	هایی	که	عملکرد	یک	واحد	سازمانی	را	می	توان	با	

	می	گیرند. اندازه	گیری	نمود،	مناطق،	سازمان	ها	و	شرکت	ها	مورد	ارزیابی	قرار
 1397 سال	 در	 تهران،	 شهرداری	 در	 ارزیابی	 یکپارچه	سازی	 و	 ارزیابی	 جدید	 نظام	 بسترسازی	 	 منظور به	
	اجرای	آن	به	 دستورالعمل	ارزیابی	عملکرد	مناطق،	سازمان	ها	و	شرکت	های	تابعه	تدوین	و	ابالغ	شد	و	پس	از
	واحدهای	تابعه	 	دوره	9	ماهه	1397	و	دریافت	بازخورد	از 	مناطق،	سازمان	ها	و	شرکت	ها	در صورت	پایلوت	در

و	بررسی	آنها	درکمیته	های	تخصصی،	نظام	ارزیابی	جدید	اصالح	و	تکمیل	شد.	
	قالب	طیف	ارزیابی،	 استفاده	از	شاخص	های	کمی	و	قابل	اندازه	گیری	به	جای	کیفی،	سطح	بندی	شاخص	ها	و	ارایه	نتایج	آن	به	تفکیک	هر	شاخص	در
استفاده	از	شاخص	های	نتیجه،	دستاورد	و	تاثیر	عالوه	بر	شاخص	های	ورودی	و	فرایندی،	اجرای	سیستمی	فرایند	ارزیابی	و	مشارکتی	بودن	فرایند	

	می	آید. 	ویژگی	های	نظام	جدید	ارزیابی	به	شمار 	دیگر ارزیابی	از
	30000	قلم	آماری	مورد	استفاده	 	ارزیابی	یکساله	1399	مناطق،	تعداد	76	شاخص	کلیدی	عملکرد،	حدود	280	زیرشاخص	و	بالغ	بر 	است	در شایان	ذکر
	50	واحد	سازمانی	مشارکت	و	همکاری	داشته	اند.	همچنین	ارزیابی	41	سازمان	و	شرکت	با	حدود	 	تهیه	و	تحلیل	آنها	بیش	از 	گرفته	است	که	در قرار

	حال	انجام	است. 830	شاخص	عمومی	و	اختصاصی	در
به	این	ترتیب	از	سال	1397	تاکنون	5	دوره	ارزیابی	مناطق	)دوره	های	شش	ماهه	و	یکساله(	و	3	دوره	ارزیابی	

سازمان	ها	و	شرکت	ها	)دوره	های	یکساله(	انجام	شده	است.
	تحقق	هدف	اصلی	نظام	ارزیابی	عملکرد	یعنی	بهبود	و	ارتقاء	عملکرد	شهرداری	تهران،	الزم	است	 به	منظور
	همین	 	نظامات	اصلی	در	شهرداری	تهران	و	به	آنها	متصل	شود؛	در 	تعامل	به	سایر خروجی	های	این	نظام	در
	نظام	ارزشیابی،	ارتقاء	و	پاداش	دهی	مدیران	انجام	شده	و	 	نتایج	ارزیابی	عملکرد	سازمانی	در راستا	استفاده	از
	مبنای	ارزیابی	پرداخت	می	شود.	همچنین	پرداخت	 	پاداش	جبران	خدمات	فصلی	مدیران	بر 	حال	حاضر در
نتایچ	 اساس	 	 بر قبل(	 ماه	های	 	 در کسر	شده	 	 کار اضافه	 )20	ساعت	 کارکنان	 	 غیرمستمر مزایای	 	 از بخشی	

	دارد. 	قرار 	کار 	دستور 	در ارزیابی	عملکرد	نیز

6-5- تدوین، ابالغ و اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران
	اسـاس	تجارب	بدسـت	آمده	از	 	تهران	بر 	دوره	جدید	مدیریت	شـهری،	برنامه	پنج	سـاله	سـوم	توسـعه	شـهر در
	داشـتن	نیازهـا	و	الزامـات	شـهر	 	نظـر تدویـن	و	اجـرای	برنامه	هـای	اول	و	دوم	شـهرداری	تهـران	و	همچنیـن	بـا	در
	تهران	بـرای	دوره	زمانـی	1402-1398	تدوین	گردیـد.	برنامه	مذکور	 	اسـاس	مصوبه	های	شـورای	اسـالمی	شـهر بـر
	قالـب	5	فصـل،	95	مـاده،	353	حکـم،	44	تبصـره،	645	اقـدام،	19  بـه	لحـاظ	تعـداد	و	مـواد	و	احـکام	برنامـه	در
	تهران	 	سـوی	شـورای	اسـالمی	شـهر (	و	187	شـاخص	سـطح	دوم	)راهبردی(	از شـاخص	سـطح	اول	)چشـم	انداز

تصویـب	و	ابالغ	شـد.

	ارزیابی	یکساله	 در
1399	مناطق،	تعداد76 
شاخص	کلیدی	عملکرد،	

حدود	280	زیرشاخص	و	بالغ	بر	
30000	قلم	آماری	مورد	استفاده	

	گرفته	است. قرار

از	سال	1397	تاکنون	
5	دوره	ارزیابی	مناطق	
)دوره	های	شش	ماهه	و	
یکساله(	و	3	دوره	ارزیابی	
سازمان	ها	و	شرکت	ها	

)دوره	های	یکساله(	انجام	
شده	است.

تدوین	برنامه	در	
قالب	5	فصل،	95	ماده،	
353	حکم،	44	تبصره،	645 
اقدام،	19	شاخص	سطح	اول	
(	و	187	شاخص	 )چشم	انداز

سطح	دوم	)راهبردی(
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: مهم ترین ویژگی های برنامه سوم توسعه شهر تهران عبارتند از
پشتیبانی	 و	 مشارکت	 عمودی،	 و	 افقی	 هماهنگی	های	 پیوندی،	 هم	 به	 نظام	مندی،	 آینده	نگری،	 یعنی	 برنامه	ریزی،	 متعارف	 اصول	 به	 پایبندی	 	

	سازوکارهای	تداوم	و	اصالح	و	نیز	ضمانت	های	الزم	و	اجرایی؛ معرفتی،	دانشی	و	سازمانی،	قابلیت	یادگیری،	انعطاف	پذیری	و	برخورداری	از
	جمله	فروگذاری	تصدی	های	 	بازتعریف	همه	دامنه	و	اولویت	بندی	محدودیت	ها	و	وظایف	شهرداری	و	دامنه	و	نوع	ابزارها	و	اختیارات.)	از 	تالش	بر
مبنای	 	 بر سازمانی	 تحول	 حداکثری،	 مشارکت	 نظارت،	 و	 پاسخ	گویی	 شفافیت،	 به	 دستیابی	 سازمانی،	 چابک	سازی	 تمرکززدایی،	 غیرضروری،	

فناوری	های	نوین	و	توانمندسازی	منابع	انسانی(؛
	فعالیت	های	 از نابرابری	ها،	بهره	مندی	 ایجاد	نظام	نوآوری	شهری،	هوشمندسازی	شهری،	مدیریت	نهادی،	توانمندسازی	نظام	توسعه،	کاهش	 	
	برای	ارتقا	کیفیت	زندگی	و	کاهش	 	مدیریت	و	سیاستگذاری،	به	مثابه	راهبردی	برای	توسعه	و	ابزاری	موثر 	و	تولید	ثروت	و	در نوین	در	کسب	و	کار

	بهبود	حکمرانی	شهری؛ 	و	نابرابری	و	نیز فقر
	و	 	دانش	و	فناوری	های	نوین،	مقاوم،	رقابت	پذیر 	اقتصاد	محلی،	بسته	و	ناپویای	مبتنی	بر	ساختمان	به	اقتصاد	مبتنی	بر 	تحول	بنیادین	رویکرد	از
	اتکا	به	مدیریت	ساخت	و	سازی	به	مدیریت	سازوکاری	و	ارتقاء	کیفیت	نهادی	و	توجه	به	دستاوردهای	 	از هم	پیوند	با	فرصت	های	ملی	و	جهانی	و	عبور

	توسعه	انسانی؛	 	فرصت	های	برابر 	کیفیت	زندگی	و	احساس	رضایت	شهروندان	و	برخورداری	از 	آن	بر نهادی	سیاستگذاری	و	آثار
	و	محالت	شهری	و	در	سه	سطح	راهبردی	برای	مناطق	22	گانه	و	عملیاتی	 	پیوست	های	فضایی	کالنشهر 	یکپارچگی	ذی	نفعان	فضایی:	برخورداری	از

	تهران؛ برای	محالت	شهر
	برنامه:	پایداری	محیط	زیستی	و	اجتماعی،	افزایش	تاب	آوری	زیستی	و	رقابت	پذیری	اقتصادی،	بازآفرینی	نظام	مالیه	شهری	و	 	رویکرد	هسته	ای	در

اصالح	نظام	حکمرانی.

یزی 7-5- اصالح نظام بودجه ر
	جمله	مصوبه	 بودجه	مصوب	سال	1400	شهرداری	تهران	با	توجه	به	تأکید	شورای	اسالمی	شهر	نسبت	به	موضوع	اصالحات	بودجه	و	مصوباتی	از
مهم	ترین	 	 از برخی	 است.	 گردیده	 همراه	 و	شکلی	 محتوایی	 ساختاری،	 تحول	 یک	 با	 قبل	 سنوات	 به	 نسبت	 بودجه	 تدوین	 الزامات	 و	 راهبردها	

اصالحات	ساختاری	بودجه	مصوب	1400به	شرح	ذیل	می	باشد:
به	سرجمع	بودجه	 تومان	 	میلیارد	 یازده	هزار 	 بر بالغ	 رقمی	 این	موضوع	سبب	شده	 اگر	چه	 ردیف	های	بودجه:	 	 در 	مالی	تبصره	ها	 بار کردن	 	 منظور
	مرحله	اجرا	 شهرداری	اضافه	شود،	اما	عمال	بودجه	واقعی	تر	شده	و	با	تعیین	عدد	دقیق	برای	تک	تک	تبصره	ها،	موجب	ارتقای	شفافیت	بودجه	و	در

	باعث	بهبود	انضباط	مالی	و	پاسخگویی	خواهد	شد. نیز
	بودجه	مصوب	1400	این	مفهوم	به	شکل	ساختارمند	و	سیستماتیک	وارد	بودجه	شهرداری	شده	و	 تمایز	منابع	و	مصارف	اختصاصی	از	عمومی:	در
	درآمدهای	اختصاصی	به	مصارف	مربوط	به	خود	متصل	 	این	پس	نیز تمامی	آیتم	های	منابع	و	مصارف	بر	اساس	کدینگ	جدید	شناسنامه	دار	شده	و	از

	اختصاص	آن	به	هزینه	های	عمومی	جلوگیری	شده	است.	 گردیده	اند	و	صرفا	می	تواند	در	مصارف	اختصاصی	تعیین	شده	هزینه	شوند؛	بنابراین	از
	قالب	تبصره	19	بودجه	برای	پیاده	سازی	آن	به	تصویب	شورای	 	این	قالب،	مکانیزم	شفاف	و	موثری	در تدوین	بودجه	مشارکت	و	سرمایه	گذاری:	در
	میلیارد	تومان	با	هدف	تکمیل	پروژه	های	نیمه	تمام	شهری	و	تعریف	و	اجرای	پروژه	های	جدید	 	نوزده	هزار 	تهران	رسیده	که	با	رقمی	بالغ	بر محترم	شهر

	محل	منابع	بخش	خصوصی	به	رقم	بودجه	شهرداری	تهران	اضافه	شده	است. با	مشارکت	بخش	خصوصی	از
بودجه	 اجرای	 و	 تدوین	 جامع	 	سامانه	 در انجام	شده	 اصالحات	جدید	 با	 و	سرمایه	ای:	 هزینه	ای	 ردیف	های	 ارقام	 افزایش	دقت	 و	 استانداردسازی	
	طریق	برآورد	هزینه		ریزفعالیت		ها	انجام	 شهرداری	تهران،	تعیین	مبالغ	ردیف	های	مختلف	سرمایه	ای	و	هزینه	ای	با	شفاف	سازی	شرح	فعالیت	ها	و	از

	خودداری	شده	است. 	درج	اعداد	بدون	تعیین		ریزفعالیت		و	درج	احجام	و	قیمت	واحد	کار شده	و	تا	حد	امکان،	از
	بودجه	مصوب	1400،	تالش	 	چارچوب	دستورالعمل	تهیه	و	تدوین،	اجرا	و	تفریغ	بودجه	شهرداری:	مهم	ترین	وجه	تمایز تحول	ساختاری	بودجه	در

	تهیه	و	تدوین،	اجرا	و	تفریغ	بودجه	شهرداری		)ابالغی	وزارت	 در	جهت	پیاده	سازی	دستورالعمل	طرز
بودجه	 تنظیم	 و	 هزینه	ها	 و	 درآمدها	 شفافیت	 بودجه	ای،	 انضباط	 برای	 مبنایی	 تا	 است	 	) کشور

	تلقی	شود..	 واقع	بینانه	تر
کدینگ	 به	 مربوط	 تهران	 شهرداری	 	1400 بودجه	 ساختاری	 تحول	 آخرین	 بودجه:	 کدینگ	 	 در 	 تغییر
	ماموریت،	برنامه	و	طرح	-	خدمت	است.	 	9	رقمی	بود	که	بیانگر مصارف	بودجه	می	باشد	که	پیش	تر
مصرف	 نوع	 	 بیانگر اول	 رقم	 که	 است	 شده	 اضافه	 کد	 انتهای	 به	 رقم	 دو	 	1400 مصوب	 بودجه	 	 در
منبع	 نوع	 به	 اختصاص	 	 نیز دوم	 رقم	 و	 مالی(	 دارایی	 تملک	 و	 سرمایه	ای	 دارایی	 تملک	 )هزینه	ای،	
	انتهای	کدینگ	بودجه	1400،	این	اطمینان	 )عمومی	و	اختصاصی	و...(	دارد.	با	گنجاندن	این	دو	رقم	در
	طریق	 	مصارف	اختصاصی	هزینه		شود.	همچنین	از حاصل	شده	است	که	منابع	اختصاصی	صرفا	در
	واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای،	تنها	صرف	تملک	 	کدینگ	بودجه،	منابع	حاصل	از 	در این	دو	رقم	آخر
	بخش	هزینه	ای	و	جاری	که	نوعی	انحراف	در	 دارایی	سرمایه	ای	می	شود	و	امکان	هزینه	این	منابع	در

بودجه	است،	وجود	نخواهد	داشت.	

8-5- ارتقاء بهره وری سازمان شهرداری تهران
	گیرد.	برای	محاسبه	 برای	محاسبه	بهره	وری	شهرداری	تهران،	الزم	است	کارایی	و	اثربخشی	فعالیت	های	شهرداری	تهران	مورد	بررسی	و	محاسبه	قرار
	»مصارف	گریزناپذیر	مصرف	شده	 	دو	متغیر 	تهران	از کارایی	)نسبت	خروجی	به	ورودی(،	با	فرض	ثبات	کیفی	و	کمی	خدمات	الزامی	برای	اداره	شهر
	به	قیمت	 «	و	»کل	مصارف	)هردو	به	قیمت	ثابت	سال	1395(«	استفاده	شده	است.	با	این	توضیح	که	کاهش	مصارف	گریزناپذیر برای	اداره	شهر
	طرفی	 	رابطه	معکوس	دارند.	از 	طریق	افزایش	کارایی	ممکن	است	لذا	این	دو	متغییر ثابت	با	فرض	ثبات	کمی	و	کیفی	سطح	خدمات	تولیدی	تنها	از

اصالح	نظام	بودجه	ریزی	
	مالی	 	کردن	بار شامل:	منظور
	ردیف	های	بودجه،	 تبصره	ها	در

تمایز	منابع	و	مصارف	اختصاصی	از	
عمومی،	تدوین	بودجه	مشارکت	
و	سرمایه	گذاری،	استانداردسازی	و	

افزایش	دقت	ارقام	ردیف	های	هزینه	ای	
و	سرمایه	ای،	تحول	ساختاری	بودجه	و	

تغییر	در	کدینگ	بودجه
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	بخش	توسعه	ای	مصرف	می	شود	با	کارایی	رابطه	مستقیم	 (	که	در 	)مصارف	کل	منهای	مصارف	گریزناپذیر 	مصارف	گریزناپذیر آزاد	از میزان	منابع	
	به	مصارف	کل	منهای	یک	است. 	این	مبنا،	شاخص	کارایی	عکس	نسبت	مصارف	گریزناپذیر دارد.	بر

	51.	شاخص	کارایی	شهرداری	تهران	در	سال	های	1395	و	1399 نمودار

 

مأخذ:	محاسبات	گزارش

	ارائه	خدمات	مناسب	 	باال	قابل	مالحظه	است؛	شاخص	کارایی	شهرداری	تهران	در 	نمودار همان	گونه	که	در
	53	درصد	در	سال	1395	به	65	درصد	در	سال	1395  	تهران	با	رشدی	حدود	24	درصدی	از برای	اداره	شهر

ارتقاء	یافته	است.
	تهران	و	با	فرض	ثبات	 	برای	اداره	شهر 	پراکسی	قرینه	رشد	مصارف	گریزناپذیر 	متغیر برای	محاسبه	اثربخشی	از
	بخشی	استفاده	شده	است.	درواقع	افزایش	اثربخشی	 کیفی	خدمات	الزامی،	به	عنوان	آشکارکننده	رشد	اثر
	با	 سبب	حفظ	کیفی	خدمات	ارائه	شده	شهرداری	تهران	با	هزینه	کرد	پایین	تر	شده	است	)اداره	ارزان	تر	شهر

حفظ	کیفیت	خدمات=رشد	اثربخشی(.

	52.	تغییرات	شاخص	اثربخشی	کل	شهرداری	تهران	در	سال	های	1395	و	1399 نمودار

مأخذ:	محاسبات	گزارش

	بخشی،	شهرداری	تهران	در	سال	1399	نسبت	به	سال	1395  	محاسبه	کارایی	و	اثر 	گرفته	شده	در 	متغیرهای	پراکسی	به	کار با	توجه	به	نتایج	حاصله	از
	موفق	عمل	کرده	و	توانسته	بهره	وری	خدمات	تولیدی	خود	را	تا	حدود	42	درصد	رشد	دهد. 	ارتقاء	بهره	وری	بسیار در

 
 

شهرداری	تهران	در	
سال	1399	نسبت	به	

سال	1395	توانسته	بهره	وری	
خدمات	تولیدی	خود	را	تا	

حدود	42	درصد	افزایش	دهد.
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فصل ششــم
مشــارکت های
ــی و رضایت  اجتماع
ی  ند و شهر



| 8 ی | 5 ند و ــهر ش ــت  ی ضا ر و  ــی  ع جتما ا ی  کت ها ر ــا مش   | ــم  شش ــل   | فص

1-6- مشارکت های اجتماعی
	مهم	ترین	راهبردهای	این	دوره	مدیریت	شهری	بوده	است؛	در	 ،	از 	اداره	شهر ارتقاء	سطح	مشارکت	های	اجتماعی	و	جلب	مشارکت	شهروندان	در
	تهران	 	مردادماه	1398	اقدام	به	برگزاری	پنجمین	دوره	و	اولین	انتخابات	تمام	الکترونیک	شورایاری	های	محالت	شهر این	راستا،	شهرداری	تهران	در
	1631	شعبه	محل	اخذ	رأی	نمود.	 	طریق	حدود	7	هزار	صندوق	الکترونیک	و	بدون	برگ	رأی	کاغذی	در 	353	محله	شهری	از با	کاندیداتوری	12328	نفردر
	به	عنوان	اعضای	 	از	شهروندان	)4.36	درصد	افزایش	نسبت	به	دوره	قبل(،	4256	نفر 	نیم	میلیون	نفر 	اساس	نتایج	حاصله	با	مشارکت	بیش	از بر

شورایاری	های	محالت	و	بازوان	مدیریت	شهری	انتخاب	گردیدند.	
	مجموع	361510	مترمربع	 	تهران	346	محله	دارای	سرای	محله	فعال	می	باشند	که	در 	353	محله	شهر ،	از 	حال	حاضر 	در 	حوزه	سراهای	محالت	نیز در
دارند.	سراهیا	 	 اختیار 	 در را	 ورزشی	 و	166سالن	 کودک	 کتابخانه،	279	خانه	 	156	، تئاتر آمفی	 اتاق،	144	سالن	 تعداد4213	 فضای	ساختمانی	شامل	

	حال	حاضر	خدمات	متنوع	اجتماعی	و	فرهنگی	به	شهروندان	ارائه	می	دهند.	 محالت	در
اهم	اقدامات	دبیرخانه	ستاد	راهبری	مشارکت	های	اجتماعی	محالت	)مدیریت	محله(	به	شرح	ذیل	می	باشند:

	تبدیل	کالبد	اجتماعی	به	زیرساخت	اجتماعی	)انجام	اصالحات	مدیریتی	و	کارکردی	در	سرای	محالت	با	فراخوان	
،		فراهنگ،	خانه	محیط	زیست( انتخاب	مدیران	محالت	و	تنوع	و	گسترش	فعالیت	ها	در	سرای	محالت	)فراموز

	سراهای	محالت؛ 	تشکیل	384	کانون	محلی	در
	تمهید	ایجاد	سامانه	جامع	مدیریت	محله	و	پروفایل	محالت	)سامانه	مالی،	منابع	انسانی	وکالبدی	سراهای	محالت(؛

	مالی،	منابع	انسانی	و	کالبدی	سرای	محالت؛ 	بروزرسانی	بانک	اطالعات	و	آمار
	داوطلبانه؛ 	کار 	داوطلبانه	جهت	شناسایی	و	معرفی	و	ارتباط	دوسویه	داوطلبان	و	بازار 	ایجاد	سامانه	کار

	ایجاد	سازوکار	انتخاب	مدیر	محله	با	تشکیل	کانون	ارزیابی	مدیران	محالت	جهت	شناسایی	شایسته	ترین	افراد	
از		مدیران		محالت	منتخب	از	طریق	فراخوان	عمومی	جهت	جذب	مشارکت	حداکثری	ساکنان	و	اثرگذاران	محلی؛

	حوزه	 	تجارب	سازمان	های	مردم		نهاد	در 	ارتقا	و	توان	افزایی	آن	ها	با	همکاری	و	استفاده	از 	محلی	و	حمایت	از 	راه	اندازی	کانون	ها	و	تشکل	های	پایدار
	تهران	)محله	های	گیشا،	شیخ	هادی،	کارون	شمالی،	ده	ونک،	امجدیه- 	محله	های	شهر مشارکت	محله	ای	و	انجام	اقدامات	و	رویدادهای	محلی	در

خاقانی،	دبستان-مجیدیه،	دولت	آباد	و	دریان	نو(؛
	و	سازمان	تامین	اجتماعی،	وضعیت	بیمه	و	سایر	مشکالت	حقوقی؛ 	رسیدگی	به	وضعیت	شکایت	های	اداره	کار

	هنرمندان	مختلف	موسیقی	ایران	در	سرای	محالت؛ 	اجرای	طرح	آواهای	طهران	با	همکاری	انجمن	موسیقی	ایران	و	حضور
	سرای	 	راه	اندازی	کانون	خوشنویسان	در	سرای	محالت	همکاری	با	انجمن	خوشنویسان	جهت	راه	اندازی	و	فعال	سازی	کانون	خوشنویسان	در

محالت	)15محله(.

	ساماندهی	و	توسعه	سازمان	های	مردم	نهاد جدول	55.	اقدامات	انجام	شده	در

	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران مأخذ:	معاونت	امور

ارتباط	 دوره	جدید	مدیریت	شهری،	قطع	 	 در تهران	 اقدام	شهرداری	 اموال	عمومی،	مهم	ترین	 	 از استفاده	 از	سوء	 پیشگیری	 و	 	حوزه	شفافیت	 در
آیین	نامه	دوره	 ابالغ	 با	 	اسفند	ماه	1397،	 انجمن	های	شورایاری	محالت	در انتخابات	 از	شروع	 مالی	سراهای	محله	و	شورایاری	بوده	است؛	پیش	

	محالت	 	مدیریت	محله	که	توسط	دبیرخانه	ستاد	راهبری	مرکزی	ساماندهی	مشارکت	های	اجتماعی	در گذار
ماه	 خرداد	 	 در 	 نیز آن	 متعاقب	 گردید.	 ابالغ	 	 فرهنگی	شهردار و	 اجتماعی	 	 امور معاون	 توسط	 و	 تهیه	 تهران	
تهران«	 	 شهر شورا	یار	ی	 انجمن	ها	ی	 تشك	یل	 مصوبه	 	 از مواد	ی	 »اصالح	 مصوبه	 دوم	 تبصره	 طبق	 	1398
ادار	ی	 	مال	ی،	اجرا	ی	ی	و	 	امور 	دخالت	در از 	تهران	به	تصویب	رسید،	شورا	یاران	 که	در	شورای	اسالمی	شهر
	و	مد	یر	یت	محله	منع	شدند.	همچن	ین	به	استناد	بند	6	ماده	80	مصوبه	 شهردار	ی،	شورا	ی	اسالم	ی	شهر
»برنامه	پنج	ساله	سوم	توسعه	شهردار	ی	تهران«	مورخ	1397/11/02	که	»تجم	یع	و	مد	یر	یت	بهره	بردار	ی	اماکن	
رو	یه	 	وحدت	 	سازمان	تخصص	ی	مربوطه	)سازمان	ورزش(	به	منظور با	رعا	یت	ضوابط	قانون	ی	در ورزش	ی	

وظا	یف	شهردار	ی	 	 از را	 	» به	منظور	شفاف	یت	هر	چه	ب	یشتر 	 ورزش	ی	شهر ا	یجاد	سامانه	فعال	یت	ها	ی	 و	همچن	ین	 ا	یجاد	مد	یر	یت		یکپارچه	 و	
	داشت،	ط	ی	نامه	شماره	 	انجمن	ها	ی	شورا	یار	ی	محالت	قرار 	اخت	یار 	تهران	که	در 	محالت	شهر تهران	دانسته	است،	تعداد	408	فضا	ی	ورزش	ی	در

عملکرداقدامکننده/سیاست

شورایهماهنگیمشارکتهایاجتماعی

منطقه 834تعدادسازمانهایمردمنهاد)NGO.s،خیریه(شناساییشدهدر

مرکزمنطقه( ،معاونومدیر 629تعدادسازمانهایمردمبازدیدشده)بازدیدشهردار

460تعدادمؤسساتمعرفیشدهجهتشرکتدرنشستهایتخصصیسمنها

دبیرخانهمشارکتهایاجتماعی
115تعدادتفاهمنامههایبرونسپاریباموسسات

336تعدادبرگزارینشستهایسمنها

ظرفیتسمنها 238تعدادفضاهایواگذارشدهبهرهگیریاز

384تعدادکانونمحلیتشکیلشدهکانونهایمحلی

برگزاری	انتخابات	
شورایاری	ها	بصورت	

الکترونیک	در	سال	1398	در	
1631	شعبه،	با	شرکت	503202 
	80	رای	 نفر	و	افزایش	کف	رای	از

به	200	رای

منع	شورایاران	از	
	مالی،	 	امور دخالت	در
اجرایی	و	اداری	شهرداری،	
شورای	اسالمی	شهر	و	

مدیریت	محله
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	مد	یر	یت	محله	از	 	دوره	گذار 	محالت	تهران	در 	دبیرخانه	ستاد	راهبری	مرکزی	ساماندهی	مشارکت	های	اجتماعی	در 483985	مورخ	1398/05/05	از
	گرفت. 	اجتماع	ی	و	فرهنگ	ی	مناطق	قرار 	معاونت	ها	ی	امور 	اخت	یار ا	یشان	پس	گرفته	شد	و	در

2-6- افزایش نشاط اجتماعی
	دوران	شیوع	ویروس	کرونا،	فعالیت	های	قابل	توجهی	انجام	داده	است	که	 شهرداری	تهران	با	هدف	افزایش	نشاط	اجتماعی	شهروندان	به	ویژه	در

اهم	آن	به	شرح	ذیل	می	باشد:
 نوروزخانه و نوروزگاه

	عدالت	توزیعی	و	دسترسی	همه	 	و	با	تأکید	بر 	هفده	روز 	تهران	در 	40	نقطه	از	شهر نوروزگاه	1398	در
	به	طول	3.5	کیلومتر	 	کشاورز 	بلوار شهروندان	به	این	برنامه	های	تفریحی	هنری	و	ورزشی	و	فرهنگی	در

	رفت	وبرگشت	کارگاه	های	هنری	و	فرهنگی	برگزار	شد. مسیر
آنالین	شهربازی	و	پخش	 	1399،	تولید	برنامه	تلویزیونی	و	مسابقه	 	نوروز 	خانه	در 	نوروز هم	چنین	در
	برنامه	تهیه	 	هر 	در 	تاریخ	2	تا	15	فروردین	99	با	میانگین	مخاطب	1.3	میلیون	نفر از	شبکه	5	سیما	از
	مخاطب	برای	 و	6	عنوان	پادکست	فرهنگی	تهیه	شد	و	در	شبکه	های	اجتماعی	با	میانگین	170	هزار

هر	قسمت	منتشر	شد.
	8	قسمت	و	برنامه	 	درراه	است«	و	پخش	از	شبکه	5	سیما	در 	برنامه	های	تلویزیونی	»نوروز حمایت	از
	دیگر	 	برنامه	از 	هر 	در 	28	قسمت	با	میانگین	2	میلیون	نفر »دونیمه	ماه«	پخش	از	شبکه	2	سیما	در

برنامه	های	این	حیطه		بوده	است.
	اشاره	کرد: 	99	می	توان	به	مواد	زیر 	برنامه	های	نوروز 	دیگر از

	5	میلیون	دانلود؛ 	در	شبکه	های	مجازی	با	بیش	از 	سفارش	تولید	قطعه	آهنگ	و	موزیک	ویدیو	شرح	الف«	با	صدای	محسن	چاووشی	و	انتشار  
	بهداشت	و	درمان،	با	پخش	در	 	کادر 	گل	سرخ	باهدف	تجلیل	از 	تولید	ویدئو	کلیپ	»آفتاب	نیمه	شب«	با	صدای	اشکان	کمانگری	و	ویدئو	کلیپ	راز  

	5	میلیون	بازدید؛ شبکه	های	مجازی	و	صداوسیما	با	بیش	از
	برنامه؛ 	هر 	28	قسمت	و	میانگین	1.5	میلیون	مخاطب	در 	تولید	برنامه	رادیویی	»هیچ	جا	خونه	نمیشه«	در  

	کارناوال	های	شهری،	تریلی	پیک	امید	و	موسیقی	اقوام؛  
	3	فروردین	تا	9	فروردین	1400؛ 	10	منطقه	محروم	شهر 	تریلی	پیک	امید	با	10	اجرا	در  

	قالب	11	گروه	و	63	نوبت	اجرا	5	تا	12	فروردین	1400؛ 	قالب	اجرا	ی	150	نوازنده	در 	نوای	نواحی	در  
	تهران	20	اسفند	تا	12	فروردین	1400. 	کاروان	شاد	با	500	اجرا	در	سطح	شهر  

استیج	محور	 و	 برنامه	صحنه	ای	 	242	
ً
نوروز	سال	1396	مجموعا 	 در 1400	نشان	می	دهد	 	 نوروز و	 نوروزگاه	1398	 نوروزی	1396،	 برنامه	های	 مقایسه	

در	 فروردین	 	11 الی	 	3 	 از 	 روز 	8 برنامه	طی	 در	سال	1398	درمجموع	328	 برگزارشده	است.	 فرا	منطقه	ای	 و	 	منطقه	ای	 از اعم	 	 نقاط	مختلف	شهر 	 در
	حالی	است	که	در	 	)9	نقطه(	برگزارشده	است.	این	در 	خیابان	ولیعصر (	و	محور (،	فرا	منطقه	ای	)5	نقطه	شهر سه	سطح	منطقه	ای	)27	نقطه	شهر
	قالب	برنامه	های	لحظه	تحویل	سال،	کنسرت	آنالین،	کارناوال	 	تاریخ	25	اسفند	لغایت	13	فروردین	در 	از 	1400	درمجموع	590	برنامه	طی	18	روز نوروز
	تهران	گردی	برای	نیروهای	خدماتی	شهرداری	و	 	مدد	سراهای	و	تور ،	تریلی	پیک	امید،	اجرا	ی	کنسرت	در 	نوروز بزرگ	نوروز	ی	تهران،	نوا	ی	نواحی	در
	فضای	مجازی	در	 	گسترش	کرونا(	و	اجرای	برنامه	ها	در 	1399	به	دلیل	ماهیت	خاص	برنامه	ها	)ناشی	از خانواده	هایشان	و	...	اجرا	گردیده	است.	نوروز

	نشده	است. این	مقایسه	منظور

	نوروزهای	96،	98	و	1400 	66.	مقایسه	تعداد	برنامه	های	اجراشده	در نمودار

 

	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	تهران مأخذ:	معاونت	امور

 برگزاری جشنواره تابستانی شادستان
	بوستان	های	منتخب	مناطق	22	گانه	شهر	تهران	از	13	تیر	 	نماز	مغرب	و	عشاء	در در	سال	1398	اجرای	»جشن	های	شبانه«	با	رعایت	موازین	دینی	بعد	از
	با	توجه	به	شرایط	 	قالب	اجرای	4000	ساعت	برنامه	های	متنوع	فرهنگی	و	هنری	صورت	پذیرفته	است.	همچنین	در	سال	1399	نیز 	در لغایت	5	شهریور
	در	فضای	مجازی	اجرا	شد.

ً
کرونا،	جشنواره	شادستان	با	تقسیم	مناطق	به	پهنه	های	همگن	به	شکل	محدود	به	صورت	میدانی	در	محالت	شهر	و	عمدتا

برگزاری	نوروزگاه	1398	در	40 
	و	 نقطه	از	شهر	تهران	در	هفده	روز
با	تأکید	بر	عدالت	توزیعی	و	دسترسی	
همه	شهروندان	به	برنامه	های	تفریحی	

	بلوار	 هنری	و	ورزشی	و	فرهنگی	در
	به	طول	3.5	کیلومتر	مسیر	 کشاورز
رفت	وبرگشت	کارگاه	های	هنری	و	

فرهنگی
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 کنسرت آنالین
و	 گسترده	 	 به	طور 	 بار اولین	 که	 بوده	 موسیقی	 برنامه	 اجرای	 	 از جدیدی	 و	 بدیع	 شکل	 آنالین	 کنسرت	
	اینترنت،	شبکه	های	اجتماعی	و	پلتفرم	VOD	به	صورت	زنده	نمایش	 	بستر 	1399	در 	نوروز برنامه	ریزی	شده	در

داده	شد.	این	برنامه	پس	ازآن	به	شرح	ذیل	ادامه	یافت:
	اجرا؛ 	هر 	در 	تاریخ	8	تا	22	فروردین	99	با	میانگین	مخاطب	2.5	میلیون	نفر 	برگزاری	14	شب	کنسرت	آنالین	از  
	و	1	شب	کنسرت	در	 	مقطع	جشن	عید	سعید	فطر 	برج	میالد	تهران	در آنالین	در 	برگزاری	4	شب	کنسرت	  

تاریخ	24	اسفند	1399؛
	برگزاری	3	شب	کنسرت	آنالین	در	شب	یلدای	1399؛  

.1400	 	نوروز 	برگزاری	دو	شب	کنسرت	با	اجرای	علیرضا	قربانی	در  
 کوچه دوستی

	طریق	 	محله	و	ارتقای	حس	تعلق	محله	ای	از 	تهران	به	مثابه	ادامه	حیاط	خانه	ها	در طرح	»کوچه	دوستی«	جهت	هویت	بخشی	به	کوچه		های	شهر
	12	منطقه	تاکنون	 	اجرای	طرح	مورد	تأیید	قرارگرفته	و	در 	زنان	و	کودکان	اجرا	شد.	40	کوچه	به	منظور

ً
	با	مشارکت	شهروندان	خصوصا 	هنر خالقیت	در

اجراشده	است.
 جشنواره های ورزشی

	برگزار	شده	است: 	این	زمینه	پویش	دوشنبه	های	ورزشی	به	شرح	زیر 	در
	مربی	و	انجام	فعالیت	بدنی	به	مدت	حدود	یک	ساعت؛ 	بوستان	های	سطح	مناطق	22	گانه	با	حضور 	برگزاری	ورزش	صبحگاهی	در  

	و	300	پویش	در	سطح	مناطق	22	گانه. 	توسعه	ورزش	همگانی،	افزایش	آمادگی	جسمانی	شهروندان،	برگزاری	46	پویش	متمرکز  
	تهران	ویژه	آقایان	و	بانوان: برگزاری	مسابقات	ورزشی	المپیاد	محالت	شهر

رده	های	 	 در ورزشی	 رشته	 	50 	 در فرا	منطقه	ای	 و	 به	صورت	محله	ای،	منطقه	ای	 ورزشی	 رقابت	های	 برگزاری	 	  
سنی	مختلف.

برگزاری	جشنواره	بزرگ	بازی	های	زمستانی:
برگزاری	 تفریحی	ورزشی،	 رقابت	های	 برگزاری	 برخوردار،	 کم	 مناطق	 به	ویژه	 گانه،	 	22 مناطق	 	حضور	شهروندان	  

مسابقات	ویژه	کودکان	کار،	ترویج	نشاط	و	پویایی؛
به	مدت	هر	 	خانه	ویژه	شهروندان	 در با	موضوع	ورزش	 	فضای	مجازی	 آن	در 	 انتشار و	 کلیپ	 	200 	ساخت	  

	انجام	حرکات	ورزشی. 	منزل	به	منظور 	وسایل	ساده	موجود	در کلیپ	)بین	2	الی	5	دقیقه(	و	استفاده	از

3-6- اجرای کمپین های شهروندی 
	قالب	برنامه	های	مشارکتی	 	ظرفیت	های	اجتماعی	موجود	در 	این	دوره	مدیریت	شهری،	با	هدف	افزایش	نشاط	و	ارتقاء	فرهنگ	شهرنشینی	از در

	گردیده	است	که	اهم	موارد	آن	به	شرح	ذیل	می	باشد؛ 	این	راستا	برگزار بهره	برداری	شده	و	کمپین	های	شهروندی	متنوعی	در
	واحد	آپارتمانی	با	آموزش	چهره	به	چهره		و	مستقیم؛ 	22	نقطه	و	80	هزار 	برگزاری	کمپین	»آپارتمان	نشینی«	در

	و	8000	مخاطب	درکالس	آموزشی	در		30	چهارراه		پرتردد	و	پویش	»همسایه	هم«؛ 	برگزاری	کمپین	شهروندی	»موتور	سوار	خوب«	با	150	مانور
؛ 	موثر 	برگزاری	کمپین	خیر

	مترو	تجریش؛ 	برپایی	ایستگاه	زندگی	هوشمند	در
	ایپلیکیشن		اینوگام

	اول؛ 	اجرای	طرح		اقدام		مشترک		ملی	2000	روز
	برگزاری	کمپین	زندگی	کودکان.

ح شهر دوست دار سالمند 4-6- پیاده سازی طر
	مهم	ترین	تحوالت	اجتماعی	آینده	قریب	الوقوع	تبدیل	نموده	 کاهش	نرخ	رشد	و	افزایش	میانگین	سن	جمعیت،	سالخوردگی	جمعیتی	را	به	یکی	از
	میان	دستگاه	های	حاکمیتی	داراست،	با	درک	این	پدیده،	 است.	شهرداری	تهران	به	عنوان	نهادی	اجتماعی	که	بیشترین	تعامل	را	با	شهروندان	در

	همین	راستا	اقدامات	ذیل	را	به	انجام	رسانیده	است؛ تالش	نموده	است	خود	را	با	این	تحوالت	منطبق	و	همگام	سازد	و	در
	دوشنبه	های	سالمندی	و	دورهمی	سالمندان	)546	برنامه	و	حدود	100000	نفر	مخاطب(؛

	سالمند؛ 	تشکیل	ستاد	شهر	دوستدار
	محالت	منتخب	مناطق	2،	5،	6،	7	و	20؛ 	اجرای	برنامه	سرای	تجربه	در

	تهران	–	1700  	برگزاری	اختتامیه	اولین	دوره	رقابت	های	نشاط	سالمندی	و	برگزاری	دومین	دوره	رقابت	های	نشاط	سالمندی	در	سطح	محالت	شهر
تیم	محلی	و	10200	نفر	مشارکت	کننده	و	35000	نفر	مخاطب.

5-6- اجرای ویژه برنامه های مناسبتی
	قالب	برنامه	های	مناسبتی	 مدیریت	شهری	تهران	با	هدف	ارتقاء	آموزش	های	شهروندی	و	افزایش	سالمت	و	نشاط	جامعه،	اقدامات	متنوعی	را	در

به	شرح	جدول	ذیل	به	انجام	رسانیده	است؛
	ویژه	برنامه	های	هفته	ملی	سالمت	هر	سال	-	220	برنامه	و	579762	نفر	مخاطب؛

	ویژه	برنامه	های	هفته	ملی	سالمت	روان	هرسال	-	220	برنامه	و	36244	نفر	مخاطب؛

برگزاری	14	شب	
	تاریخ	8  کنسرت	آنالین	از
تا	22	فروردین	99	با	میانگین	
مخاطب	2.5	میلیون	نفر	در	

هر	اجرا

توسعه	ورزش	
همگانی،	افزایش	آمادگی	
جسمانی	شهروندان،	برگزاری	
46	پویش	متمرکز	و	300	پویش	

در	سطح	مناطق	22	گانه
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	دیابت	هرسال	-	220	برنامه	و	35000	نفر	مخاطب؛ 	ویژه	برنامه	های	هفته	ملی	پیشگیری	از
	ویژه	برنامه	های	هفته	ملی	افراد	دارای	معلولیت	هرسال	-	1626	برنامه	و	36000	نفر	مخاطب؛

	تهران	در	سال	98-	320	برنامه	و	320.000	نفر	مخاطب؛ 	تمامی	مناسبت	های	در	سطح	شهر 	در 	ارائه	خدمات	سالمت	محور 	میز 	استقرار
	و	گروه	های	مختلف	اجتماعی؛ 	تسری	برنامه	های	فرهنگی،	آموزشی	و	توانمندسازی	به	تمامی	نقاط	شهر

	و	حریم	تهران؛ 	تمام	نقاط	شهر 	اجرای	برنامه	کارناوال	های	نوروزی	در
	قالب	تریلی	پیک	امید؛ 	در 	برخوردار 	محالت	کمتر 	اجرای	برنامه	های	آموزنده،	شاد	و	تفریحی	در

	تهران؛ 	مدد	سراهای	شهر 	اجرای	کنسرت	موسیقی	در
	طریق	سامانه	شاد	و	...؛ 	فضای	مجازی	و	فراهم	کردن	امکان	استفاده	ی	اقشار	ضعیف	جامعه	از 	برگزاری	کارگاه	های	مدرسه	تابستانی	در

؛ 	روان	برای	زناِن	با	کودک	خردسال	یا	باردار 	امن	برای	زنان	و	شهر 	توجه	ویژه	به	زنان	با	رویکرد	شهر
	پشت	پنجره	ببینم«	در	سال	های	98	و	99؛ 	برگزاری	دو	دوره	مسابقه	نقاشی	»شهری	که	دوست	دارم	از

6-6- تغییر رویکرد پذیرش به جای طرد بی خانمان ها 
	گرفته	است،	شامل	 	این	دوره	مدیریت	شهری	به	عنوان	سیاست	محوری	مورد	توجه	قرار 	رویکرد	پذیرش	بی	خانمان	ها	به	جای	طرد	آن	ها	که	در تغییر

	می	باشد: موارد	زیر
	مناطق	16	و	5	در	سال	1398؛ 	احداث	دو	گرم	خانه	ویژه	مردان	و	زنان	در

	اواســط	ســال	1398	و	ارائــه	خدمــات	بــه	حــدود	 	از 	تمامــی	گرم	خانه	هــای	ســطح	شــهر 	افــراد	در 	شــبانه	روزی	کــردن	خدمــات	و	داوطلبانــه	شــدن	حضــور
؛ 	نفــر 96	هــزار

	اعتیاد؛ 	بهاران	برای	کمک	به	بهبودیافتگان	از 	توسعه	فعالیت	مراکز
به	صورت	 	 نفر برای	ظرفیت	946	 	مهرماه	سال	1398	 در 	 آسیب	دیدگان	خاور	شهر 	 مرکز 	 تجهیز و	 توسعه	 	

شبانه	روزی؛
	پرتو	مناطق	15	-	1	-12؛ 	و	توسعه	مراکز 	تجهیز

	پرتو	و	انعقاد	تفاهم	نامه	با	نهضت	سوادآموزی	جهت	آموزش	و	توانمندسازی. 	توسعه	مراکز

7-6- تقویت رویکرد التیام بخشی 
را	به	انجام	رسانیده	 التیام	بخشی،	اقدامات	ذیل	 با	اتخاذ	رویکرد	 	راستای	تقویت	همدلی	با	جامعه	مدنی	و	شهروندان	تهرانی	 شهرداری	تهران	در

است؛
	تهران	با	یاری	خیرین	و	سازمان	های	مردم	نهاد؛ 	احداث		6	باب	همراه	سرا	برای	اسکان	موقت	همراهان	بیماران	خارج	از

	ویژه	برنامه	های	سالگرد	شهادت	سپهبد	شهید	حاج	قاسم	سلیمانی	با	3950	سازه	شهری
	تهران 	اساس	مصوبه	شورای	اسالمی	شهر 	همدردی	با	خانواده	های	قربانیان	اعتراضات	آبان	98	بر

و	 پاکبان	ها	 	 نظیر تهران	 	خانواده	های	پرسنل	خدماتی	شهرداری	 از 	 نفر 	400 )برای	 تهران	گردی	 	 تور برگزاری	 	
پرسنل	بهشت	زهرا(

	همدردی	با	مردم	افغانستان	)دانشگاه	کابل:	"جان	پدر	کجاستی؟"	و	مدرسه	دخترانه(،	انفجار	بیروت،	غزه	و	چین؛
	با	صورت	سیاه؛ 	حاجی	فیروز 	استفاده	از 	از 	پرهیز

	خانواده	های	قربانیان	سقوط	هواپیمای	اوکراینی	با	نصب	بیلبورد	و	اجرای	ویدیومپینگ؛ 	دلجویی	از
	متوفیان	تهرانی	در	سال	99؛ 	از 	آن	رفتگان	بی	برگشت...(	و	ارسال	بسته	های	تسلیت	برای	خانواده	18000نفر 	برگزاری	کمپین	سوگ	)	آه	از

	پاکبان	های	شهرداری	تهران. 	از 	تقدیر

کید بر اقشار ضعیف جامعه 8-6- توسعه اقدامات حمایتی با تأ
: 	این	حوزه	عبارت	است	از مهم	ترین	اقدامات	انجام	شده	در

	مناطق	2	و	3	و	 	ارائه	خدمات	به	همراهان	بیماران	بی	بضاعت	در 	6	همراه	سرا	باهدف	اسکان	موقت	شبانه	به	منظور 	حال	حاضر ایجاد	همراه	سرا:	در
	است	 	جمله	تأم	ین	ن	یازها	ی	اول	یه	میهمانان	با	ظرفیت	پذیرش	340	نفر 6	و	7	و	11	و	12	فعال	است.	این	موارد	شامل	خدمات	حمایتی	و	اجتماعی	از

که	با	همیاری	خیرین	و	سازمان	های	مردم	نهاد	انجام	می	شود.
،	فرحزاد	و	...	و	باهدف	مداخله	های	 	تهران	نظیر	خالزیر 	تهران:	با	شناسایی	محالت	آسیب	خیز	شهر رسیدگی	به	وضعیت	محالت	آسیب	خیز	شهر

	حال	اجراست. 	راستای	رسیدگی	به	وضع	خدمات	شهری	و	مسائل	اجتماعی	این	محالت	صورت	گرفته	و	در 	کاهش	آسیب	اقداماتی	در مبتنی	بر
؛	ثبت	 	فعالیت	های	حمایتی	و	به	منظور 	بر 	نیازمندان	با	ایجاد	سامانه	سمات:	ایجاد	سامانه	سمات	با	هدف	تمرکز 	و	هدفمندسازی	حمایت	از تمرکز
	نیازمندان،	برنامه	ریزی	و	هدفمند	کردن	ارائه	خدمات	و	توزیع	 	زیرسامانه	امور 	تهران	توسط	مناطق	22	گانه	در 	خانواده	نیازمند	در	سطح	شهر 12	هزار

	بین	خانواده	های	ثبت	نام	شده	صورت	گرفته	است. اقالم	حمایتی	موجود	در
	اشاره	کرد: 	این	زمینه		می	توان	به	موارد	زیر 	طریق	تبعیض	مثبت:	در 	برای	افراد	با	نیازهای	خاص	از کاهش	نابرابری	فرصت	های	استفاده	از	شهر

	و	امکانات	شهری	 «،	مناسب	سازی	فضای	شهر 	برای	توانمندسازی	زنان	سرپرست	خانوار 	کوثر 	امن	زنان«،	»ایجاد	مراکز 	»شهر 	اجرای	طرح	هایی	نظیر
	و	مادران	کودکان	خردسال؛ برای	زنان	باردار

	اجرای	طرح	»شهر	دوستدار	کودک«،	»برنامه	های	مدرسه	تابستانی«،	»شهردار	مدرسه«،	»مسابقه	نقاشی	و	انشا«؛
.) 	زنان	سرپرست	خانوار 	برای	زنان)با	تاکید	بر 	و	ایجاد	شغل	پایدار 	به	55	مرکز 	توانمندسازی	و	مهارت	آموزی	کوثر 	توسعه	مراکز

شبانه	روزی	کردن	
خدمات	و	داوطلبانه	

	تمامی	 	افراد	در شدن	حضور
گرم	خانه	های	سطح	شهر	

	اواسط	سال	1398	و	ارائه	 از
	نفر خدمات	به	حدود	96	هزار

برگزاری	کمپین	سوگ	
	آن	رفتگان	بی	 )	آه	از

برگشت...(	و	ارسال	بسته	های	
تسلیت	برای	خانواده	18000نفر	
از	متوفیان	تهرانی	در	سال	99
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	کودکان	 بخشنامه	منع	زباله	گردی	کودکان:	شهرداری	تهران	درحالی	که	خود	را	ملزم	به	ساماندهی	و	حمایت	از
	اساس	تکلیف	قانونی	خود	تنها	باید	زیرساخت	های	الزم	را	برای	ساماندهی	این	 	و	خیابان	می	داند	که	بر کار
	نگاه	شهرداری	تمام	 	دهد.	از 	نهادهای	ذی	ربط	و	سازمان	های	مردم	نهاد	قرار 	اختیار کودکان	فراهم	کند	و	در
	مورد	زباله	گردی	کودکان	مسئولیت	مشخص	 	کودکان	غیرقابل	پذیرش	است	اما	معتقد	است	در اشکال	کار
	راستای	تحقق	مسئولیت	پذیری	 	زیرساخت	های	موجود	و	در 	تالش	است	تا	با	استفاده	از دارد.	این	نهاد	در
	کودک،	به	شناخت	اشکال	و	 گاه	سازی	و	افزایش	حساسیت	شهروندان	نسبت	به	کار اجتماعی	نسبت	به	آ

	راستای	 	پیمانکاران	و	نهادهای	زیرمجموعه	شهرداری	تهران	در	خصوص	منع	به		کارگیری	کودکان،	تالش	در ابعاد	این	پدیده	کمک	کند.	نظارت	بر
	و	خانواده	های	 	اجرای	طرح	ها	و	پروژه	های	مرتبط	با	توانمندسازی	کودکان	کار 	برای	کودکان	ازجمله	زباله	گردی	و	حمایت	از 	پرخطر حذف	اشکال	کار
	تهران	در	 	همین	راستا	بخشنامه	شهردار 	می	رود.	در 	تهران	به	شمار 	کودکان	در	شهر 	برنامه	های	شهرداری	برای	کمک	به	حل	مشکل	کار 	دیگر آنان	از
	اجتماعی	و	فرهنگی	و	سازمان	بازرسی	 	و	طی	آن	تکالیف	مشخصی	بر	عهده	معاونت	های	امور	شهری	و	محیط	زیست	و	امور تاریخ	1399/3/24	صادر

شهرداری	تهران	نهاده	شد.
 

9-6- کنترل آسیب های اجتماعی

جدول	56.	وضعیت	زیرساخت	ها	مقابله	با	آسیب	های	اجتماعی	شهرداری	تهران

	اجتماعی	و	فرهنگی مأخذ:	معاونت	امور

	جمله	ماده	55	قانون	 از 	اساس	اسناد	باالدستی	 آسیب	دیده	اجتماعی	بر 	راستای	اجرای	طرح	های	مرتبط	با	ساماندهی	افراد	 شهرداری	تهران	در
	در	سال	1393	و...	به	عنوان	سازمان	 شهرداری	ها،	مصوبه	شورای	عالی	اداری	به	شماره	70/603	مورخ	سال	1378	و	مصوبه	شورای	اجتماعی	کشور

و	 ظرفیت	ها	 منابع،	 	 از حداکثری	 استفاده	 با	 اجتماعی،	 آسیب-دیدگان	 به	 خدمات	 ارائه	 حوزه	 	 در پیش	رو	
	نگهداری	زنان	و	مردان	 	حوزه	مراکز امکانات،	با	تالشی	شبانه	روزی	به	صورت	ویژه	نسبت	به	ارائه	خدمات	در
	دوره	جدید	مدیریت	شهری	موفقیت	های	چشمگیری	به	 آسیب	دیده	اجتماعی	و	گرم	خانه	ها	اقدام	کرده	و	در

شرح	ذیل	حاصل	شده	است:
	این	 	در	سال	99	رسیده	است.	در 	96	با	60	درصد	افزایش	به	2000	نفر 	در	شهریور 	1250	نفر ظرفیت	گرمخانه	ها	از
	گرفته	و	گرمخانه	ها	شبانه	روزی	و	 دوره	مدیریت	شهری	4	گرمخانه	فرامنطقه	ای	)جنرال(	مورد	بهره	برداری	قرار
	تهران	و	ارائه	خدمات	مناسب	به	 	راستای	افزایش	سرانه	گرمخانه	های	شهر 	این،	در 	کنار دائمی	گردیده	اند.	در
	جانمایی	 	گرفته	و	به	رغم	مشکالتی	در 	قرار 	کار 	دستور 	گرم	خانه	های	جنرال	در جامعه	هدف،	ساخت	و	تجهیز
نقشه	توسط	 و	طراحی	 زمین	 	تحویل	 از و	پس	 19	پیشرفت	خوبی	حاصل	شده	 	منطقه	 در زمین،	 و	تحویل	
	حال	احداث	و	آماده	سازی	هست.	 	در 	مناطق	جهت	افزایش	ظرفیت	برای	500	نفر سازمان	فنی	عمرانی	امور
	این	حوزه	این	بوده	که	تا	حد	ممکن	فضایی	را	فراهم	کند	که	 	است	سیاست	شهرداری	تهران	در الزم	به	ذکر

	گرم-خانه	ها	خارج	نشده	و	احتمال	ابتالی	خود	و	دیگران	را	افزایش	ندهند.	 معتادان	از
	96	با	25	درصد	افزایش	به	20	مورد	در	سال	99	و	تعداد	مراکز	 	16مورد	در	شهریور همچنین	تعداد	مددسراها	از

	جامع	توانمندسازی	کودکان	14	تا	 	96	با	78	درصد	افزایش	به	25	مورد	در	سال	99	بالغ	گردیده	است.	راه	اندازی	مرکز 	14	مورد	در	سال	شهریور پرتو	از
	این	حوزه	بوده	است. 	مؤثرترین	اقدامات	صورت	گرفته	در 	پرتو	از 	مراکز 18	سال	و	آموزش	و	توانمندسازی	180	کودک	در

توسعه	مراکز	
توانمندسازی	و	مهارت	

آموزی	کوثر	به	55	مرکز	و	ایجاد	
	برای	زنان)با	تاکید	 شغل	پایدار

) 	زنان	سرپرست	خانوار بر

ظرفیت	گرمخانه	ها	از	
1250	نفر	در	شهریور	96	با	
60	درصد	افزایش	به	2000	نفر	در	

سال	99	رسیده	است.

تعداد	افراد	پذیرش	
شده	در	مراکز	اجتماعی	نیز	
از	4000	نفر	در	شهریور	96	حدود	
3.25	برابر	شده	و	به	13000	نفر	در	

سال	99	رسیده	است.

ف
دی

ر

96واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

1798339416565927115589103نفرافزایشظرفیتشناساییوجذبآسیبدیدگان1

12501250140017502000تختظرفیتگرمخانهها2

3
آسیبدیدهو توزیعبستهکمکمعیشتیبهاقشار

050005000700013000بستهکمتوان

اجتماعی4 مراکز 4000800090001100013000نفرتعدادافرادپذیرششدهدر

پرتو5 1416182025تعدادمرکز

1616181920تعدادمددسرا6

مراکزخدماتاجتماعی7 نفرافرادپذیرششدهدر 163277366977442473489213567503هزار
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جذب	 و	 شناسایی	 ظرفیت	 افزایش	 روی	 	 بر شهری،	 مدیریت	 جاری	 دوره	 	 در این	 	 عالوه	بر
با	 	96	 	در	شهریور 	17983	نفر از 	ویژه	شده	است	و	ظرفیت	جذب	 	تمرکز نیز آسیب	دیدگان	
	پذیرش	 	است	به	منظور 	افزایش	به	89103	در	سال	99	رسیده	است.	الزم	به	ذکر حدود	5	برابر
کاربری	5  	و	مناسب	سازی	 برنامه	تهیه،	تجهیز 	لحظه،	 	و	در افراد	بی	خانمان	به	صورت	سیار
	قرارگرفته	که	تاکنون	دو	 	کار 	دستور دستگاه	اتوبوس	با	همکاری	سازمان	های	مردم	نهاد	در

دستگاه	اتوبوس	خریداری	و	مناسب	سازی	شده	است.
	96	حدود	 	در	شهریور 	4000	نفر 	از 	اجتماعی	نیز 	مراکز همچنین	تعداد	افراد	پذیرش	شده	در

	در	سال	99	رسیده	است. 3.25	برابر	شده	و	به	13000	نفر

10-6- رضایت شهروندی
تأمین	رضایت	شهروندان	هدف	غایی	فعالیت	های	مدیریت	شهری	است	و	در	این	دوره	مدیریت	

شهری	سعی	شده	است	به	درخواست	های	شهروندان	به	عنوان	مالکین	اصلی	شهر،	با	سرعت	و	دقت	باالتری	رسیدگی	شود	و	در	این	راه	توفیقات	قابل	
توجهی	نیز	حاصل	شده	است:

	سامانه	137  میانگین	زمان	پاسخگویی	واحدهای	اجرایی	به	پیام	های	دریافتی	شهروندان	در
	مدیریت	شهری	فعلی	به	 	182:29	به	63:20	دقیقه	کاهش	یافته،	به	عبارتی	این	میانگین	در از

حدود	یک	سوم	کاهش	پیدا	کرده	است.

	سامانه	137-ساعت 	53.تغییرات	میانگین	زمان	پاسخگویی	به	تماس	های	شهروندان	در نمودار

 
مأخذ:	سامانه	137

	اساس	نمونه	گیری	تصادفی	انجام	شده	این	 	زمینه	انجام	درخواست	های	شهروندان	،	بر 	زمینه	صحت	اقدامات	انجام	شده	واحدهای	اجرائی	در در
میزان	در	سال	1399	به	باالترین	میزان	خود	یعنی	98.1،	تائید	شهروندی	رسیده	است	که	نسبت	به	سال	1395،	2	درصد	افزایش	داشته	است.

	انجام	درخواست	هایشان	توسط	واحدهای	اجرایی 	54.	روند	میزان	تایید	شهروندان	بر نمودار

 
مأخذ:	سامانه	137

تعداد	مددسراها	از	16مورد	در	شهریور	
96	با	25	درصد	افزایش	به	20	مورد	در	سال	

99	و	تعداد	مراکز	پرتو	از	14	مورد	در	سال	شهریور	
96	با	78	درصد	افزایش	به	25	مورد	در	سال	99 

بالغ	گردیده	است

شبانه	روزی	کردن	خدمات	و	داوطلبانه	
شدن	حضور	افراد	در	تمامی	گرم	خانه	های	
سطح	شهر	از	اواسط	سال	1398	و	ارائه	خدمات	

به	حدود	96	هزار	نفر

میانگین	زمان	پاسخگویی	واحدهای	
اجرایی	به	پیام	های	دریافتی	شهروندان	در	
سامانه	137	از	182:29	به	63:20	دقیقه	کاهش	

یافته،	به	عبارتی	این	میانگین	در	مدیریت	شهری	
فعلی	به	حدود	یک	سوم	کاهش	پیدا	کرده	است.
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میانگین	زمان	رسیدگی	و	پاسخگویی	به	پیام های	شهروندان	در	سال های	فعالیت	سامانه	1888	همواره	روند	کاهشی	داشته	است.	در	سال های	
	در	سال	1392	به	24  	82	روز 	هم	می	رسید.	میانگین	زمان	رسیدگی	به	پیام	های	شهروندان	از راه اندازی	سامانه	)1385(	میانگین	ماندگاری	به	100	روز

	در	سال	99	کاهش	یافته	است. روز

	سامانه	1888-روز 	55.	تغییرات	میانگین	زمان	پاسخگویی	به	تماس	های	شهروندان	در نمودار

 
مأخذ:	سامانه	1888

	: 	سامانه	1888	با	مصادیقی	نظیر 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	شاخص	کیفیت	رسیدگی	و	پاسخگویی	به	درخواست	های	شهروندان	در همچنین	در
	پایان	سال	1399  درج	پاسخ های	متقن،	ارسال	مستندات،	مرتبط	بودن	پاسخ،	رسیدگی	به	موقع	و...	افزایشی	10	درصدی	داشته	و	به	97	درصد	در

بالغ	گردیده	است.

	سامانه	1888-درصد 	56.تغییرات	شاخص	کیفیت	رسیدگی	به	درخواست	های	شهروندان	در نمودار

 
مأخذ:	سامانه	1888
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فصــل هفتم
و ایمنی 
یســت پایدار محیــط ز
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1-7- توسعه حمل ونقل پاک و انسان محور )توسعه مسیرهای دوچرخه و پیاده راه ها(
	حال	حاضر	مهم	ترین	اولویت	شهرهای	توسعه	یافته	است.	در	جهت	 	راستای	کاهش	تولید	آالینده	ها	در توسعه	سیستم	های	حمل		ونقل	پاک	در

	حوزه	های	تدوین	سند	توسعه	دوچرخه	سواری	شهر	 ایفای	این	مأموریت،	سازمان	حمل	ونقل	و	ترافیک	در
اقدام	 دوچرخه	 مسیرهای	 توسعه	 و	 اشتراکی	 دوچرخه	 پروژه	 اجرای	 دوچرخه،	 اپلیکیشن	 راه	اندازی	 تهران،	

کرده	است.
برای	 حمل	ونقلی	 مد	 یک	 عنوان	 به	 دوچرخه	 	 از شهروندان	 استفاده	 فرهنگ	 ایجاد	 و	 تشویق	 	 منظور به	
سفرهای	با	مسافت	کوتاه	و	متوسط،	"طرح	جامع	دوچرخه"	با	رویکرد	دستیابی	به	مسیریابی	مناسب،	ایمنی	
	دوچرخه	اشتراکی	توسط	سازمان	حمل	ونقل	و	ترافیک	تدوین	 	مناسب	استفاده	از 	و	کار 	و	ساز دوچرخه	سوار
	دوچرخه	 از استفاده	 و	 رویکرد	 	 تغییر با	 و	 می	باشد	 انجام	 	حال	 در 	 طرح	مذکور است.	 گردیده	 پیاده	سازی	 و	
	ظرفیت	بخش	خصوصی	و	حفظ	منابع	شهرداری	اقدامات	 اشتراکی	نسل	چهارم	تالش	گردیده	با	استفاده	از
	کل	سفرهای	 	با	دوچرخه	از 	نتیجه	این	اقدامات	سهم	سفر 	این	زمینه	صورت	پذیرد	و	تاکنون	در موثری	در
	پایان	سال	1399	و	طول	مسیرهای	دوچرخه	سواری	از	 	0.3	در	شهریورماه	1396	به	0.9	درصد	در درون	شهری	از

	افزایش	یافته	است. 	به	246	کیلومتر 50	کیلومتر

) 	57.	طول	مسیرهای	ویژه	دوچرخه	)کیلومتر نمودار
        

 

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	اقدامات	قابل	توجهی	به	شرح	ذیل	صورت	گرفته	است: 	حوزه	پیاده	روسازی	نیز در
	تصویب	طرح	پیاده	رو	سازی 	فاصله	سال	های	96	تا	98	پیش	از 	پیاده	رو	در 	احداث	189	کیلومتر

	پیاده	روسازی؛ 	نهایی	سازی	طرح	1400	کیلومتر
	مناطق	22گانه؛ 	پیاده	رو	در 	ابالغ	برنامه	احداث	500	کیلومتر	مسیر

	پیاده	رو	در	سطح	مناطق	در	سال	1399؛ 	حدود	328	کیلومتر	مسیر 	فعالیت	های	عمرانی	در 	آغاز
	برنامه	اجرایی	شده	)65	درصد	برنامه	پیش	بینی	شده(	همراه	با	مناسب	سازی	برای	توان	یابان؛ 	از 	اتمام	261	کیلومتر

	این	دوره	مدیریت	شهری. 	پیاده	رو	در 	اتمام	احداث	417	کیلومتر
	رابطه	با	مرمت	و	احداث	پیاده	روها	و	مسیر	دوچرخه	از	شیوه	اجرای	بتنی	استفاده	شده	که	نسبت	به	سایر	کف	سازی	های	 الزم	به	توضیح	است	در
	مواد	افزودنی،	یکسان	سازی	مسیرها،	 	بهره	برداری،	استحکام	و	دوام	با	استفاده	از 	جمله:	افزایش	سرعت	اجرا،	افزایش	طول	عمر رایج	دارای	مزایایی	از

،	ارتقاء	کیفیت	می	باشد. در	دسترس	بودن	مصالح	جهت	مرمت	و	همگونی	درمسیر

	با	 سهم	سفر
دوچرخه	از	کل	سفرهای	

درون	شهری	از	0.3	در	
شهریورماه	1396	به	0.9	درصد	
	پایان	سال	1399	و	طول	 در

مسیرهای	دوچرخه	سواری	از	
50	کیلومتر	به	246	کیلومتر	

افزایش	یافته	است.

اتمام	احداث	417 
	این	 کیلومتر	پیاده	رو	در

دوره	مدیریت	شهری
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	مناطق	22	گانه 	حال	اجرا	و	تکمیل	شده	در 	پیش	بینی	شده،	در 	58.	طول	معابر نمودار

  
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

	4	سال	گذشته 	59.	طول	پیاده	روهای	احداث	شده	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

	وظایف	ذاتی	خود،	برای	تحقق	»تهران؛	شهری	برای	همه«	سهم	هزینه	کرد	 	بر 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	با	تمرکز 	است	شهرداری	تهران	در شایان	ذکر
	جمله	 	غیرمرتبط	از 	امور 	از	سهم	هزینه	کرد	در 	توسعه	فضاهای	عمومی	و	حمل	ونقل	پاک	را	به	میزان	قابل	توجهی	افزایش	داده	و	برای	این	منظور در
	کل	هزینه	قطعی	صورت	گرفته	 اعتبارات	کمک	کاسته	است؛	به	گونه	ای	که	سهم	اقدامات	مربوط	به	پیاده	روسازی	و	احداث	مسیرهای	دوچرخه	در

	این	دوره	مدیریت	شهری	نسبت	به	دوره	گذشته	به	ترتیب	180.6	و	525	درصد	افزایش	یافته	است. در

	مقایسه	با	عملکرد	اعتبارات	کم	-	درصد 	پیاده	روسازی	و	احداث	مسیر	دوچرخه	در جدول	57.تغییرات	نسبت	هزینه	قطعی	صورت	گرفته	در

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه

سهماعتباراتکمکسهماحداثمسیردوچرخهسهمپیادهروسازیدورهزمانی

95-920.310.047

99-960.870.251

85.7-180.6525نرختغییر
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2-7- نوسازی، بهسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مینی بوس
	آالینده	های	هوا	دارد.	لذا	نوسازی	و	استانداردسازی	 	اساس	گزارش	سیاهه	انتشار	سال	1396،	ناوگان	حمل	ونقل	عمومی	سهمی	12	درصدی	در بر
	تهران،	 	زمینه	نوسازی	و	بازسازی	ناوگان	حمل	ونقلی	شهر 	است.	در 	برخوردار آالینده	ها،	از	ضرورتی	اجتناب	ناپذیر 	 ناوگان	با	هدف	کاهش	انتشار

دولت،	شهرداری	و	بخش	خصوصی	هر	سه	دارای	مسئولیت	می	باشند.
	12	سال،	دارای	یکی	 	ناوگان	بیش	از 	حال	حاضر	شرکت	واحد	با	متوسط	طول	عمر 	حوزه	اتوبوسرانی،	در در
	60	درصد	اتوبوس	های	عمومی	و	 	طول	تاریخ	خدمت	رسانی	خود	بود	و	بیش	از 	فرسوده	ترین	ناوگان	ها	در از
	فرسودگی	شدید	)3243	دستگاه(	 	از	سن	فرسودگی	)10	سال(	و	دچار 	باالتر خصوصی	فعال	دارای	طول	عمر
فعالیت	 به	 مشغول	 تهران	 	 شهر در	 اتوبوس	 دستگاه	 	5406 	 حاضر حال	 	 در است	 	 ذکر شایان	 می	باشند.	
 1465 تهران	 شهرداری	 سهم	 و	 درصد(	 	73 )معادل	 دستگاه	 	3941 خصوصی	 بخش	 سهم	 که	 می	باشند	

دستگاه	)معادل	27	درصد(	می	باشد.
فوق	العاده	 افزایش	 و	 تحریم	 شرایط	 به	واسطه	 حوزه	 این	 	 در بخش	خصوصی	 توسط	 ناوگان	 نوسازی	 روند	
	83	دستگاه	

ً
تاکنون	جمعا از	شهریورماه	1396	 که	 به	گونه	ای	 کندی	مواجه	شده	است؛	 با	 اتوبوس	 قیمت	

	متأسفانه	از	سال	1392	تاکنون	سهم	خود	 اتوبوس	و	48	دستگاه	مینی	بوس	نوسازی	گردیده	اند.	دولت	نیز
	به	مدیریت	شهری	تهران	تحویل	ننموده	است.	لذا	باتوجه	به	محقق	نشدن	راهکارهای	ارائه	شده	جهت	 را	ادا	ننموده	و	حتی	یک	دستگاه	اتوبوس	نیز
	فرسودگی	شدید	ناوگان،	 	نهادها(	و	مخاطرات	ایمنی	و	زیست	محیطی	ناشی	از 	و	سایر جایگزینی	و	بازسازی	ناوگان	توسط	متولیان	ذی	ربط	)وزارت	کشور
	گرفته	است	و	تاکنون	13	دستگاه	اتوبوس	دوکابین،	120	دستگاه	اتوبوس	تک	کابین	و	130  	قرار 	کار خرید	مستقیم	ناوگان	از	سوی	شهرداری	در	دستور
	این	طریق	اضافه	گردیده	و	برنامه	ریزی	الزم	برای	خرید	80	دستگاه	اتوبوس	دوکابین،	120  دستگاه	مینی	بوس	شهری	به	ناوگان	حمل	ونقلی	تهران	از
	طریق	شرکت	ایران	خودرو	دیزل	و	50	دستگاه	اتوبوس	برقی	با	مشارکت	بخش	خصوصی	 دستگاه	اتوبوس	تک	کابین	و	100	دستگاه	میدل	باس	از
	در	حدود	یک	سوم	حفظ	 	میانگین	سهم	ناوگان	فرسوده	بخش	عمومی	در	حال	حاضر 	انجام	شده	است.	بر	اساس	اقدامات	مذکور در	سال	1400	نیز

	اشتغال	ایجاد	گردید. 	کارخانه	ایران	خودرو	دیزل	فعال	و	برای	3000	نفر
ً
شده	است.	الزم	به	توضیح	است	با	توجه	به	سفارش	شهرداری	تهران،	مجددا

	ناوگان	)سال( 	60.	تغییرات	میانگین	طول	عمر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

ناوگان	است،	 بازسازی	 و	 نوسازی	 	 به	منظور 	 کل	کشور بودجه	 	محل	 از مالی	 تأمین	منابع	 ایجاد	ظرفیت	های	جدید	 این	حوزه	 	 در یک	تحول	مهم	
	و	فروش	اوراق	مشارکت	)با	بازپرداخت	50	درصدی	اصل	و	سود	از	سوی	 	انتشار به	نحوی	که	برای	نخستین	بار	شهرداری	تهران	موفق	به	اخذ	مجوز

	نوسازی	ناوگان	شده	است. 	به	مبلغ	950	میلیارد	تومان	به	منظور
ً
	دو	دوره	مرحله	و	جمعا دولت(در

 
	و	شهرداری	تهران	)دستگاه( 	61.	تعداد	اتوبوس	و	مینی	بوس	تحویلی	از	سوی	وزارت	کشور نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

تاکنون	13	دستگاه	
اتوبوس	دوکابین،	120 

دستگاه	اتوبوس	تک	کابین	و	
130	دستگاه	مینی	بوس	شهری	
به	ناوگان	حمل	ونقلی	تهران	از	
طریق	خرید	مستقیم	ناوگان	از	
سوی	شهرداری	تهران	محقق	

شده
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	ارائه	خدمات	با	 	با	توجه	به	کندی	روند	نوسازی	با	توجه	به	مشکالت	مالی	و	ضرورت	استمرار از	سوی	دیگر
	بازسازی	555  	این	اساس	عالوه	بر 	گرفته	و	بر 	قرار 	کار 	دستور ناوگان	موجود،	بازسازی	ناوگان	فرسوده	در
دستگاه	اتوبوس	از	سوی	شهرداری	تهران	)شامل	126	دستگاه	اتوبوس	دوکابین	و	429	دستگاه	اتوبوس	
بازسازی	 برای	 	 کشور کل	 بودجه	 	18 تبصره	 ظرفیت	های	 	 از استفاده	 امکان	 	 بار نخستین	 برای	 کابین(،	 تک	
دستگاه	 	1.000 بازسازی	 که	 نحوی	 به	 گردیده	 فراهم	 کم	بهره	 تسهیالت	 اعطای	 طریق	 	 از اتوبوسرانی	 ناوگان	
	و	100	دستگاه	آن	نیز	 	گرفته	و	بازسازی	400	دستگاه	آن	آغاز 	قرار 	کار 	دستور 	این	طریق	در اتوبوس	فرسوده	از

به	اتمام	رسیده	است.	
	پایان	سال	1399،	سهم	اتوبوس	های	دارای	 	دوره	مدیریت	جدید	شهری	تهران	در 	حوزه	نوسازی	و	بازسازی	اتوبوس	در با	اقدامات	صورت	گرفته	در

	3.5	درصد	به	13	درصد	بالغ	گردیده	است. 	4	برابر	شده	و	از
ً
استاندارد	یورو	4	حدودا

	ناوگان جدول	58.	سهم	اتوبوس	های	دارای	استاندارد	یورو	4	در

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	حوزه	تاکسیرانی	نیز	وضع	تحریم	های	ظالمانه	علیه	کشورمان	و	همچنین	رشد	چند	برابری	قیمت	خودرو	 در
در	سنوات	اخیر	سبب	کاهش	روند	نوسازی	ناوگان	و	توقف	ورود	خودروهای	هیبریدی	به	ناوگان	تاکسیرانی	
منظور	 به	 نموده	 تالش	 تهران	 شهرداری	 موجود،	 محدودیت	های	 کلیه	 علی	رغم	 بود.	 گردیده	 تهران	 	 شهر
با	 کم	بهره	 تسهیالت	 اعطای	 متقاضیان،	 برای	 مالی	 ایجاد	مشوق	های	 طریق	 	 از نوسازی	 فرآیند	 	 در تسهیل	
	متوسط	بیش	از	 همکاری	سیستم	بانکی	را	عملیاتی	نماید؛	به	طوری	که	از	سال	1396	تاکنون	ساالنه	به	طور
	این	مجموع،	نوسازی	 	مجموع	13.273	دستگاه	تاکسی	فرسوده	نوسازی	گردیده	اند	که	از 3.000	دستگاه	و	در
	چارچوب	تفاهم	نامه	با	صندوق	کارآفرینی	امید	 	طریق	اعطای	تسهیالت	کم	بهره	در تعداد	4.196	دستگاه	از
	دستگاه	تاکسی	فرسوده	با	اعطای	تسهیالت	 صورت	پذیرفته	است(	و	همچنین	ایجاد	امکان	نوسازی	10	هزار

	گردیده	است. 90	میلیون	تومانی	کم	بهره	نیز	میسر

	62.	تعداد	ناوگان	تاکسی	نوسازی	شده نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

الزم	به	توضیح	است،	در	سال	97	به	دلیل	توقف	اعطای	وام	از	سوی	دولت	و	الزام	استاندارد	به	داشتن	کیسه	
،	نوسازی	تاکسی	ها	 امر این	 برای	 	 آماده	نبودن	شرکت	های	خودروساز برای	تاکسی	های	درون	شهری	و	 هوا	

کاهش	قابل	مالحظه	ای	یافته	است.
و	 پاک	 ناوگان	 به	 نیمه	همگانی	 و	 همگانی	 ناوگان	حمل	ونقل	 تبدیل	 تاکسی	رانی،	 ناوگان	 نوسازی	 	 عالوه	بر
	داشته	است	و	با	مجموع	اقدامات	انجام	شده،	نسبت	ناوگان	ناوگان	پاک	و	 	قرار 	کار 	دستور 	در هیبریدی	نیز
	1.82	درصد	در	شهریورماه	 	سامانه	تاکسیرانی	از هیبریدی	به	ناوگان	حمل	ونقل	همگانی	و	نیمه	همگانی	در

	پایان	سال	1399	بالغ	گردیده	است. 1396	به	3.3	درصد	در

سهم	اتوبوس	های	
دارای	استاندارد	یورو	4 
	4	برابر	شده	و	از	3.5 

ً
حدودا

درصد	به	13	درصد	بالغ	گردیده	
است.

از	سال	1396	تاکنون	
ساالنه	به	طور	متوسط	
	3.000	دستگاه	و	در	 بیش	از
مجموع	13.273	دستگاه	
تاکسی	فرسوده	نوسازی	

گردیده	اند

نسبت	ناوگان	
ناوگان	پاک	و	هیبریدی	به	
ناوگان	حمل	ونقل	همگانی	
و	نیمه	همگانی	به	در	سامانه	
تاکسیرانی	از	1.82	درصد	در	

شهریورماه	1396	به	3.3 
	پایان	سال	1399	بالغ	 درصد	در

گردیده	است.

96واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

ناوگان 13%11%10%3.5%3.5%درصدسهماتوبوسهایدارایاستانداردیورو4در
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	سامانه	تاکسیرانی جدول	59.	نسبت	ناوگان	پاک	و	هیبریدی	به	ناوگان	حمل	ونقل	همگانی	و	نیمه	همگانی	در

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

ح معاینه فنی برتر لودگی هوا )LEZ( با تاکید بر معاینه فنی و اجرای طر ح مناطق کم انتشار آ 3-7- اجرای طر
	تهران	با	افزایش	14	خط	به	40	خط	 	دوره	12	ساله	از	سال	1384	تا	سال	1396	تعداد	خطوط	سبک	معاینه	فنی	شهر 	اساس	اقدامات	انجام	شده	در بر
	حوزه	آلودگی	 	مدیریت	شهری	در 	داشتن	مطالبه	شهروندان	از 	نظر 	حالی	است	که	با	برنامه	ریزی	های	صورت	گرفته	و	با	در افزایش	یافته	بود؛	این	در
	ظرفیت	های	بخش	خصوصی	و	 ،	تعداد	خطوط	سبک	با	استفاده	از 	دوره	4	ساله	اخیر 	آلودگی	هوای	تهران،	در هوا	و	با	علم	به	سهم	باالی	خودروها	در
	معاینه	فنی	خودروهای	سبک	نیز	 افزایش	جذابیت	های	اقتصادی	به	56	خط	)افزایش	40	درصدی	زیرساخت	ها(	افزایش	یافته	است.	ظرفیت	مراکز

	2.16	میلیون	به	3.187	میلیون	خودرو	تا	پایان	سال	99	افزایش	یافته	است. با	48	درصد	افزایش	از
	اساس	مصوبه	 آلودگی	هوا	)LEZ(	و	بر 	 	این،	شهرداری	تهران	با	هدف	اجرای	طرح	مناطق	کم	انتشار عالوه	بر
الزامی	نمود	و	همچنین	 را	 	تهران	 تردد	در	شهر برای	 آبان	97،	داشتن	معاینه	فنی	 	 از ترافیک	تهران	 شورای	
	ماه	سال	1396	اقدام	به	اجرای	طرح	معاینه	فنی	 	آذر 	از 	کشور 	در ضمن	اخذ	مجوزهای	الزم،	برای	نخستین	بار
	تهران	با	هدف	کنترل	آالیندگی	خودروها	و	عملکرد	کاتالیست	 	برای	خودروهای	انژکتوری	در	سطح	شهر برتر
	این	 	برای	شهروندان	با	هدف	افزایش	استقبال	از 	باال	نموده	و	اهرم	های	تشویقی	مناسبی	را	نیز 	موتور 	دور در
طرح	پیش	بینی	نمود،	به	نحوی	که	منتج	به	افزایش	متقاضیان	گردید؛	تعداد	خودروهای	دارای	معاینه	فنی	
در	 فاقد	معاینه	فنی	 قانون	خودروهای	 اعمال	 به	دلیل	عدم	 که	 تعداد	)283189(	می	باشد	 	در	سال	99	 برتر

بخشی	از	سال	1399	و	عدم	اجرای	کامل	طرح	های	ترافیکی	ناشی	از	شیوع	بیماری	کرونا	در	سال	1399،	با	روند	کاهشی	در	متقاضیان	صدور	معاینه	فنی	
برتر	همراه	بوده	است.	شایان	ذکر	است	به	منظور	تشویق	رانندگان	تاکسی	به	دریافت	معاینه	فنی،	طرح	رایگان	شدن	معاینه	فنی	تاکسی	های	پایتخت	
	آمد	و	استقبال	خوبی	از	سوی	تاکسیرانان	را	به	همراه	داشت	 	بازه	زمانی	برجسته	)زمان	های	تشدید	آلودگی	هوا(	به	اجرا	در در	سال	99	چندین	نوبت	در

	مراکز	معاینه	فنی	منتخب	شهر	تهران	انجام	می	پذیرد. 	ابتدای	سال	1400	معاینه	فنی	تمامی	تاکسی	ها	به	صورت	رایگان	در 	این	اساس	از که	بر

	63.	تعداد	خودروهای	دارای	معاینه	فنی	برتر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

4-7- افزایش سرانه فضای سبز )بوستان ها، پارک ها و...(
	تهران	احداث	شده	است	که	76	مورد	آن	 	مجموع	89	بوستان	در	شهر 	ابتدای	سال	96	تا	انتهای	سال	99	در از
	بوده	است	و	بدین	ترتیب	سرانه	فضای	 	ماه	96	به	مساحت	154.3	هکتار مربوط	به	دوره	زمانی	بعد	از	شهریور

	16.15	مترمربع	در	سال	1396	به	16.42	مترمربع	تا	پایان	سال	1399	افزایش	یافته	است. 	تهران	از سبز	شهر
افزایش	4720	هکتاری	و	اولویت	اجرا	در	 با	 	طی	این	دوره	 	پیرا	شهری	در 	این،	مساحت	فضای	سبز عالوه	بر
 25.16 به	 	23.08	 از 	 کمربند	سبز آن	سرانه	 نتیجه	 	 در که	 رسیده	است.	 	 به	43852	هکتار 	 البرز دامنه	جنوبی	

مترمربع	رسیده	است.	

ظرفیت	مراکز	معاینه	
فنی	خودروهای	سبک	
	با	48	درصد	افزایش	از	 نیز

2.16	میلیون	به	3.187	میلیون	
خودرو	تا	پایان	سال	99 

افزایش	یافته	است.

در	دوره	جدید	
مدیریت	شهری،	تاکنون	

76	بوستان	به	مساحت	154.3 
	احداث	گردیده	است. هکتار

شهریورواحدعنوانشاخص
سال99سال98سال97سال9696

نسبتناوگانناوگانپاکوهیبریدیبهناوگانحملونقل
3.3%3.3%2.60%2.03%1.82%درصدهمگانیونیمههمگانیبهدرسامانهتاکسیرانی



ن | ا تهــر ی  ر ا د شــهر ل  تحــو و  یــل  تحو ش  ر ا | گــز   9 8  |

	تهران جدول	60.	تغییرات	شاخص	های	فضای	سبز	شهر

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

آب	و	ایجاد	سازگاری	 	راستای	کاهش	مصرف	 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	در 	است	در شایان	ذکر
	از	سطوح	چمن	کاری	شده	کاهش	و	با	 	مجموع	250	هکتار 	با	اقلیم،	تا	انتهای	سال	1399،	در بیشتر

کاشت	گونه	های	مقاوم	گیاهی،	جایگزین	شده	است.

	گیاهان	مقاوم	و	سازگار	شناسایی	شده جدول	61.	کاهش	میزان	چمن	کاری	و	استفاده	از

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

5-7- رفع مسئله رشد تصاعدی سفید بالک ها
	با	ترشحات	سفید	رنگ	روی	سطح	برگ	 سفید	بالک	ها	حشرات	کوچک	سفید	رنگ	به	اندازه	1/5-1	میلی	متر
تمامی	سطح	شهر	 	 در و	 نموده	 	 با	رشدی	تصاعدی	ظهور تهران	 	 در	سطح	شهر از	سال	1393	 که	 می	باشند	
	طریق	نفوذ	به	قسمت	فوقانی	دستگاه	تنفسی	)	حلق	و	بینی(	 گسترش	یافته	و	به	واسطه	ایجاد	تحریک	از
در	 که	مدیریت	شهری	 	حالی	 در بودند.	 داده	 	 قرار آسیب	 	معرض	 در را	 تهرانی	 یا	چشم	سالمت	شهروندان	

	قالب	 	دوره	جدید،	با	مسئولیت	پذیری	و	اجرای	اقداماتی	در 	به	پذیرش	مسئولیت	این	مسئله	نبود،	مدیریت	شهری	تهران	در دوره	گذشته	حاضر
مدیریت	تلفیقی	آفات،	به	شرح	ذیل،	موفق	به	کنترل	رشد	تصاعدی	این	حشره	مزاحم	گردیده	است:

مدیریت	 با	هماهنگی	سازمان	 میزبان	 درختچه	های	 و	 درختان	 زمستانه	 و	هرس	 ریشه	جوش	ها	 و	 تنه	جوش	 پاجوش،	 زراعی:	هرس	 اقدامات	 	
ُزِته	روی	درخت	های	میزبان؛

َ
	کودهای	ا 	نهایت	کاهش	استفاده	از پسماند	و	همچنین	جمع	آوری	و	معدوم	سازی	برگ	های	خزان	شده	تون	و	در

	ماه	سال	گذشته(	و	انجام	یخ	آب	زمستانه؛ 	آبان	و	آذر 	اقدامات	فیزیکی:	کاهش	محسوس	دمای	محیط	)در
	تله	های	زرد	چسبنده؛ 	اقدامات	مکانیکی:	آبشویی	درختان	آلوده	و	تقویت	ناوگان	های	آبشویی	و	استفاده	هدفمندانه	از

	اقدامات	اکولوژیکی:	حذف	به	موقع	سرشاخه	های	درختان	آلوده	به	تخم	و	پوره	آفت؛
	شرایط	 آوری	و	حمایت	از	حشرات	پارازیتوئید	کننده	در 	اقدامات	بیولوژیکی:	حمایت	از	حشرات	مفید	با	کاهش	کاربرد	سموم	شیمیایی	و	جمع	

	شرایط	آزمایشگاهی؛ 	نهایت	جمع	آوری	و	حمایت	از	حشرات	مفید	در 	منطقه	19	و	در طبیعی	در
	با	دوره	 	اقدامات	شیمیایی:	روغن	پاشی	بهاره	و	زمستانه	به	همراه	کاربرد	سموم	گیاهی	و	شیمیایی	در	صورت	ضرورت	با	استفاده	از	سموم	کم	خطر

ماندگاری	کم؛
	و	بروشورهای	آموزشی	و	اطالع	 	اقدامات	فرهنگی:	اطالع	رسانی	و	اگاه	سازی	مراکز	خصوصی	و	نیمه	خصوصی	و	همچنین	تهیه،	نصب	و	توزیع	بنر

	طریق	جراید	)همشهری	محله(؛ رسانی	،	اقدامات	پیشگیرانه	و	کنترلی	از
	بهداشتی	و	...(؛ 	نظامی-	مراکز 	ایجاد	ارتباط	صحیح	و	منطقی	با	مراکز	خصوصی	و	نیمه	خصوصی)	ادارات	-	مجتمع	های	مسکونی-	مراکز

	افزایش	اطالع	رسانی	از	سوی	رسانه	ها؛
	آموزش	همگانی.

6-7- افزایش سهم اعتبارات حوزه ایمنی و تاب آوری شهری در بودجه
	حوزه	های	 در اعتبارات	 از	سهم	 ذاتی	خود،	تالش	شده	است	 به	مأموریت	های	 تهران	 بازگشت	شهرداری	 نگاه	 با	 	دوره	فعلی	مدیریت	شهری،	 در
رانت	به	نهادها	و	اشخاص	غیرمرتبط	به	مدیریت	شهری	می	شد-	کاسته	شود	و	سهم	 	جمله	اعتبارات	کمک	-که	عماًل	صرف	توزیع	 از غیرمرتبط	
	اعتبارات	کمک	85  	متوسط	سهم	هزینه	کرد	در از 	بودجه،	 با	ریل	گذاری	صورت	گرفته	در 	این	راستا	 یابد.	در افزایش	 اعتبارات	مأموریت	های	ذاتی	
درصد	کاسته	شده	و	به	سهم	اعتبارات	گوناگون	حوزه	ارتقاء	ایمنی	و	افزایش	تاب	آوری	شهری	افزوده	شده	است؛	به	گونه	ای	که	سهم	هزینه	کرد	در	

سال99سال98سال97سال96شهریور96واحدعنوانشاخصردیف

16.1516.2116.2716.3316.42مرمربعسرانهفضایسبزدرونشهری1

برونشهری2 23.0823.1923.9124.525.16مترمربعسرانهفضایسبز

22242238226222772300تعدادتعدادبوستانها3

319905266761401837555072_مترمربعمساحتبوستانهایدرونشهری4

4013240332415824285243852هکتارمساحتکمربندسبز5

مساحتبوستانوتفرجگاههای6
5847.5587959055944.86001.8هکتارشهری

کاهش	میزان	چمن	کاری	و	
	گیاهان	مقاوم	و	سازگار	 استفاده	از
	در	سال	 شناسایی	شده	از	47	هکتار

	در	سال	1399 1396	به	250	هکتار

سال99سال98سال97سال96واحدشاخص

گیاهانمقاوموسازگارشناساییشده 4796120.65250هکتارکاهشمیزانچمنکاریواستفادهاز

رفع	مسئله	رشد	
تصاعدی	سفید	بالک	ها
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حوزه	های	سازمان	آتش	نشانی،	سازمان	مدیریت	بحران	به	ترتیب	66.7،	58.3	درصد	افزایش	یافته	است.
	قالب	ویرایش	دوم	 	معابر	شهری	در تدوین	دستورالعمل	تامین	ایمنی	)HSE(	عملیات	اجرایی	پروژه	ها	در
	برای	پروژه	های	معابر	شهری	از	سوی	 سند	شماره	6-8-65	با	موضوع	دستورالعمل	ایمنی	ترافیک	محیط	کار
	حین	 	به	کاهش	مخاطرات	برای	اکیپ	های	اجرایی	در نظام	فنی	و	اجرایی	شهرداری	تهران	ابالغ	گردد.	که	منجر

	تهران	خواهد	شد. 	پروژه	ها	در	سطح	شهر 	در کار

	مقایسه	با	اعتبارات	کمک	)درصد( 	حوزه	ارتقاء	ایمنی	و	تاب	آوری	شهری	در جدول	62.	سهم	هزینه	کرد	شهرداری	تهران	در

مأخذ:	سامانه	مدیریت	و	کنترل	پروژه

یرساخت های بحران یت زلزله و ز یرساخت ها و اقدامات صورت گرفته در مدیر 7-7- توسعه ز
	این	حوزه	است.	در	 	در 	راستای	برنامه	ریزی	و	توسعه	زیرساخت	های	مورد	نیاز شناسایی	مخاطرات	و	پهنه	های	شهری	مستعد	بحران،	اولین	گام	در

این	راستا،	تجهیزات	زیر	شامل	تجهیزات	جمع	آوری	و	پایش	برخط	انواع	داده	در	شهر	نصب	و	عملیاتی	گردید:

	تهران جدول	63.	تجهیزات	جمع	آوری	داده	بحران	در

مأخذ:	سازمان	پیشگیری	و	مدیریت	بحران

سهم	هزینه	کرد	
در	حوزه	های	سازمان	

آتش	نشانی،	سازمان	مدیریت	
بحران	به	ترتیب	66.7	و	58.3 
درصد	افزایش	یافته	است.

متوسطسهماعتباراتدوره
کمک

متوسطسهمسازمانآتش
متوسطسهمسازمانبحراننشانی

95-9270.180.12

99-9610.30.19

85.766.758.3-نرختغییر

کلبعدازشهریورماه1396تاانتهایسال1399تاشهریورماه1396تجهیزات

لرزهای شتابنگار
14تاقبلازسال96

22+)تماماطرافتهران(

90 تحقیقاتساختمان 10+اتصالبهشتابگارهایمرکز

استانتهران4عدد)امامزادههاشم( 40+اتصالبهشتابگارهایشرکتگاز

لرزهنگارحساس
6+نصبوراهاندازی5عددقبلسال96

19
وبرخطکردنآفالینها8عددآفالین خرید8دیجیتایزر

روددرههایشمالتهران1عدددرسازمانبارانسنجبرخط 1011+در

44+مناطق5،2،1و22-برفسنجبرخط

کانالهایاصلیانتقالآب-سطحسنجدبیبرخط 99+در

نقاطمختلفتهران1عددبادسنجبرخط 1213+در

GPS-GNSS-5+افزودنبه6عددجیپیاسفاواوبرخطکردنهمهآنهاو
12اتصالبهیکعددجیپیاسنقشهبرداری

بوسنجوگازسنج 78گازسنج+1بوسنج-ابزار

پایشپرتوی 44+-ابزار

ارتقاءسیستمسوئیچینگو
ارتقاءسیستمEOCسازمانبهبزرگترینسیستمسوئیچینگو-مانیتورینگEOCتهران

مانیتورینگکشور

رصدماهوارهسنتینل-1درخصوصفروریزش،فرونشستو-رصدتصاویرماهوارهای
پیشنشانگریزلزله

ماهواره
سنتینل-1
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	در	سال	1399	این	داده	ها	بصورت	شبانه	 	سازمان	دریافت	می	شود	و	با	تأسیس	میزهای	پایش	زیر داده	های	کلیه	تجهیزات	فوق	بصورت	برخط	در
	کوتاه	ترین	زمان	هشدارهای	الزم	داده	خواهد	شد: 	گرفته	و	در روزی	مورد	رصد	قرار

	تهران جدول	64.	میزهای	پایش	برخط	مخاطرات	شهر

مأخذ:	سازمان	پیشگیری	و	مدیریت	بحران

	تهیه	و	عملیاتی	گردید: 	ارتقاء	ظرفیت	پاسخگویی	در	شهر 	به	منظور همچنین	تجهیزات	زیر

	پایگاه	های	مدیریت	بحران( 	از جدول	65.	تجهیزات	زیرساختی	ارتقاء	ظرفیت	مقابله	با	بحران	)غیر

مأخذ:	سازمان	پیشگیری	و	مدیریت	بحران

	اقدامات	طراحی	شبکه،	بازدید	محل	های	احداث،	تهیه	نقشه	های	اجرائی	 	نیز 	موارد	یاد	شده،	برای	احداث	15	دکل	دیگر 	حوزه	زیرساختی	عالوه		بر در
	گردیده	است	که	با	اتمام	آن	تعداد	دکل	های	یاد	شده	به	27	مورد	افزایش	خواهد	یافت	)45%	پیشرفت(. 	آغاز انجام	شده	و	عملیات	احداث	نیز

نسبی	 لرزه	ای	 بهسازی	 دستورالعمل	 فرسوده	 بافت	 ای	 لرزه	 بهسازی	 	 منظور به	 همچنین	
محترم	 معاونت	 کمک	 با	 و	 رسید	 مسکن	 و	 ساختمان	 تحقیقات	 	 مرکز تأیید	 به	 ساختمانها	
	بهسازی	تدوین	و	به	شهرداری	های	مناطق	ابالغ	گردید.	عالوه	 	اخذ	مجوز 	و	کار شهرسازی	ساز
	گرفته	 	قرار 	کار 	دستور 	این	کار	شناسایی	پهنه	های	مستعد	زمین	لغزش	از	سنوات	گذشته	در بر
	دوره	جدید	 در بود.	 گردیده	 اراضی	شناسایی	 این	 	 از 	 	هکتار 6	هزار پایان	شهریورماه	1396،	 تا	 و	
هزار	 	11 به	 اراضی،	مساحت	شناسایی	شده	 این	 	 از 	 	هکتار هزار 	5 با	شناسایی	 مدیریت	شهری	
	حال	 	زمین	لغزش،	در 	تدوین	نقشه	پهنه	بندی	خطر 	حال	حاضر 	بالغ	و	نهایی	گردید	و	در هکتار
	دیرینه	 از با	استفاده	 	تدقیق	نقشه	گسلهای	تهران	 انجام	است.	ضمنا	پروژه	دیگری	به	منظور
	تهران	به	دنبال	 	نقشه	گسلهای	شهر 	حال	انجام	است	که	تاکنون	تغییراتی	را	در لرزه	شناسی	در

داشته	است.
	اقدامات	حوزه	مدیریت	بحران	در	 	دیگر از 	 	تهران	نیز تهیه	نقشه	تخلیه	امن	برای	محالت	شهر
	تهران	 	حالی	که	تا	شهریورماه	1396،	این	نقشه	برای	300	محله	شهر 	بوده	است؛	در سال	های	اخیر
	تدوین	نقشه	های	یاد	شده	با	طراحی	نقشه	 	دوره	جدید	مدیریت	شهری	کار تهیه	شده	بود،	در
	حوزه	 	این	دوره	با	کمک	NGO	های	فعال	در برای	53	محله	باقیمانده	به	اتمام	رسیده	است.	در

	تهران«	برای	تمامی	محالت	تهیه	گردید	و	جهت	تالش	برای	کاهش	مخاطرات	محالت	 	تحت	عنوان	»سند	کاهش	مخاطرات	شهر بحران	سندی	نیز
به	کلیه	مناطق	ابالغ	گردید.	

توضیحاتناممیز

دریافتسیگنالازسامانههشدارسریعزلزلهوارسالآنبهسازمانهایعملیاتیهشدارسریعزلزله

وقوعزلزلهتخمینخسارتزلزله زلزلهباارائه70گزارشمتنوعتا5دقیقهپساز اعالممیزانتلفاتوخساراتناشیاز

آیندهوارسالآنبهسازمانهایعملیاتیهشدارسیل دریافتسیگنالازسامانههشدارسیالبتا5روز

رصدبرخطمیزانجابجاییگسلهاومیزانفرونشستزمیندرشهرپایشپوستهزمین

فروریزش نقاطمشکوکبهفروریزشهشدار پیشهنگامدر پایشماهوارهایزمینتهرانبرایاعالمهشدار

طوفان داخلوخارجشهرهشدار پایشبرخطسمتوجهتباددر

پایشماهوارهای+پایشلرزهایگسلهابرایپیشبینیزلزلهاحتمالیدرشهرپیشنشانگریزلزله

کلافزایشبعداز98قبلاز98تجهیزاتزیرساختی

دکلهایخودایستا
1درسازمان

پایگاهها 1012+در دانشگاهعلوم 1در
تحقیقات

66+-کوادکوپتر

VMSمبادیکوهستانها-تابلوهایهشدارهواشناسی 1010+اعالمهشدارهواشناسیدر

3232+-تابلوهایراهنماییراههایاضطراری

11+-دستگاهتولیدماسکبهداشتی

تا	پایان	شهریورماه	1396،	6	هزار	
	از	پهنه	های	مستعد	زمین	 هکتار

لغزش	شناسایی	گردیده	بود	و	در	دوره	
جدید	مدیریت	شهری	با	شناسایی	5	هزار	
	این	اراضی،	مساحت	شناسایی	 	از هکتار
	بالغ	و	نهایی	گردید شده	به	11	هزار	هکتار

افزایش	نسبت	نواحی	دارای	
پایگاه	مدیریت	بحران	از	66	درصد	

	پایان	 در	شهریورماه	1396	به	71	درصد	در
سال	1399
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	56	پایگاه	 	اورژانس	تهران	در (،	استقرار تشکیل	دو	تیم	جستجو	و	نجات	بین	المللی	INSARAG	)بر	اساس	دستور	سازمان	مدیریت	بحران	کشور
	بحرانها،	برگزاری	ساالنه	 	تهران،	ایجاد	هماهنگی	و	فعال	سازی	کلیه	استانهای	معین	تهران	در 	امداد	هوایی	در مدیریت	بحران،	برگزاری	اولین	مانور
 20	 	روز 	رادیو	)هر 	در	محالت،	جذب،	آموزش	و	ارتقاء	داوطلبین	واکنش	اضطراری	محالت	)دوام(،	پخش	برنامه	های	آموزشی	روزانه	از 	400	مانور بیش	از

	اقداماتی	است	که	از	سال	1398	به	این	سو	انجام	گردیده	است. 	از 	برنامه	های	آموزشی	از	شبکه	پنج	سیما	و	موارد	مشابه	دیگر دقیقه(	و	نیز
 1396 	شـهریورماه3  	96	پایـگاه	در از 	 	حـال	بهره	بـرداری	نیـز تعـداد	پایگاه	هـای	مدیریـت	بحـران	در
	پایـان	سـال	1399	بالـغ	گردیـده	و	نسـبت	پایگاه	هـای	تجهیـز	 بـا	5	مـورد	افزایـش	بـه	101	پایـگاه4 	در
	102	پایـگاه(	 	دوره	جدیـد	مدیریـت	شـهری	بـا	22	درصـد	افزایـش	بـه	97	درصـد	)99	پایـگاه	از شـده	در

افزایـش	یافتـه	اسـت.	
 71 به	 	1396 در	شهریورماه	 درصد	 	66 	 از بحران	 مدیریت	 پایگاه	 دارای	 نواحی	 نسبت	 همچنین	
پایگاه	 دارای	 ناحیه(	 	123	 )از ناحیه	 	حال	حاضر	87	 در و	 یافته	 افزایش	 	99 پایان	سال	 	 در درصد	

	اتمام	احداث	7	پایگاه	مدیریت	بحران	 	نیز 	حال	حاضر 	دارند.	در 	اختیار 	یک	پایگاه	در 	است	برخی	نواحی،	بیش	از مدیریت	بحران	می	باشند.	الزم	به	ذکر
	آنها	 	سازمان	مدیریت	بحران	به	108	مورد	و	باتوجه	به	اینکه	6	مورد	از 	اختیار 	این	صورت	تعداد	پایگاه	های	در تا	پایان	تیرماه	1400	پیش	بینی	شده	که	در

	پایگاه	بحران	به	715	درصد	افزایش	خواهد	یافت. 	از 	حال	احداث	می	باشند،	نسبت	نواحی	برخوردار 	نواحی	فاقد	پایگاه	در در

جدول	66.	پایگاه	پشتیبانی	و	مدیریت	بحران	قابل	افتتاح	تا	پایان	تیرماه	1400

مأخذ:	سازمان	پیشگیری	و	مدیریت	بحران

جدول	67.	تغییرات	شاخص	های	حوزه	مدیریت	زلزله

اجرای	سامانه	قطع	اتوماتیک	
شبکه	شریان	های	حیاتی	تاکنون	با	

	200	ایستگاه	از	450  	در همکاری	شرکت	گاز
	تهران 	گاز ایستگاه	تقلیل	فشار

پیشرفت فیزیکی کلعنوان پروژهردیف
75%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحراناراجمنطقه1)ناحیه9(1

70%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانیارانمنطقه1)ناحیه6(2
82%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانمسعودیهمنطقه15)ناحیه6(3
83%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانابراهیمزقرمنطقه18)ناحیه2(4
78%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانسلطانیمنطقه18)ناحیه3(-سومینپایگاه5
55%احداثپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانکارخانهسیمانمنطقه20)ناحیه7(6
70%تکمیلپایگاهپشتیبانیومدیریتبحرانچشمهمنطقه22)ناحیه1(7

96واحدعنوانشاخصردیف سال99سال98سال97سال96شهریور

مساحتمحدودهشناسایی1
60006000110001100011000هکتارشدهمستعدزمینلغزش

حال2 پایگاههایپشتیبانیدر
100101پایگاه98پایگاه97پایگاه96پایگاهتعدادبهرهبرداری

نسبتنواحیدارایسولههای3
6666707171درصدبحران5

1414141478تعدادایستگاههایفعالشتابنگاری4

1313131314تعدادایستگاههایفعاللرزهنگاری5

300300300353353تعدادمحالتداراینقشهتخلیهامن8

7587.597--درصدنسبتپایگاههایتجهیزشده9

10
میزانپوششایستگاهی

هشدارسریعزلزله
)ازهدف60ایستگاه(

83043--درصدتجمعی

	زمان	 	این	میزان	6	پایگاه	در 	با	102	پایگاه	عنوان	شده	بود	که	از 3-	تعداد	پایگاه	های	مدیریت	بحران	بهره	برداری	شده	در	سند	تحویل	و	تحول	سال	1396،	برابر
	سازمان	مدیریت	بحران	نبوده	است. 	اختیار 	در فوق	الذکر

	نگرفته	است. 	این	گزارش	مورد	احتساب	قرار 	تاسیسات	در 	به	دلیل	عدم	برخورداری	از 4-	پایگاه	معین	صادقیه	منطقه	18	علی	رغم	تجهیز
5-		اعداد	رند	شده	است.
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مأخذ:	سازمان	پیشگیری	و	مدیریت	بحران

	اهمیت	حوزه	 	حائز 	اقدامات	زیربنایی	و	بسیار 	دیگر اجرای	سامانه	قطع	اتوماتیک	شبکه	شریان	های	حیاتی	با	همکاری	تمامی	نهادهای	ذی	ربط	از
	450	ایستگاه	تقلیل	فشار	 	200	ایستگاه	از 	در 	گردیده	و	تاکنون	با	همکاری	شرکت	گاز 	این	دوره	مدیریت	شهری	آغاز مدیریت	بحران	می	باشد	که	در

	تهران	به	سرانجام	رسیده	است. گاز
	توسط	شرکت	آب	و	فاضالب	در	شهر	نصب	گردیده	است. همچنین	تاکنون	تعداد	30	مخزن	آب	اضطراری	نیز

یت آب های سطحی و مقابله با سیل 8-7- مدیر
عهده	 بر	 خطر	سیل	 مقابل	 	 در حفاظت	شهرها	 برای	 الزم	 اقدامات	 و	 	 مؤثر 	 تدابیر اتخاذ	 قانون	شهرداری	ها،	 جمله	 	 از فرادستی	 قوانین	 براساس	
	داشته	 	معرض	خطر	سیل	قرار 	تهران	به	دلیل	موقعیت	جغرافیایی	و	توپوگرافی	همواره	در شهرداری	ها	گذاشته	شده	است.	از	سوی	دیگر	شهر

آب	های	 	این	راستا	از	سال	1340	تاکنون،	چندین	مطالعه	برای	تدوین	طرح	جامع	جهت	مدیریت	 است.	در
	قالب	ایجاد	شبکه	اصلی	 	در

ً
	تهران	انجام	گرفته	و	براساس	این	مطالعات	پروژه	هایی	که	عمدتا سطحی	در	شهر

	مقابل	سیالب	 	در جمع	آوری	و	هدایت	آب	های	سطحی	با	هدف	دفع	سریع	آب	های	سطحی	و	حفاظت	از	شهر
می	باشند،	اجرا	شده	است.	لیکن	در	سال		های	اخیر	دیدگاه	اصولی	و	فنی	نسبت	به	مسأله	سیالب	تغییر	
	و	مقابله	با	سیالب	جای	خود	را	 کرده	و	دیدگاه	های	جمع	آوری	آب	های	سطحی	و	انتقال	رواناب	به	بیرون	شهر
به	دیدگاه	مدیریت	رواناب	و	مدیریت	سیالب	داده	است.	لذا	در	سنوات	گذشته	با	هدف	تأمین	ایمنی	شهر	
	مقابل	سیالب	و	بهبود	وضعیت	زیست	محیطی	و	بهبود	کیفیت	منابع	آب،	مطالعات	طرح	جامع	مدیریت	 در

	دارد. 	قرار 	کار 	تهران	در	دستور 	نیز	عملیاتی	کردن	طرح	جامع	مدیریت	آب	های	سطحی	شهر 	تهران	انجام	گرفته	و	در	حال	حاضر آب	های	سطحی	شهر
	حالی	 	داشته	و	در 	قرار 	کار 	دستور 	در 	دهه	اخیر 	همین	چارچوب،	برداشت	وضع	موجود	و	تهیه	اطالعات	خروجی	شبکه	اصلی	آب	های	سطحی	در در
	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	برداشت	اطالعات	با	120	درصد	افزایش	به	381  	پیشرفت	داشت،	در 	تا	شهریورماه	1396	حدود	175	کیلومتر که	این	امر

	بالغ	گردیده	و	به	اتمام	رسیده	است.	 کیلومتر
	دهه	گذشته	تغییری	نکرده	 آب	های	سطحی	تهران	در 	حالی	که	طول	شبکه	جمع	آوری	 	در نیز اجرا	 	حوزه	 در
	توسعه	 	1396	تا	پایان	سال	1399،	با	احداث	14	کیلومتر	شبکه	جدید	)ثبت	رکورد	5100	متر بود،	از	شهریور
	بالغ	گردیده	است	تا	ظرفیت	و	 (،	این	شاخص	به	531.6	کیلومتر شبکه	اصلی	در	سال	1399	برای	اولین	بار
	مقابله	با	سیالب	افزایش	یابد.	عالوه	براین،	8	گلوگاه	سیالبی	و	خطرآفرین	برای	مدیریت	 	در تاب	آوری	شهر
	و	مرمت،	 	تعمیر 	طول	شبکه	اصلی	آب	های	سطحی	شهر 	از بهتر	سیالب،	شناسایی	و	رفع	گردید	و	2.2	کیلومتر
،	18	ایستگاه	برای	پایش	کیفی	و	کمی	آب	های	سطحی	 	رفع	خطر 59	نقطه	از	شبکه	اصلی	آب	های	سطحی	شهر

	تهران	احیا	و	ساماندهی	شد. 	رودخانه	های	شهر 	تهران	طراحی	و	اجرا	و	1000	متر شهر
	فروردین	 	در 	نقاط	کشور 	تهران	همانند	سایر 	نتیجه	اقدامات	یاد	شده،	علی	رغم	وقوع	بارندگی	شدید	در در

	دچار	مشکل	نشد.	 	رودخانه	ای	است،	شهر سال	97	و	98	و	باوجود	آنکه	تهران	دارای	7	مسیر
	با	افزایش	500	درصدی	اعتبارات	مربوطه،	 	برابر	سیالب	و	ارتقاء	تاب	آوری	شهری	با	احداث	زیر	ساخت	های	هیدرولیکی	شهر 	در 	مبحث	ایمنی	شهر در

	در	دست	اقدام	است.	 	به	انجام	رسیده	و	7	پروژه	به	طول	11.1	کیلومتر 23	پروژه	به	طول	20	کیلومتر

96واحدعنوانشاخصردیف سال99سال98سال97سال96شهریور

11127تعدادتعدادسامانههایبرخط11

223312تعداددکلهایخودایستاامنوپایدار12

13
میزاناجرایسامانهقطع

اتوماتیکشبکهشریانهای
حیاتی

----تعداد

200ایستگاه
450 از

ایستگاه
تقلیلفشار

گاز

میزاناحداثمخازنآب14
330---تعداداضطراری

طول	شبکه	جمع	آوری	
آب	های	سطحی	تهران	
با	احداث	14	کیلومتر	شبکه	
	بالغ	 جدید،	به	531.6	کیلومتر

گردیده	

	مبحث	ایمنی	شهر	 در
	برابر	سیالب	و	ارتقاء	 در

تاب	آوری	شهری	با	احداث	زیر	
ساخت	های	هیدرولیکی	شهر	
23	پروژه	به	طول	20	کیلومتر	
به	انجام	رسیده	و	7	پروژه	

	در	دست	 به	طول	11.1	کیلومتر
اقدام	است
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	پروژه 	زمینه	توسعه	زیرساخت	های	هیدرولیکی	شهر	شامل	23	زیر جدول	68. 11	پروژه	اصلی	در

مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی
	حال	اجرا جدول	69.	پروژه	های	در

معاونت	فنی	و	عمرانی
جدول	70	.	تغییرات	شاخص	های	مدیریت	آب	های	سطحی

مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

احداثشبکهجمعآوریآبهایسطحیمحدودهخیابانخاوران

احداثشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهشهیدلشگری

)1 احداثشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهفتح)فاز

احداثشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهآزادگانقطعات2و3

احداثشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهفتح

احداثکانالکمکیسرخهحصار

بازسازیاساسیکانالهرنجیوهاللاحمر

ومرمتشبکهاصلیآبهایسطحی تعمیر

رفعآبگرفتگیمیادینونقاطگلوگاهی

احیا،ساماندهیوایمنسازیرودخانهها

جمعآوریآبهایسطحیبزرگراهجناح-میدانآزادی

تکمیلشبکهجمعآوریوهدایتآبهایسطحیبزرگراهآزادگان

وهرنجی تکمیلکانالججمعآوریوهدایتآبهایسطحیهاللاحمر

گلها( تکمیلشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهفتح)حدفاصلبزرگراهآزادگانتابلوار

جمعآوریآبهایسطحیبزرگراهجناح-میدانآزادی

1کانالجمعآوریآبهایسطحیبامقطعباکسبتنیدرمحدودهخیابانپیروزی-اصفهانک احداثفاز

TBMتکمیلشبکهجمعآوریوهدایتآبهایسطحیبزرگراهفتح

تکمیلشبکهجمعآوریآبهایسطحیبزرگراهلشگری)حدفاصلبزرگراهآزادگانتارودخانهکن(

96سال84واحدعنوانشاخصردیف سال99سال98سال97سال96شهریور

برداشتوضعموجودوتهیهاطالعات1
175245315381381-کیلومترخروجیشبکهاصلیآبهایسطحی

517/6517/6519523526/5531/6کیلومتراحداثشبکهجمعآوریآبهایسطحی2

رفعگلوگاهسیالبیوخطرآفرینجهت3
11258-تعدادمدیریتسیالب)تجمعی(

نقاطرفعخطرشدهشبکهاصلیآبهای4
)تجمعی( 2559____تعدادسطحیشهر

ومرمتشبکهاصلیآبهای5 طولتعمیر
0.62.2____کیلومترسطحیشهر)ساالنه(

طراحیواجرایشبکهپایشکیفیوکمی6
تهران)ساالنه( 518____تعدادآبهایسطحیشهر

طولاحیاوساماندهیرودخانههایشهر7
2501000____مترتهران)تجمعی(
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جدول	71.	تغییرات	شاخص	های	حوزه	مدیریت	سیل

مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

 4( برف	سنج	 و	 ایستگاه(	 	11( باران	سنج	 ایستگاه	های	 مناسب	 مکان	یابی	 	 از و	هشدار	سریع	سیل،	پس	 پیش	بینی	 	سامانه	 استقرار راستای	 	 در
	تهران	و	رعایت	استانداردهای	امنیتی	و	ارتباطی،	عملیات	احداث	و	راه	اندازی	ایستگاه	ها	در	حوضه	 	مناطق	شمالی	شهر 	نقاط	تحت	تاثیر ایستگاه(	در
	حال	 	فرماندهی	سازمان	به	اتمام	رسیده	و	در 	مخابره	پارامترهای	هواشناسی	به	صورت	برخط	به	مرکز 	تهران	به	منظور آبریز	مشرف	به	شهر های	
	تکمیل	مطالعات	هواشناسی	و	هیدرولوِژی	و	اجرای	مدل	های	شبیه	سازی،	برای	اطالعات	مورد	نیاز	سیالب	احتمالی	شامل	زمان،	حجم	و	 حاضر

	این	سامانه	95	درصد	پیشرفت	داشته	است. 	مجموع	استقرار 	داشته	و	در 	قرار 	کار 	دستور موقعیت	رخداد	در

9-7- جلوگیری از بلندمرتبه سازی در گسل ها
	پهنه	های	 	نقشه	در 	دستور 	تهران	اقدام	به	هوشمند	سازی	صدور 	در	شهر 	راستای	ضابطه	مند	کردن	ساخت	وساز 	دوره	جدید	در شهرداری	تهران	در
گسلی	و	مکانیزه	کردن	صدور	شناسنامه	فنی	ساختمان	)موضوع	قانون	پیش	فروش	ساختمان	ها(	همراه	با	پروانه	های	ساختمانی	نموده	است.	
	در	 	این	دوره	مدیریت	شهری	برای	نخستین	بار 	زلزله،	در 	برابر	خطرات	ناشی	از همچنین	با	هدف	جلوگیری	از	ساخت	وساز	ساختمان	های	ناایمن	در

	سامانه	شهرسازی	پیاده	سازی	گردیده	است. ،	الیه	مربوط	به	پهنه	های	گسلی	و	ضوابط	مرتبط	با	آن	در 	تهران	و	کشور شهر
	سامانه	جامع	اطالعات	مکانی	 	نقشه	های	پهنه	های	گسلی	موجود	در 	این	راستا	با	عنایت	به	وجود	نقشه	پهنه	گسل	اصلی	با	جابجایی	عمده	در در
مورخ	 با	شماره	300/58857	 ابالغی	 ایران	 معماری	 و	 94/10/14	شورایعالی	شهرسازی	 مورخ	 مفاد	مصوبه	جلسه	 اجرای	 راستای	 	 در و	 تهران	 	 شهر
94/10/26	و	همچنین	بند	7	مصوبات	جلسه	مورخ	97/2/2	شورایعالی	شهرسازی	و	معماری	ایران	ابالغی	با	شماره	300/17743	مورخ	97/2/23	طی	
	دستورنقشه	 	و	مهندسین	طراح،	متن	ذیل	در 	اطالع	رسانی	الزم	به	مالکین	امالك	مذکور دستورالعمل	شماره	80/45090	مورخ	98/1/25،	به	منظور

	پهنه	گسل	اصلی	با	جابجایی	عمده،	درج	می	گردد: های	صادره	امالك	واقع	در
در	 مندرج	 	 مراکز )کلیه	 زیاد	 خیلی	 اهمیت	 با	 ساختمان	های	 احداث	 برای	 	... و	 پرونده	 تشکیل	 و	 توافق	 	، ساز و	 ساخت	 	 مجوز هرگونه	 	 صدور 	"
چهارم(	 ویرایش	 زلزله	 	 برابر 	 در ساختمان	ها	 طراحی	 آیین	نامه	 بند6-1	 گروه1	 و	 ساختمان	 ملی	 مقررات	 ششم	 مبحث	 صفحه	9	 جدول	1-1-6	
...(	وکلیه	جایگاه	های	سوخت	)پمپ	 و	 	)شامل	مهد	کودك	ها،	مدارس،	دانشگاه	ها	 پرورشی	دارای	مجوز و	 آموزشی	 	 و	مراکز و	همچنین	مدارس	
	زلزله	)استاندارد	2800(	بایستی	مالک	با	 	برابر ئین	نامه	طراحی	ساختمان	ها	در 	بند	6-2-4	ویرایش	چهارم	آ (	ممنوع	می	باشد.	لذا	برابر بنزین،	پمپ	گاز

	محدوده	ملک	را	بررسی	نماید". بکارگیری	زمین	شناس،	وضعیت	گسلش	سطحی	با	جابجایی	عمده	در

10-7- ایمن سازی گودهای پرخطر
	12	گود	رها	شده	توسط	 	تهران	وجود	دارد	که	تاکنون	تمام	یا	بخشی	از 	موجود	تا	پایان	سال	1399،	تعداد	270	گود	رهاشده	در	سطح	شهر 	اساس	آمار بر

شهرداری	های	مناطق	پر	شده	اند.	

	تهران جدول	72.مشخصات	گودهای	رها	شده	به	تفکیک	مناطق	22گانه	شهر

96واحدعنوانشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

05095درصدتجمعیمیزانپوششایستگاهیهشدارسریعسیل

173173150222179دستگاهتعدادماشینآالتمکانیزهبرفروبی

تعدادگودمنطقه
رهاشده

ارتفاعباالی
25متر

سطحاشغال
باالی10000

مترمربع

قدمتباالی
دهسال

تعدادرفع
خطرشده

پروانهصادره
قبل96

پروانهصادره
بعد96

درصدگودهای
96 بعداز

1363137315%14

2236202212%9

310201182%20

4172110152%12

5140031131%7

611104092%18

77100025%71

87100070%0

94001040%0
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مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	رها	شده	 	گودهای	پر	خطر همان	گونه	که	در	جدول	فوق	مشاهده	می	شود،	بیشترین	سهم	از
	فنی	 	منظر 	دارند.	از 	درجه	اول	و	سپس	مناطق	2،	12	و	4	قرار 	مناطق	1	و	22	در 	تهران	در شهر
برای	رفع	خطر	 باالتری	 اولویت	 	 از که	 	دارند	 	25	متر از 	 باالتر ارتفاعی	 این	گودها،	 	 از 	8	درصد	 نیز

	دارند.	 	مناطق	2	و	22	و	1	قرار 	آنها	در 	می	باشند	که	بیشترین	تعداد	از برخوردار
از	 	مناطق	رفع	خطر	شده	اند	که	نشان	 	گودها	در از 	است	تاکنون	تنها	4.5	درصد	 شایان	ذکر
	در	 	منطقه	یک	نیز ضرورت	توجه	ویژه	به	این	موضوع	دارد.	سهم	گودهای	رفع	خطر	شده	در

	بوده	است. 	مناطق	بیشتر قیاس	با	سایر

	تهران 	مناطق	شهر 	رها	شده	و	گودهای	رفع	خطر	شده	در 	64.	مقایسه	تعداد	گودهای	پر	خطر نمودار

  

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	آن	صادر	شده		و	سهم	دوره	 	دوره	اول	ابالغ	طرح	تفصیلی	و	قبل	از 	این	پروانه	ها	در 	این	است	که	85	درصد	از بررسی	پروانه	های	صادره	گودها	حاکی	از
	قدمتی	باالی	ده	 	از 	گودهای	پر	خطر 	است	که	10.7	درصد	از 	پروانه	های	صادره	تنها	15	درصد	بوده	است.	البته	الزم	به	ذکر دوم	)سال	های	96	الی	99(	از

سال	برخوردارند	که	مشمول	دوره	اول	نمی	شود.

تعدادگودمنطقه
رهاشده

ارتفاعباالی
25متر

سطحاشغال
باالی10000

مترمربع

قدمتباالی
دهسال

تعدادرفع
خطرشده

پروانهصادره
قبل96

پروانهصادره
بعد96

درصدگودهای
96 بعداز

101000010%0

114001013%75

12221010184%18

135001050%0

145000041%20

15140130131%7

164011031%25

17121001111%8

18140120131%7

192000020%0

2010022091%10

2114001086%43

22344240322%6

15%2702211291223040جمع

بررسی	پروانه	های	صادره	گودها	
	این	 	این	است	که	85	درصد	از حاکی	از
	دوره	اول	ابالغ	طرح	تفصیلی	 پروانه	ها	در
	آن	صادر	شده		و	سهم	دوره	دوم	 و	قبل	از
	پروانه	های	صادره	 )سالهای	96	الی	99(	از

تنها	15	درصد	بوده	است.
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	ابالغ	طرح	تفصیلی 	دوره	اول	و	دوم	پس	از 	65.	مقایسه	پروانه	های	گودهای	پر	خطر	صادره	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	دقت	الزم	برخوردار	 	با	239	گود	بوده	که	به	واسطه	نبود	سامانه،	از 	است	تعداد	گودهای	پرخطر	شناسایی	شده	در	شهریورماه	1396،	برابر شایان	ذکر
نبوده	است.	

	دوره	جدید،	با	عنایت	به	اهمیت	موضوع	گودهای	رها	شده	و	 ،	شهرداری	تهران	در 	زمینه	ساماندهی	گودهای	پرخطر 	اقدامات	یاد	شده	در عالوه	بر
	تهران	را	تدوین	و	منضم	به	گزارش	 لزوم	پایش،	ایمن	سازی	وساماندهی	آنها،	اصالحیه	الیحه	ارتقای	ایمنی	تخریب	و	گودبرداری	های	ساختمانی	شهر

	ارسال	نموده	است.	 	مراحل	تصویب	به	شورای	شهر توجیهی	مربوطه	طی	نامه	شماره	1116208	مورخ	99/11/8	برای	سیر

انس تش نشانی و همکاری با سازمان اورژ 11-7- تجهیز آ
	، 	رسانی	تجهیزات	و	امکانات	سازمان	آتش	نشانی،	مصوب	94/03/19	شورای	اسالمی	شهر 	اساس	ماده	یکم	بند	الف	مصوبه	بروز شهرداری	تهران	بر

	داده	و	اقدامات	ذیل	را	به	سرانجام	رسانیده	است: 	خود	قرار 	کار 	دستور نوسازی	و	توسعه	تجهیزات	امداد	و	نجات	را	در
	خرید	21	دستگاه	نردبان	و	باالبرهای	هیدرولیکی	آتش	نشانی	کالس30	تا	64	متری؛

	خرید	و	تحویل	تجهیزات	عملیاتی	شامل:	خودروهای	ویژه	امداد	و	نجات	کوهستان	)3	دستگاه(،	فن	های	
تونلی	و	معمولی	)66	دستگاه(،	پمپ	های	ویژه	تخلیه	سیالب	)158	دستگاه(،	پمپ	fox	)30	دستگاه(،	پمپ	و	
	آتش	نشانی	)1	دستگاه(،	پهپاد	 Pressure	High)120دستگاه(،	تجهیزات	AVL	)300	دستگاه(،	دستگاه	کف	ساز
شناسایی	عملیات	)7	دستگاه(	تجهیزات	حفاظت	فردی	کامل	)4250	دست(،	البسه	حفاظتی	ویژه	مقابله	با	
مواد	خطرناک	)11	دستگاه(،	دستگاه	های	تنفسی	)1800	دستگاه(،	ربات	آتش	نشان	)1	دستگاه(،	خودروهای	
دستگاه	تنفسی	)4	دستگاه(؛	خودروی	عملیاتی	)32	دستگاه(،	خودروهای	دستگاه	تنفسی	)4	دستگاه(،	
	ترولی	 	باز 	کم	عرض(	)3	دستگاه(،	موتورسیکلت	)6	دستگاه(،	تنفسی	مدار 	چهارچرخ	ATV	)ویژه	معابر موتور
	مواد	شیمیایی	وخطرناک(	)1	دستگاه(،	تشک	نجات	)8	دستگاه(،	لوله	نواری	 )9	دستگاه(،	GC/MS	)آنالیزور
)6	دستگاه(،	 پشتیبانی	عملیات	 روالف	 6،	8تن)30	دستگاه(،	 	،5 ایسوز2،	 بند(،	شاسی	 	2500( اطفاء	حریق	
	به	کابین)1دستگاه(،	ولو	FH)2	دستگاه(،	خودروهامون	)6دستگاه(،	ساخت	و	تجهیزخودروها	 تریلر	مجهز
 3000( 	حریق	 و	شلوار لباس	 )1دستگاه(،	 با	متعلقات	 پرو	 فانتوم	 )11دستگاه(،	 کاربری	پشتیبانی	عملیاتی	 با	

کامل	 	 باز 	 مدار تنفسی	 )1000	عدد(،	دستگاه	 آتش	نشانی	 زیرکاله	 و	 کاه	 )2000	جفت(،	 آتش	نشانی	 )3250	جفت(،	دستکش	 پوتین	حریق	 دست(،	
)1000	دستگاه(،	دوربین	حرارتی	)17	دستگاه(،	تجهیزات	هیدرولیکی	)20	ست(،	قطعات	یدکی	شیرهای	ایستاده،	تجهیزات	خودرویی	مقابله	با	مواد	

	)310	دستگاه( شیمیایی	)20	سری(،	پروژکتور
	ایستاده(	و	توافق	با	شرکت	آبفا	 	8753	دستگاه	شیر

ً
	افزایش	27.2درصدی	تعداد	شیرهای	هیدرانت	با	نصب	1871	دستگاه	شیر	جدید	)مجموعا

	تهران	نصب	خواهد	شد. برای	سال	1400	تعداد	2000	دستگاه	شیر	هیدرانت	در	سطح	شهر
. 	راستای	تکمیل	نیروی	عملیاتی	و	ستادی	مورد	نیاز 	نیروی	جدید	آتش	نشان	در 	جذب	177	نفر

	اورژانس	 	زمینه	استقرار 	در 	این	موارد،	شهرداری	تهران	ضمن	انعقاد	تفاهم	نامه	ای	با	سازمان	فوریت	های	اورژانس	پیش	بیمارستانی	کشور عالوه	بر
	حوادث،	اقدامات	ذیل	 	هنگام	بروز 	ارائه	خدمات	مشترک	در 	تهران	به	منظور 	پایگاه	های	آتش	نشانی	و	اماکن	مورد	توافق	شهرداری	در	سطح	شهر در

را	به	انجام	رسانیده	است:
	تهران؛ 	اورژانس	در	سطح	شهر 	خودرویی،	33	ایستگاه	موتورالنس	و	تعداد	47	پد	فرود	اضطراری	هلیکوپتر 	طراحی	16	ایستگاه	استقرار

	افزایش	تعداد	ایستگاه	های	دارای	پایگاه	خودرویی	و	موتوری	اورژانس	به	80	ایستگاه؛
آتش	نشانی،	34  	ایستگاه	های	 پایگاه	در 	18	، پایگاه	در	سوله	بحران	 اورژانس	شامل	59	 پایگاه	 ایجاد	120	 	

	سایر	ساختمان	های	شهرداری	تهران؛ 	و	9	پایگاه	در 	معابر 	در 	کانکس	مستقر پایگاه	در
در	 جایگاه	 	6 و	 آتش	نشانی	 ایستگاه	های	 	 در جایگاه	 	64 شامل	 موتورالنس	 	 استقرار جایگاه	 	70 ایجاد	 	

سوله	های	بحران؛
	مناطق	و	12	پد	بالگرد	در	 	احداث	39	پد	بالگرد	جهت	بالگردهای	اورژانس	هوایی	شامل	27	پد	بالگرد	در

محوطه	سوله	های	بحران.

خرید	21	دستگاه	
نردبان	و	باالبرهای	

هیدرولیکی	آتش	نشانی	
کالس30	تا	64	متری

افزایش	27.2درصدی	
تعداد	شیرهای	هیدرانت	
با	نصب	1871	دستگاه	شیر	

جدید

طراحی	16	ایستگاه	
	خودرویی،	33  استقرار

ایستگاه	موتورالنس	و	
تعداد	47	پد	فرود	اضطراری	
	اورژانس	در	سطح	 هلیکوپتر

	تهران شهر
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	ظرفیت	ها	و	توانمندی-های	وزارت	دفاع	و	پشتیبانی	نیروهای	 	این	دو	تفاهم	نامه	با	وزارت	دفاع	برای	اطفای	حریق	هوایی	و	با	هدف	استفاده	از عالوه	بر
	سازمان	اتش	نشانی	و	همچنین	با	سازمان	شهرداری	ها	برای	 	سامانه	های	موجود	در 	نجات	و	اطفای	حریق	و	ارتقای	تجهیزات	در مسلح	به	منظور
	و	تربیت	مربی	آموزشی	 	زمینه	اشاعه	آموزش	های	تخصصی	آتش	نشانان	کشور 	امکانات	در 	استفاده	از 	ظرفیت	های	هم	افزایی	در استفاده	بهینه	از

به	امضاء	رسیده	است.

12-7- مقاوم سازی پل ها و ساختمان ها
	تهران	 ارزیابی	عملکرد	لرزه	ای	پل	های	شهر ارزیابی	لرزه	ای	پل	های	شهری	تحت	مدیریت	شهرداری	تهران	و	با	هدف	شناسایی	و	 پروژه	مطالعات	
	مبنای	اهمیت	عملکردی،	سال	طراحی	و	 	روی	پل	های	106	تقاطع	انجام	شده	است	که	این	تقاطع	ها	بر 	گردید.	این	مطالعات	بر آغاز در	سال	1381	
بهسازی	پل	های	 و	طرح	های	 پذیرفته	 پایان	 اول	مطالعات	 تاکنون	مرحله	 گردیده	اند.	 انتخاب	 بهره	برداری	 زمان	 یا	 اجرا	 	 در آمده	 بوجود	 نقص	های	
	تهران،	مطالعات	11	تقاطع	شامل	 	دوره	پنجم	شورای	اسالمی	شهر 	دوره	مدیریت	شهری	در 	حال	اجرا	می	باشد.	در سی	و	هشت	تقاطع	تهیه	و	در
	)پروین(	به	مساحت	عرصه	625	مترمربع،	تقاطع	خیابان	های	 	جمله	تقاطع	بزرگراه	بابایی-خیابان	استخر 21	پل	حدفاصل	سال	های	1396	تا	1400	از
بزرگراه	های	 تقاطع	 به	مساحت	عرصه1540	مترمربع،	 امام-	خیابان	مرزداران	 	 یادگار بزرگراه	 تقاطع	 به	مساحت	عرصه	3906	مترمربع،	 حافظ-انقالب	
	به	مساحت	عرصه	1858	مترمربع،	تقاطع	بزرگراه	های	همت-آفریقا	 رسالت-حقانی	به	مساحت	2304	مترمربع،	تقاطع	بزرگراه	همت-	خیابان	ولیعصر
	فرحزادی	به	مساحت	عرصه	1791	مترمربع،	تقاطع	بزرگراه	های	همت-شیخ	فضل	ا...	نوری	به	 به	مساحت	1303	مترمربع،	تقاطع	بزرگراه	نیایش-بلوار
مساحت	2671	مترمربع،	به	انجام	رسیده	و	تاکنون	مرحله	اول	مطالعات	پایان	پذیرفته	و	طرح	های	بهسازی	پل	های	سی	و	هشت	تقاطع	تهیه	و	در	

	این	تعداد	18	مورد	اجرایی	شده	است. حال	اجرا	می	باشد	که	از

	66.	مقاوم	سازی	و	بهسازی	لرزه	ای	پل	های	سواره	رو نمودار

 
مأخذ:	معاونت	فنی	و	عمرانی

	فنی	و	مهندسی	شهرداری	تهران	موظف	به	شناسایی	و	 	این،	مطابق	بند	5	ماده	87	برنامه	پنج	ساله	سوم	شهرداری	تهران	سازمان	مشاور عالوه	بر
	حدود	2200	ساختمان	شناسایی	 تهیه	شناسنامه	فنی	و	ایمنی	ساختمان	های	ملکی	شهرداری	و	تدوین	برنامه	ایمن	سازی	بوده	است	که	تاکنون	از
	گرفته	و	چک	لیست	های	مرتبط	با	مسائل	سازه	ای،	لرزه	ای،	ایمنی	و	آتش	نشانی	تکمیل	شده	است	 	1700	ساختمان	مورد	بازدید	قرار شده،	بیش	از

	خواهد	گرفت.	 	قرار 	کار 	دستور 	برداشت	اطالعات،	با	اعمال	اولویت	بندی	برنامه	ایمن	سازی	ساختمان	ها	در که	پس	از

13-7- شناسایی و ایمن سازی ساختمان های ناایمن
	گذشته	و	با	عنایت	به	 	تهران	در شناسایی	ساختمان	های	ناایمن	و	کاهش	ریسک	مخاطرات	ایمنی	آنها	باتوجه	به	حوادث	تلخ	رخ	داده	در	سطح	شهر
	این	دوره	مدیریت	شهری	مورد	توجه	و	تأکید	ویژه	بوده	و	با	تشکیل	کمیته	ایمنی	 	مورد	ساختمان	های	با	قدمت	باال،	در عدم	رعایت	استانداردها	در
	این	راستا	اقدامات	 	رسیدگی	به	وضعیت	ساختمان	های	ناایمن،	در 	ذینفعان	به	منظور 	منطقه	و	سایر 	مناطق	گانه	شهرداری	با	ریاست	شهردار در

قابل	توجهی	به	شرح	ذیل	صورت	پذیرفته	است:
ج، حامی ایمنی، پالک ایمن، آموزش ایمنی حریق  ح های ارتقاء فرهنگ ایمنی شامل 999 بر الف( اجرای طر
	مبنای	بند	4	مصوبه	شورای	عالی	شهرسازی	و	معماری	در	خصوص	 ویژه معلمین و مربیان و...:	این	طرح	بر
آن	تاکنون	172	برج	و	شهرک	 	قالب	 ساختمان	پالسکو	مصوب	95/12/18	تدوین	و	اجرایی	شده	است	و	در

	تحت	آموزش	های	ویژه	ایمنی	در	ساختمان	های	بلند	مرتبه	قرارگرفته	اند. مسکونی	مشتمل	بر	12.145	نفر
آموزشی سیستم فرماندهی حادثه )ICS( توسط مدرسین اروپایی: براساس	ماده	یکم	 ب( برگزاری دوره 
اسالمی	 94/03/19	شورای	 -مصوب	 آتش	نشانی	 امکانات	سازمان	 و	 تجهیزات	 بروزرسانی	 »ج«	مصوبه	 بند	
آتش	نشانی،	 و	 ایمنی	 	 امور 	 در وزیران	 محترم	 هیأت	 	1393/10/13 مورخ	 نامه	 تصویب	 بند11	 و	 تهران	 	 شهر
	مدیران،	معاونان	عملیاتی	 	از 	انگلستان	برای12	نفر 	کشور 	مدرسان	از 	از برگزاری	دوره	10	روزه	با	تدریس	3	نفر

و	کارشناسان	آموزشی	به	اجرا	درآمد.
آتش	نشانی	-	مصوب	95/06/23  ایمنی	و	 	اساس	ماده	یکم	مصوبه	توسعه	و	بهبود	خدمات	 بر ح نظام بازرسی ایمنی ساختمان:  ج( اجرای طر

اجرای	طرح	های	ارتقاء	
فرهنگ	ایمنی	شامل	999 
	قالب	آن	تاکنون	 برج،	که	در
172	برج	و	شهرک	مسکونی	
	تحت	 مشتمل	بر	12.145	نفر
آموزش	های	ویژه	ایمنی	در	
ساختمان	های	بلند	مرتبه	

قرارگرفته	اند.
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	ظرفیت	موجود	مناطق	آتش	نشانی	و	نیروهای	عملیات	در	 سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی	اقدام	به	راه	اندازی	طرح	نظام	بازرسی	با	استفاده	از
	33000	ساختمان	صورت	گرفت	و	دستورالعمل	مربوطه	به	تعداد	5640	نیز	صادر	 	بیش	از 	اساس	این	طرح	بازدید	از روزهای	استراحت	نموده	است.	بر
	جمله	این	موارد	 	از 	متوسط،	6042	ساختمان	کم	خطر ،	23558	ساختمان	با	خطر ،	2500	ساختمان	پرخطر 	پر	خطر گردیده	است.120	ساختمان	بسیار
	اجرای	ضوابط	ایمنی	و	آتش	نشانی	بویژه	ساختمان	های	مسکونی	زیر	شش	طبقه	نیز	 	نظر 	از 	تمامی	ساختمان	های	نوساز 	طرح	مذکور می	باشد.	در

	گرفته	و	اقدامات	اجرایی	ذیل	به	انجام	رسیده	است: مورد	بررسی	و	سنجش	قرار
	معرفی	243	ساختمان	با	اولویت	اول	به	معاون	محترم	دادستان	وقت	در	سال	1397؛

	و	رفاه	اجتماعی(؛	 	)اداره	کل	تعاون،	کار 	با	اولویت	اول	به	وزارت	کار 	معرفی	177	ساختمان	دارای	مشمولیت	قانون	کار
	و	رفاه	اجتماعی	درخصوص	اجرای	بند	3	تصویب	نامه	مورخ	1393/10/18	هیات	وزیران	)اولویت	بندی	اماکن	با	4  	همکاری	با	اداره	کل	تعاون،	کار

اولویت	اقدام	فوری-	اولویت	اول	تا	سوم	به	تعداد	598	ساختمان	نا	ایمن	در	سال	97(؛
در	 	 پاساژ 	12 12معرفی	 منطقه	 با	مشارکت	شهرداری	 تهران	 بزرگ	 	 بازار ایمن	سازی	 در	خصوص	 ثاراهلل	 قرارگاه	 فرمانداری،	 استانداری،	 با	 	همکاری	

	دستورالعمل	ایمنی	برای	3	پرونده؛ 	به	سازمان	و	نهایتا	صدور 	ناحیه	3	شهرداری	منطقه	12	مراجعه	3	پاساژ 	از	سوی	شهردار محدوده	بازار
	دستورالعمل	ایمنی	براساس	 	و	صدور 	تعداد	103	پاساژ 	نماینده	مقیم	در	شهرداری	ناحیه	3	منطقه	12،	بازدید	از 	تشکیل	کارگروه	ایمنی	و	استقرار

صورت	جلسه	قرارگاه	ثاراهلل.
د( تشکیل کمیته  ایمنی در مناطق 22 گانه شهرداری با ریاست شهردار منطقه و سایر ذی نفعان

ح مانیتورینگ هوشمند تصرفات شهری بر اساس مصوبه تعرفه و آیین نامه اجرایی سامانه پایش اعالم حریق شورای  و( پیگیری اجرای طر
با	اجرای	این	طرح	کلیه	ساختمان	های	متصل	به	سامانه	)با	اولویت	ساختمان	های	مهم	و	حساس	و	سایر	 	این	اساس	 بر اسالمی شهر تهران:	
ساختمان	ها	به	صورت	داوطلبانه(	تحت	پوشش	پایش	سامانه	اعالم	حریق	خواهند	بود	و	سرعت	اطالع	رسانی	و	پاسخگویی	سازمان	به	حریق	های	

رخ	داده	افزایش	پیدا	خواهد	نمود.
ع ایمنی بازار و چالش های متعدد در راستای ایمن سازی وضعیت بازار تهران اقداماتی در  : با توجه به اهمیت موضو ه( ساماندهی ایمنی بازار
	در	سطح	 ؛	3(	شناسایی	و	ارزیابی	نقاط	پرخطر ؛	2(	ایجاد	کمیته	ویژه	ایمنی	بازار راستای ایمنی بازار انجام گرفته است؛ 1(	راه	اندازی	اداره	ایمنی	بازار
	تهران	به	12	زون	و	انجام	پیگیری	های	الزم	 ؛	5(	تقسیم	بندی	بازار 	دستورالعمل	های	ایمنی	و	اخطاریه	به	واحدهای	کسبی	پرخطر 	تهران؛	4(	صدور بازار
	5	نقطه	 	طریق	جانمایی	مخازن	در 	تهران	از 	بازار با	شرکت	آبفا	تهران،	وزارت	میراث	فرهنگی،	صنایع	دستی	و	گردشگری	برای	آبرسانی	به	بخش	هایی	از

	تهران و	شبکه	آبرسانی	اضطراری	اطفاء	در	سطح	بازار
و  ایمنی  دستورالعمل های  صدور  و  معماری  ایمنی  نقشه های  بررسی  در  عمل  سرعت  افزایش  هدف  با  پیشگیری  مکانیزاسیون  ی( 
	به	کاهش	متوسط	 اقدام	منجر این	 تش نشانی - مصوب 95/0۶/23:  آ تش نشانی طبق ماده یکم مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و  آ
	95	درصد	 	از	سال	1398	گردیده	است.	)زمان	بررسی	نقشه	های	معماری	در 	پروانه	به	میزان	2	روز 	مرحله	صدور زمان	بررسی	نقشه	های	معماری	در

	 	به	طول	انجامد(. 	پرونده	های	خاص	ممکن	است	تا	5	روز 	مورد	بعضی	از 	-	23	ساعت	-	بوده	و	در 	یک	روز 	از موارد	کمتر

یق توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل و رفع نقاط حادثه خیز 14-7- افزایش ایمنی شبکه معابر از طر

جدول	73.توسعه	سامانه	های	هوشمند	حمل	و	نقل

مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	قبیل	سامانه	های	ثبت	تخلف	و	پالک	خوان،	سامانه	های	نظارت	 توسعه	سیستم	های	هوشمند	ترافیکی	از
	تهران،	 	محدوده	شهر 	در 	زیرساخت	های	مورد	نیاز تصویری،	چراغ	های	راهنمایی	و	رانندگی	هوشمند	و	سایر
	کاهش	تصادفات	 	نتیجه	آن	بر 	بازدارندگی	و	بهبود	رفتارهای	ترافیکی	شهروندان	و	در 	قابل	مالحظه	ای	در اثر
بر	 مبنی	 تهران	 	 شهر توسعه	 سوم	 برنامه	 ذیل	 تهران	 شهرداری	 برای	 شده	 پیش	بینی	 تکلیف	 دارد.	 فوتی	
فوت	شدگان	 درصدی	 	2 ساالنه	 کاهش	 و	 	 حادثه	خیز نقاط	 رفع	 ترافیکی،	 هوشمند	 سیستم	های	 توسعه	
	4	سال	 	این	حوزه	به	شرح	جدول	باال،	سبب	گردیده	است	در تصادفات	و	مجموعه	اقدامات	انجام	شده	در

	میزان	فوت	شدگان	تصادفات	حدود	13	درصد	کاهش	یابد. اخیر

عنوانشاخص
مکانیزاسیونمحدوده

طرحترافیکوطرح
) کاهش)معبر

سامانهثبتتخلف
سرعتغیرمجاز

)سامانه(

سامانهثبتتخلف
چراغقرمز از عبور

)سامانه(

به تقاطعومعابرمجهز
سیستمکنترلمرکزی

هوشمند)تقاطع(

دوربینهای
نظارتتصویری

)تعداد(

96 3943641925001450شهریور

13994984112445222499

	میزان	 	4	سال	اخیر در
فوت	شدگان	تصادفات	

حدود	13	درصد	کاهش	یافته	
است
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) 	67.تعداد	فوت	شدگان	تصادفات	)نفر نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

	68.	تعداد	نقاط	اصالح	هندسی	و	رفع	نقاط	حادثه	خیز نمودار

 
مأخذ:	معاونت	حمل	ونقل	و	ترافیک

یت پسماند 15-7- اجرای نظام جدید مدیر
شهرداری	تهران	برای	ارتقاء	وضعیت	مدیریت	پسماند	پایتخت	دو	اقدام	اساسی	و	زیربنایی	را	برنامه	ریزی	و	اجرا	نموده	است:

حوزه	 	 در جانبه	 و	همه	 منسجم	 طرحی	 فاقد	 	، گذشته	 دهه	 دو	 	 از بیش	 طی	 تهران	 اینکه	 به	 باتوجه	 پسماند:  مدیریت  جامع  ح  طر تدوین  الف( 
	حال	حاضر	 	گرفت	و	در 	کار	شهرداری	تهران	قرار 	دستور 	تهران"	از	سال	1397	در مدیریت	پسماند	بوده،	تهیه	"طرح	جامع	مدیریت	پسماند	شهر

تعادل	 نبود	 جمله:	 	 از پسماند	 مدیریت	 سیستم	 اقتصادی	 چالش	های	 رفع	 است.	 داشته	 پیشرفت	 	%90
	تأمین	و	 	دریافت	بهای	خدمات	مدیریت	پسماند،	نبود	یکپارچگی	در میان	هزینه	ها	و	درآمدها،	نارسائی	در
	رفتار	شهروندان	و	ورود	بخش	قابل	 	بر هزینه	کرد	درآمدهای	سیستم،	نظام	اخذ	تعرفه	ناعادالنه	و	غیرمؤّثر
	درآمدهای	سیستم	به	بخش	غیررسمی؛	رفع	مشکالت	محیط	زیستی-	بهداشتی	سیستم	موجود	 توجهی	از
	حین	فرایند	ذخیره	سازی،	جمع	آوری	و	حمل-ونقل	پسماند	و	نرخ	قابل	توجه	دفن	 	جمله:	وجود	شیرابه	در از
	متان،	شیرابه،	بو	و	ذرات	معلق	و...	و	همچنین	رفع	مشکالت	اجتماعی	ایجاد	 	مداوم	گاز غیربهداشتی،	انتشار

	مهم	ترین	اهداف	تدوین	این	طرح	می	باشد. 	جمله	پدیده	زباله	گردی،	از 	ناحیه	وضعیت	فعلی	از شده	از
	طول	چند	دهه	 ح کاپ:	با	توجه	به	اینکه	علی	رغم	تمامی	تالش	های	صورت	گرفته	در ب( طراحی و اجرای طر

	مجتمع	پردازش	و	دفع	آرادکوه	و	همچنین	 	پسماندها	در 	نبود	و	بخش	قابل	توجهی	از 	اثربخشی	مناسبی	برخوردار گذشته،	فرایند	مدیریت	پسماند	از
	افق	زمانی	سال	1400	شمسی	تحت	 مجتمع	آبعلی	دفن	می	گردید،	سازمان	مدیریت	پسماند	نسبت	به	ارایه	برنامه	عملیاتی	و	اجرایی	کوتاه	مدتی	در
	مبداء	محدود	نبوده	و	کاهش	 	است	که	هدف	اصلی	این	طرح	تنها	به	تولید	پسماندها	در عنوان	کاهش	پسماند	)کاپ(	اقدام	نمود.	شایان	ذکر
	مهم	ترین	اهداف	و	محورهای	این	طرح	محیط	زیستی	مطرح	می-باشد.	این	برنامه	در	 	دفن(	از 	مجتمع	آرادکوه	و	آبعلی	)انحراف	از دفن	پسماندها	در

	محورهای	6	گانه	عملیاتی	و	ستادی	ذیل	اجرایی	گردیده	است: نهایت	در
	فرم	ذخیره	سازی	و	مخازن	)با	تأکید	بر	سپردن	مسئولیت	به	تولیدکنندگان(؛ 	در 	تغییر

(؛ 	بهبود	وضعیت	جمع	آوری	و	نگهداشت	)نظافت	-	جمع	آوری	پسماند	خشک	و	تر
	جمع	آوری(	با	احداث	8	ایستگاه	MRF؛ 	انتقال	پسماند	)پس	از 	تحول	در

	برنامه	های	هوشمندسازی	و	توسعه	سامانه	های	اجرایی-	نظارتی	و	آموزش	و	اطالع	رسانی	عمومی	در	خصوص	مدیریت	پسماند؛
	محدوده	 	در و	تمرکز آرادکوه	 	مجتمع	 زایدات	در 	پذیرش	 اعمال	محدودیت	در 	محل(؛	شامل	 	مدیریت	در بر تأکید	 )با	 	مدیریت	پسماند	حجیم	

	و	تخته،	مبل	و	... 	250	الی	300	حلقه	الستیک،جمع	آوری	متوسط	روزانه	700	الی	800	تن	چوب،	سرشاخه،	تیر منطقه	18،جمع	آوری	روزانه	بالغ	بر
	آرادکوه	و	آبعلی(. 	مرکز 	مقصد	)پردازش	نهایی	و	بازیافت	مواد	و	انرژی	در 	بهینه	سازی	مدیریت	پسماند	در

با	مجموع	اقدامات	صورت	گرفته	تاکنون	از	جمله	اجرای	طرح	تفکیک	پسماندهای	حجیم	ایستگاه	های	میانی،	اجرای	طرح	ملودی	غرفه	ها،	تفکیک	در	ادارات	و	
ارگان	های	دولتی	و	شهرداری	ها	و	شهرک	ها	و	طرح	تفکیک	در	مناطق	6،	16،	21،	22،	میزان	پسماندهای	خانگی	از	7.500	تن	در	روز	به	5000	تن	کاهش	یافته	است.

طرح	جامع	مدیریت	
	تهران	از	 پسماند	شهر
	کار	 	دستور سال	1397	در

	گرفت	و	 شهرداری	تهران	قرار
	90%	پیشرفت	 	حال	حاضر در

داشته	است
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جدول	74.	تغییرات	شاخص	های	مدیریت	پسماند	پایتخت

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

ظرفیت	 شدن	 برابر	 	3.5 	 از بیش	 با	 شهری	 مدیریت	 	 اخیر دوره	 	 در 	، فوق	الذکر راهبردی	 اقدام	 دو	 	 عالوه	بر
	پسماندها	نیز	85  ،	حجم	بازیافت	این	نوع	از 	روز بازیافت	پسماندهای	ساختمانی	و	افزایش	آن	به	10900	تن	در
	پایان	سال	1399	بالغ	گردیده	 	1.95	میلیون	تن	در	سال	1396	به	3.61	میلیون	تن	در درصد	افزایش	یافته	و	از
	پسماند	تا	انتهای	سال	1400،	 	است	با	برنامه	ریزی	صورت	گرفته،	ظرفیت	بازیافت	این	نوع	از است.	الزم	به	ذکر
	تن	بالغ	خواهد	گردید.	این	موضوع	با	احداث	و	توسعه	کارخانجات	و	بازیافت	پسماندهای	 	14	هزار به	بیش	از

	دوم	و	سوم	3300	تن(	محقق	گردیده	است. 	اول	4300	تن،	فاز 	)فاز 	تن	طی	سه	فاز ساختمانی	و	عمرانی	با	ظرفیت	روزانه	10	هزار
	پایان	 	در	سال	1396	با	33	درصد	کاهش	به	1449	تن	در 	روز 	2156	تن	در 	اتخاذ	شده،	میزان	دفن	معمولی	پسماندهای	شهری	از همچنین	با	تدابیر

	0.72	مگاوات	در	 	با	57	درصد	افزایش	از 	پسماند	نیز سال	1399	کاهش	یافته	است.	میزان	استحصال	انرژی	از
ساعت	در	سال	1396	به	1.13	مگاوات	در	ساعت	در	سال	1399	کاهش	یافته	است.

 3.5	 از و	 برابر	شده	 	2.6	 نیز تهران	 با	مشارکت	شهرداری	 و	 	مبدأ	توسط	شهروندان	 از نرخ	تفکیک	پسماند	
	پایان	سال	1399	بالغ	گردیده	است. درصد	در	شهریورماه	1396	به	9	درصد	در

	تن	کمپوست	 	ظرفیت	تولید	185	هزار 	حال	حاضر ،	با	تالش	های	صورت	گرفته	در 	حوزه	تولید	کمپوست	نیز در
	تن	 	36	هزار 	پسماندهای	آلی	برای	غنی	سازی	و	ارسال	به	بازارهای	فروش	ایجاد	شده	و	بالغ	بر دانه	درشت	از

	تولید	به	فروش	رسیده	است. 	اساس	تقاضای	بازار در	سال	99	بر
	نمودن	ناوگان	حمل	و	نقل	ویژه	 	راستای	دفع	پسماند	می	توان	به	دفع	پسماند	پزشکی	اشاره	کرد	که	شامل	مجهز 	اقدامات	انجام	شده	در 	دیگر از
	30	خودرو	 	40	خودرو	حمل	پسماند	پزشکی	به	دوربین	180	درجه،	تجهیز 	40	خودرو	حمل	پسماند	پزشکی	به	GPRS،	تجهیز پسماند	پزشکی،	تجهیز

حمل	پسماند	پزشکی	به	سیستمRFID	می	باشد.

ی و پایش منابع آالینده یت انرژ 16-7- مدیر
	انجام	شده	است: 	مدیریت	مصرف	انرژی	و	اصالح	الگوی	مصرف	در	شهرداری	تهران	اقدامات	مفیدی	به	شرح	زیر به	منظور

	560	ساختمان	شهرداری؛ (	در 	اصالح	الگوی	مصرف	منابع	)آب،	برق،	گاز
	معاینه	فنی	ادواری	500	موتورخانه	در	ساختمان	های	شهرداری؛
	371	ساختمان	به	سیستم	کنترل	هوشمند	گرمایشی؛ 	تجهیز

	نصب	935	دستگاه	آبگرمکن	خورشیدی؛
	تجهیز	48	ساختمان	به	سیستم	کنترل	هوشمند	سرمایشی؛

	24	ساختمان	به	سیستم	کنترل	رادیویی؛ 	تجهیز
	توسعه	ظرفیت	نیروگاه	های	خورشیدی	به	873	کیلووات	ساعت	در43	نقطه	با	تولید	ساالنه	1310	مگاوات	ساعت	برق	معادل	کاهش		995	تن	

دی	اکسید	کربن.
	انجام	شده	است: 	تهران	و	حومه	اقدامات	زیر همچنین	به	منظور	شناسایی	و	پایش	منابع	آالینده	و	تهیه	اطلس	محیط	زیست	شهر

	شناسایی	2119	منبع	آالینده	آب	و	خاک؛
	شناسایی	1401	منبع	آالینده	هوا؛
	شماسایی	1872	آالینده	صوتی؛

	تهران	به	تعداد	461	مورد	فعال. 	تدوین	بانک	اطالعاتی	کارواش	های	سطح	شهر
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مبدأتوسطشهروندانوبا5 نرختفکیکپسمانداز
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کاهش	پسماند	
	روز	 	7.500	تن	در خانگی	از

به	5000	تن

ظرفیت	تولید	185 
	تن	کمپوست	دانه	 هزار
	پسماندهای	آلی	 درشت	از
برای	غنی	سازی	و	ارسال	به	
بازارهای	فروش	ایجاد	شده
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فصل هشــتم
حفاظــت از میراث
یخی شــهر طبیعــی و تار
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یخی 1-8- حفظ و احیاء ابنیه تار
	این	دوره	مدیریت	شهری	مورد	تأکید	و	توجه	ویژه	قرار	 	تهران	به	عنوان	مهم	ترین	عناصر	هویت	بخش	شهری،	در حفاظت	و	احیاء	ابنیه	تاریخی	شهر

	دو	حوزه	اقدامات	ذیل	را	به	انجام	رسانیده	است: 	این	راستا	در داشته	و	شهرداری	تهران	در
الف( اقدامات زیرساختی شامل:

	ناصری(؛ 	تهران،	بازنگری	طرح	تفصیلی	و	تدوین	ضوابط	ویژه	بافت	مرکزی	)حصار 	تهیه	سند	راهبردی	مدیریت	محدوده	های	تاریخی	شهر
	)زیرپهنهG321	حفاظت	فرهنگی	 	تکمیل	و	اصالح	ضوابط	و	مقررات	طرح	تفصیلی	تدوین	برنامه	عملیاتی	نحوه	ساماندهی	با	رویکرد	توسعه	پایدار

و	تاریخی(؛
؛ 	ابنیه	تاریخی	و	ابنیه	ارزشمند	معماری	معاصر 	حفاظت	از 	انتقال	حق	توسعه	در 	سازوکار 	تدوین	مدل	نظری	و	چارچوب	عملیاتی	استفاده	از

	تهران؛ 	سند	راهبردی	مدیریت	محدوده	های	تاریخی	شهر
	طرح	تفصیلی؛ 	شناسایی	و	تدقیق	الیه	حرایم	بناهای	تاریخی	در

	تهران؛ 	بناهای	تاریخی	و	ارزشمند	شهر 	پروانه	مرمت	و	بهره	برداری	از 	تدوین	الیحه	فرایند	صدور
	تهران؛ 	ارسال	الیحه	حفاظت	میراث	معماری	معاصر	جهت	تصویب	به	شورای	اسالمی	شهر

«؛ 	بازنگری	»سند	جامع	مدیریت	و	حفاظت	بافت	ها	و	ابنیه		تاریخی،	فرهنگی	و	طبیعی	شهر
	ایجاد	و	راه	اندازی	سامانه	مدیریت	بافت	و	بناهای	تاریخی؛

	شناسایی	و	مستندسازی	جداره	های	تاریخی	ری	و	شمیرانات؛
	بازنگری	ضوابط	طرح	تفصیلی	پهنه	رودکی؛

	طرح	بهسازی	و	مرمت	و	ارتقای	عملکردی	چهارسوق	چوبی،	آرام	سازی	و	طراحی	شهری	و	محیط	پیرامون.	ساماندهی،	بهسازی	و	نوسازی	خیابان	
	)حد	فاصل	خیابان	های	انقالب	و	جمهوری	(	و	تهیه	طرح	اجرایی	آن؛ الله	زار

	ناصری؛ 	محدوده	حصار 	زنده	سازی	ساباط	های	تاریخی	تهران	در 	طرح	مرمت	و	باز
	تکمیل	طرح	شناسایی	و	طراحی	مکان	رویدادهای	تاریخی	منطقه	12	)طرح	اجرایی	حصار	صفوی	و	چارچوب	

	ناصری(؛ طراحی	شهری	حصار
محله	 بر	 تاکید	 با	 ناصری	 	 حصار در	 توسعه	 محرك	 کاربری	های	 	 استقرار جانمایی	 و	 امکان	سنجی	 طرح	 	

عودالجان؛
(؛ 	به	روزرسانی	طرح	مرمت	و	احیاء	آشیانه	های	قدیمی	قلعه	مرغی	)آشیانه	های	پرواز

تاریخی	و	 	اماکن	 از 	احیاء	و	نحوه	بهره	برداری	 الگوی	مشارکتی	بخش	خصوصی-	دولتی-	مردمی،	در 	تهیه	
باارزش	تحت	تملک	شهرداری	تهران؛

	ناصری. 	آماده	سازی	طرح	اجرایی	مرمت	ساباط	های	تاریخی	حصار
ب( اقدامات اجرایی شامل:

	عمیات	اجرایی	22	پروژه	 	مترمربع	به	شرح	جدول	ذیل	و	آغاز 	اتمام	11	پروژه	احداث	و	بازسازی	ساختمان	و	محوطه	ابنیه	تاریخی	به	مساحت	120	هزار
	متر	مربع؛ به	مساحت	160	هزار

	تهران جدول	75.	تملک	و	بازسازی	امالک	تاریخی	شهر

مأخذ:	سازمان	زیباساری	شهرداری	تهران

اتمام	11	پروژه	احداث	
و	بازسازی	ساختمان	
و	محوطه	ابنیه	تاریخی	به	

	متر	مربع	و	 مساحت	120	هزار
	عمیات	اجرایی	22	پروژه	 آغاز
	متر	مربع به	مساحت	160	هزار

تاریخاجرانامملکمرمتشدهݣݣردیف

98-97سردرباگاهیشاپور1

96--95سردربباغملی2

96-94باغنگارستان3

97تئاترنصر4

99-95خانهاتحادیه5

98-96خانهمینائی6

96-95دانشگاهخوارزمی7

99-96خانهرومی)صانعی(8

96-95خانهفوالدوند9

98خانهلرزاده10

99-98آرامگاهشهدایمشروطه11
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	ساماندهی	آرامستان	های	شیخ	صدوق،	ابن	بابویه	و	امامزاده	عبداهلل؛
	بهسازی	و	بازسازی	مجموعه	آرامستان	های	تاریخی	دوالب؛

	)عج(؛ 	اقدام	به	ثبت	جهانی	خیابان	ولیعصر
	تهران؛ 	بناهای	واجد	ارزش	ثبتی	شهر 	حفاظت	از 	حریم	گذاری	تعداد	58	بنای	ثبتی	به	منظور

	ثبت	45	بنا	توسط	وزارت	میراث	فرهنگی	)مشارکت	شهرداری	تهران	به	عنوان	تسهیل		کننده(؛
	تدقیق	حریم	وضع	موجود	66	بنا	با	هماهنگی	وزارت	میراث	فرهنگی	)مشارکت	شهرداری	تهران	به-عنوان	تسهیل		کننده(؛

	تهیه	شناسنامه	ثبتی	برای	55	بنا	و	ارسال	به	اداره	کل	میراث	فرهنگی	)مشارکت	شهرداری	تهران	به-عنوان	تسهیل		کننده(.
	به	مکان	با	تقویت	الگوهای	 ارتقاء	امنیت	اجتماعی،	ایجاد	حس	تعلق	خاطر 	این	دوره	مدیریت	شهری	با	هدف	 	این	شهرداری	تهران	در عالوه	بر
	زمینی	به	مساحت	31،495	مترمربع	با	 	تاریخی	برج	طغرل،	در 	زنده	سازی	اثر 	کالبدی	نو،	اقدام	به	احداث	مرکز	همایش	های	رازی	با	هدف	باز هویتی	در
	)بلدیه(	در	ضلع	شمالی	میدان	 	منظر	عملکردی،	احداث	خانه	شهر زیربنای	30،565	مترمربع	به	عنوان	بزرگ	ترین	مجموعه	فرهنگی	جنوب	تهران	از
	رنده	سازی	و	مرمت	 	زمین	و	با	زیربنای	کلی	18000	مترمربع،	باز 	2	طبقه	روی	زمین	و	2	طبقه	زیر 	زمینی	به	مساحت	4500	مترمربع،	در امام	خمینی)ره(	در
	600	مترمربع،	اتاق	های	اطراف	محوطه	و	متعلقات	آن	با	مساحت	حدود	400	مترمربع،	 	بیش	از 	با	احداث	ساختمان	دو	طبقه	با	متراژ خانه	تاریخی	افشار
	منطقه	 	)عج(،	تکمیل	مسجد	شریفیه	و	مسجد	حسینی	در 	400	مترمربع،	احداث	مسجد	و	مجتمع	فرهنگی	مذهبی	حضرت	ولیعصر محوطه	به	متراژ
	زمین،	همکف	و	دو	طبقه	باالی	همکف	 	1	طبقه	زیر 	زمینی	به	مساحت	646	مترمربع	و	زیربنا	2070	مترمربع	در 7،	بازسازی	حوزه	علمیه	المهدی)عج(	در

	منطقه	18،	بازسازی	مسجد	شیخ	فضل	اهلل	ایمن	سازی	و	بازسازی	مسجد	ارگ	نموده	است. در
 

2-8- حفظ و حراست از باغات
	گرفت	و	 	قرار 	کار 	دستور 	در 	باغات	شهری	به	عنوان	ریه	های	تنفسی	تهران	و	میراث	طبیعی	این	کالنشهر 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	حراست	از در
	کار	 	دستور 	آنها	با	هدف	تبدیل	به	بوستان	و	تفرجگاه	عمومی	در 	باغات،	تملک	بخشی	از 	در به	موازات	تالش	برای	قاعده	مند	نمودن	ساخت	وساز

	گرفت. قرار
	این	راستا،	تصویب	"دستورالعمل	اصالحیه	دستورالعمل	ماده	 مهم	ترین	اقدام	صورت	گرفته	در
	جلوگیری	 چهارده	)14(	قانون	زمین	شهری"	)لغو	مصوبه	"برج	باغ"	و	جایگزینی"خانه	باغ"	به	منظور
با	 	 شهر طبیعی	 میراث	 این	 حفظ	 	 در چشم	گیری	 آثار	 که	 است	 بوده	 باغات(	 	 در انبوه	 بارگذاری	 	 از
 108 به	 فقره	 	611 	 )از شهری	 مدیریت	 جدید	 دوره	 	 در صادره	 پروانه	های	 تعداد	 درصدی	 کاهش80	
	7	میلیون	مترمربع	به	1.6	میلیون	مترمربع(	 فقره(،	کاهش80	درصدی	زیربنای	پروانه	های	صادره	)از
میلیون	 	0.56 به	 	3.3 	 )از صادره	 پروانه	های	 	 در مسکونی	 مفید	 مساحت	 درصدی	 	83 کاهش	 و	

	پی	داشته	است. مترمربع(	در
	ابالغ	طرح	 	615	فقره	در	سال	های	پس	از 	باغات	حاکی	از	صدور بررسی	تعداد	پروانه	های	صادره	در

تفصیلی	است.
از	 درصد	 	96 	 از	صدور نشان	 تفصیلی	 طرح	 ابالغ	 	 از 99-96	پس	 و	 مدیریتی	سال	های	92-95	 دوره	 دو	 تفکیک	 به	 پروانه	های	صادره	 تعداد	 بررسی	

تأثیر	 	 از حاکی	 خوبی	 به	 که	 دارد	 دوم	 دوره	 	 در پروانه	ها	 	 از درصد	 	4 	 و	صدور اول	 دوره	 	 در پروانه	ها	
	پروانه	های	مرتبط	می	باشد. ضابطه	جدید	ابالغی	درباره	باغات	بر	صدور

	منابع	 	هکتار 	22	هزار 	این	با	انعقاد	تفاهم	نامه	ای	با	وزارت	جهاد	کشاورزی،	حق	بهره	برداری	از عالوه	بر
	بوستان	های	جنگلی	 طبیعی	)بوستان	های	جنگلی(	به	شهرداری	منتقل	گردید	و	امکان	استفاده	از

	کامل	مهیا	گردیده	است. ،	تلو	و...	توسط	شهرداری	تهران	به	طور ،	سرخه	حصار مانند	چیتگر

	ابالغ	طرح	تفصیلی 	باغات	پس	از جدول	76.	مشخصات	پروانه	های	صادره	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

انعقاد	تفاهم	نامه	با	وزارت	
جهاد	کشاورزی:	واگذاری	

	منابع	 	هکتار 	22	هزار بهره	برداری	از
طبیعی	)بوستان	های	جنگلی(	

به	شهرداری	و	امکان	استفاده	از	
	، بوستان	های	جنگلی	مانند	چیتگر

،	تلو	و... سرخه	حصار

	دوره	اخیر	 	باغات	در در
	قیاس	با	دوره	 مدیریت	شهری	در
	تعداد	 	متوسط	95	درصد	از قبل	به	طور

پروانه	های	صادره	کاسته	شده	است

تعدادپروانهشرح

591دورهاول)95-91(

24دورهدوم)99-96(

615جمعکل
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	ابالغ	طرح	تفصیلی	به	تفکیک	دوره	اول	و	دوم 	باغات	پس	از 	69.	تعداد	پروانه	های	صادره	در نمودار

 
مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	درجه	اول	 	منطقه		1	در 	پروانه	ها	در 	تمرکز 	باغات	به	تفکیک	مناطق	نشان	از بررسی	تعداد	پروانه	های	صادره	در
	قیاس	با	دوره	قبل،	به	میزان	 	مدیریت	شهری	در 	دوره	اخیر 	مراتب	بعدی	دارد.	البته	در و	مناطق	2،3،4	و	22	در
	تعداد	پروانه	های	صادره	در	 	متوسط	95	درصد	از 	منطقه	یک	و	به	طور 	تعداد	پروانه	های	صادره	در 97	درصد	از

	مناطق	کاسته	شده	است. دیگر

	ابالغ	طرح	تفصیلی	به	تفکیک	مناطق 	دوره	های	پس	از 	باغات	در جدول	77.	مشخصات	پروانه	های	صادره	در

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

و	 بوستان	 به	 تبدیل	 برای	 را	 باغ	 	21 شد	 موفق	 تهران	 شهرداری	 شهری،	 مدیریت	 جدید	 دوره	 	 در
	فاصله	سال	های	1384	تا	شهریورماه	1396  	حالی	که	تا	در تفرجگاه	عمومی	به	تملک	خود	درآورد	و	در
در	 تنها	 بود،	 تهران	خریداری	شده	 باغات	 	 از 	) 	میانگین	ساالنه	2.5	هکتار )به	طور 	 30	هکتار حدود	
	باغات	شهری	مورد	تملک	واقع	 (	از 	میانگین	ساالنه	2.85	هکتار 	)به	طور 3.5	سال	گذشته	10	هکتار

شده	است.

	چنارهای	 3340	اصله	درخت	از
	با	محیط	بن	باالی	 خیابان	ولیعصر
	نمادهای	 50	سانتی	به	عنوان	یکی	از

	، تهران	و	میراث	طبیعی	این	شهر
کاشت	و	احیاء	شده	است

	باغ	به	 تبدیل	10	هکتار
بوستان	و	تفرجگاه	عمومی

منطقه
باغات تعدادپروانهصادرهدر

95-9199-96

13359

2612

3485

4520

5230

660

720

1101

1530

1710

1870

2041

21111

22385
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	این	میراث	طبیعی	گرانبها،	تا	پایان	سال	1398،	شاخص	شناسایی	و	تهیه	شناسنامه	باغات	بهم	پیوسته	21	درصد	 	راستای	حراست	از همچنین	در
	بالغ	گردیده	است.	همچنین	تعداد	درختان	نشانه	گذاری	شده	با	حدود	80	درصد	رشد	به	حدود	1.8	اصله	درخت	 افزایش	یافته	و	به	4144	هکتار

افزایش	یافته	است.
 

جدول	78.	تغییرات	شاخص	های	حفاظت	و	احیاء	باغات	شهری

مأخذ:	معاونت	شهرسازی	و	معماری

	نمادهای	 	با	محیط	بن	باالی	50	سانتی	به	عنوان	یکی	از 	چنارهای	خیابان	ولیعصر 	دوره	جدید	مدیریت	شهری،	3340	اصله	درخت	از 	این،	در عالوه	بر
،	کاشت	و	احیاء	شده	است. تهران	و	میراث	طبیعی	این	شهر

	دوره	جدید	مدیریت	شهری جدول	79.	باغات	تملک	شده	در

96سال84واحدشاخص سال99سال98سال97سال96شهریور

شناساییوتهیهشناسنامه
34263428372840284144-هکتارباغات

تعداددرختاننشانهگذاریشده
تهران 1،000،0001،200،0001،650،0001،697،5431،796،905-اصلهدرشهر

کاهشمیزانچمنکاریو
گیاهانمقاومو استفادهاز

سازگارشناساییشده
394796120/65250هکتار

40707578/580هکتارمساحتباغاتتملکشده

خیابان احیاوکاشتدرختدر
740184028403340-اصلهولیعصر

نامجدیدنامقدیمیباغمنطقهردیف
بوستان

مساحت
هزینهاحیاءوتبدیلبهمبلغتملکنشانی)مترمربع(

بوستانعمومی

سعادتآبادنبش11000پدرباغعبقری12
خیاباندوم

بهمبلغ
105میلیارد

بنیاد توماناز
مستضعفان
خریداریشد.

مبلغدوازدهونیممیلیارد
تومان

حدود2سلیمانیهباغوثوقالدوله214
هکتار

خ.نبرد-خ.رضایی-
جنبسازمانآب

بنیاد
مستضعفانبه
مبلغ55میلیارد

تومان

مبلغدهونیممیلیارد
تومان

2314ترنجباغسازور38
خ.دماوند-خ.

وحیدیه-ایستگاه
پل

پرداختمبلغ
6/16میلیارد

تومانبهمالکین

مبلغچهارونیممیلیارد
تومان

3138هورفرباغهورفر47
خ.پلیس-خ.اجاره
)باغ دار-خ.ماندگار

) هورفر

پرداخت6/9
میلیونتومانبه

مالک

مبلغیکونیم
میلیاردتومان

2500ابریشمباغبخشیفر57
خ.بخشیفرکوچه
همتی)زمینمشجر

) بخشیفر

پرداختمبلغ
3/2میلیارد
تومانبه

معارضانو
3/8میلیاردبه

مالکین

مبلغ4میلیاردتومان
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نامجدیدنامقدیمیباغمنطقهردیف
بوستان

مساحت
هزینهاحیاءوتبدیلبهمبلغتملکنشانی)مترمربع(

بوستانعمومی

6
12

حالباغعالءالدوله در
2078احداث

میدانامام
خمینی)ره(-ابتدای
خ.فردوسی-پالک

43الی51

پرداختثمن
معاملهبهمبلغ
68میلیاردتومان

پیشبینی12میلیارد
اجرا توماناعتبار

12000پروانهباغسبزی717
ضلعغربیبوستان

بهارانجنب
ساختمانبازیافت

پرداختمبلغ
16/7میلیارد

تومانبهمالکین
)باتملکاین

قطعه22000متر
زمینآزادسازی

شد(

بهمبلغ8میلیاردتومان
حالاحداثمیباشد. در

حالباغنراقی87 در
910احداث

خ.دکترشریعتی
ازسهراه پایینتر

طالقانینبشکوچه
نراقی

پرداختمبلغ
24/5میلیارد

تومانبهمالکین
4میلیاردتومان

شهدایخیاطخانه97
6000ارتش

درمحلهخواجه
نظام-خ.شیخصفی-

خیاطخانهارتش

مبلغ16/7
میلیاردتومان
بابنیادمسکن
فرماندهیآماد

مبلغدونیممیلیارد
تومان

20000دامپزشکباغدامپزشکی1011

خ.اسکندری
جنوبی-نرسیده

بهخ.آذربایجان)باغ
دامپزشکی(

11میلیاردتومان
بابنیادتعاون

ارتش
10میلیاردتومان

نشاطجوراببافی1113
4964کودک

خ.سفیدکوه-نبش
افضلی-کارخانه

جوراببافی

بابنیاد تهاتر
مستضعفانبه
میزانواگذاری

زمینجهت 60%از
احداثبوستان

مبلغ2میلیاردتومان

زمینمشجر1212
خ.مصطفیخمینی-320سجادیسجادی

خ.شهیدسجادی

پرداختمبلغ¾
میلیاردتومانبه

مالکین

300میلیونتومانهزینه
بهسازی

در حال باغ کیهانی1312
احداث

1691
خ.خیام شمالی 

-خ.مهدویان – خ 
کیهانی

پرداخت مبلغ 25 
میلیارد تومان به 

مالکین

پیش بینی 9/5 میلیارد تومان 
هزینه احیاء

بزرگراه آیت اله سعیدی-1286وصفناردزمین مشجروصفنارد1417
وصفنارد-خ.مسجد

پرداخت مبلغ3/9 
میلیارد تومان به 

مالکین

پیش بینی 1/5 میلیارد تومان 
هزینه احیاء

خ.زمزم خ.متین نبش خ. 922صالحانزمین مشجر صالحان1517
پیرمرادی

پرداخت مبلغ3/53 
میلیارد تومان به 

مالکین

قطعه مشجر مورد استفاده 
شهروندان می باشد.)سال 

)99

خ.زمزم متین نبش خ. 845پیرمرادیزمین مشجر پیرمرادی1617
ــپیرمرادی

بریانک -کوچه 4200بدون نامباغ حکیم1710
محمدیان

پرداخت ثمن معامله 
به مبلغ 29/5 
میلیارد تومان

مبلغ 6 میلیارد تومان
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نامجدیدنامقدیمیباغمنطقهردیف
بوستان

مساحت
هزینهاحیاءوتبدیلبهمبلغتملکنشانی)مترمربع(

بوستانعمومی

1200بدون نامملک مرمر188
وحیدیه-خ. شهید 

نوبخت آزاد -نبش کوچه 
شهید تاجیک فر

پرداخت مبلغ 12/5 
میلیارد تومان به 

مالکین

به دلیل عدم حضور مالک 
در کشور موضوع از طریق 
حقوقی تحت پیگیری است.

در حال ملک شهید مدنی198
احداث

600
خ.شهید مدنی- جنب 

بازار میوه و تره بار شهید 
مدنی

پرداخت مبلغ 7 
میلیارد تومان به 
مالکین)با تملک 
این قطعه 6000 

متر زمین آزاد سازی 
شد(

مبلغ یک ونیم میلیارد تومان.

850بدون نامملک مهتاب208
میدان سبالن خیابان 
شهید حیدری جنب 
مسجد صاحب الزمان

پزداخت مبلغ 29/4 
میلیارد تومان ثمن 

معامله

مبلغ سه میلیارد تومان پیش 
بینی شده است

525بدون نامملک سبالن218
میدان سبالن خیابان 
جانبازان خیابان شهید 

حیدری پالک 320

پرداخت مبلغ 25/3 
میلیارد تومان ثمن 

معامله
مبلغ دو میلیارد تومان.

مجموعمساحتتملکشده:

97343مترمربع

جمعکلهزینهتملک:

469.63میلیاردتومان

هزینهاحیاءوتبدیلبه
بوستانعمومیوموارد
حالاحداث:100/8 در

میلیاردتومان

مأخذ:	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست

3-8- هوشمندسازی آبیاری و توسعه شبکه آب خام و سیستم بازچرخانی آب
	شرایط	خاص	و	بحرانی	و	ذخیره	 	در 	ایجاد	پشتوانه	مناسب	برای	آبیاری	فضای	سبز ،	به	منظور در	سال	های	اخیر
	مترمکعب	از	شهریورماه	1396  نزوالت	آسمانی	و	روان	آب	های	سطحی،	219	مخزن	جدید	با	گنجایش	420	هزار
	این	اساس	تعداد	مخازن	تحت	بهره	برداری	با	51	درصد	 	گرفته	و	بر تا	پایان	سال	1399	مورد	بهره	برداری	قرار
افزایش	به	645	مخزن	و	گنجایش	این	مخازن	با	65	درصد	افزایش	به	1060000	مترمکعب	تا	پایان	سال	1399 
	همین	حوزه	تفاهم	نامه	ای	با	شرکت	آبفای	تهران	برای	احداث	374	مخزن	اضطراری	آب	 بالغ	گردیده	است.	در

	حال	اجراست. 	تهران	منعقد	شده	و	در 	بوستان	های	شهر در
	آبیاری	فضاهای	سبز	 همچنین	با	انعقاد	تفاهم	نامه	با	شرکت	آبفای	وزارت	نیرو	برای	تأمین	آب	خام	مورد	نیاز
از6	تصفیه	خانه	های	 بهره	برداری	 و	 تأسیس	 و	 روان	آب	های	سطحی	 	 از استفاده	 تهران،	 	 بوستان	های	شهر و	
میالد،	 برج	 پیرامون	 اراضی	 آبیاری	 برای	 چمران	 تصفیه	خانه	 جمله	 	 از می	باشد؛	 انجام	 دست	 در	 محلی،	
	مناطق	2	و	6،	تصفیه	خانه	شهرک	شهید	 	منطقه	14،	تصفیه	خانه	شهرک	غرب	در تصفیه	خانه	میدان	خاش	در
	و...	 	بوستان	جنگلی	چیتگر 	آبیاری	بخشی	از 	منطقه	1	و	تصفیه	خانه	شهرک	شهید	باقری	به	منظور محالتی	در
	روی	45	چاه	 بر کنتور	هوشمند	 .	همچنین	عملیات	نصب	 	عملیات	اجرایی	3	دستگاه	تصفیه	خانه.	 آغاز و	
	مناطق	یک،	سه،	پنج،	شش،	هفت،	نه،	ده،	یازده،	دوازده،	سیزده،	پانزده،	هفده،	نوزده	و	بیست	انجام	 واقع	در
ارتباطات	 با	هماهنگی	سازمان	فناوری	اطالعات	و	 	 انتخاب	پیمانکار 	مناقصه	 شده	و	برای	مابقی	چاه	ها	نیز

	حال	انجام	است.	 شهرداری	تهران	در
	بخش	قنوات	نیز	طول	قنوات	ساماندهی	شده	)شامل	الیروبی،	کول	گذاری،	شناسایی	و	احیاء	مادرچاه(	 در
 172.6 به	 	 کیلومتر 	30 حدود	 الیروبی	 با	 	 کیلومتر 	143 	 از 	1396 به	سال	 نسبت	 افزایش	 درصد	 	20 	 از بیش	 با	

	بالغ	گردیده	است. کیلومتر
	میزان	 	طی	این	دوره	کاهش	211	هکتار آب،	همچنین	در 	راستای	کاهش	مصرف	 	موارد	یاد	شده	در عالوه	بر
	این	اراضی	صورت	پذیرفته	است.	شایان	 	گیاهان	مقاوم	و	سازگار	شناسایی	شده	در چمن	کاری	و	استفاده	از
با	 و	 یافته	 توسعه	 	 هکتار 	1585 میزان	 به	 آبرسانی	 شبکه	 پوشش	 تحت	 	 سبز فضای	 مساحت	 است	 	 ذکر
از	 	به	%66	 آبیاری	تحت	فشار آن	توسعه	شبکه	 	نتیجه	 	بالغ	گردیده	و	در افزایش	20	درصدی	به	9445	هکتار

	رسیده	است. سطح	فضای	سبز

گنجایش	مخازن	
با	65	درصد	افزایش	به	
1060000	مترمکعب	تا	پایان	

سال	1399	بالغ	گردیده	است.

طول	قنوات	
ساماندهی	شده	

)شامل	الیروبی،	کول	گذاری،	
شناسایی	و	احیاء	مادرچاه(	
	20	درصد	افزایش	 با	بیش	از
 143	 نسبت	به	سال	1396	از
	با	الیروبی	حدود	30  کیلومتر

	بالغ	 	به	172.6	کیلومتر کیلومتر
گردیده	است.

مساحت	فضای	سبز	
تحت	پوشش	شبکه	

آبرسانی	به	میزان	1585 
	توسعه	یافته	و	با	 هکتار

افزایش	20	درصدی	به	9445 
	نتیجه	 	بالغ	گردیده	و	در هکتار
آن	توسعه	شبکه	آبیاری	تحت	
	به	66%	از	سطح	فضای	 فشار

	رسیده	است. سبز
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فصــل نهم
هوشمندســازی
و شــفافیت
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1-9- هوشمندسازی
استقرار	شهر	هوشمند،	داده	محوری،	توسعه	و	هدایت	نوآوری	شهری،	پیگیری	تحول	دیجیتال	در	شهرداری	تهران	و	یکپارچه	سازی	توسعه	خدمات	
	دوره	مدیریتی	اخیر	قلمداد	نمود؛	همچنین	در	سالیان	 الکترونیک	یکپارچه	شهروندی	را	می	توان	جزو	مهم	ترین	محورهای	تحول	شهرداری	تهران	در
،	بهینه	سازی،	 	باتوجه		به	تحریم	ها	و	کمبود	منابع	اعتباری	و	نقدینگی،	در	حوزه	زیرساخت	های	پردازشی،	ارتباطی	و	سخت	افزاری،	توسعه	مستمر اخیر
	رسیدن	به	اهداف	فوق	بوده	است.	 مدیریت	مؤثر	منابع	و	ارتقای	بهره	وری	این	زیرساخت	ها	جزء	مهم	ترین	اقدامات	این	دوره	شهرداری	تهران	در
	زیرساختی	و	توسعه	سامانه	های	نرم	افزاری	صورت	پذیرفته	بود،	اما	چالش	هایی	که	در	حوزه	 	منظر 	1396	اگرچه	اقدامات	زیادی	از تا	پیش	از	شهریور
	نیازهای	جدید	در	بخش	های	 	کنار یکپارچه	سازی	سرویس	ها	و	هدفمند	نمودن	و	بهینه	سازی	خدمات	شهروندی	دوره	پیشین	وجود	داشت	در
و	 ارتقای	شفافیت	 	 در و	شهرداری	 کردن	خدمات،	سیاست	های	مدیریتی	شورای	شهر	 غیرحضوری	 و	 در	حوزه	هوشمندسازی	 مختلف	شهرداری	
	این	دوره	مدیریتی	تالش	 	توسعه	فناوری	های	جدید	ارتباطی	و	فناوری	اطالعات	باعث	شد	در 	به	دلیل	ظهور

ً
کیفیت	به	روز	خدمات	شهرداری	و	نهایتا

	و	کاراتری	به	شهروندان،	واحدهای	تابعه	شهرداری	و	سایر	ذی	نفعان	ارائه	گردد. گردد	با	برطرف	سازی	این	چالش	ها،	خدمات	گسترده	تر
	این	راستا	با	تدوین	سند	برنامه	و	مدل	بومی	تهران	هوشمند	و	تشکیل	»شورای	راهبردی	تهران	هوشمند«	 در
مسیر	 	 در را	 گسترده	 و	 هدفمند	 اقداماتی	 مجموعه	 برنامه،	 این	 راهبری	 و	 سیاست	گذاری	 مرجع	 به	عنوان	
حرکت	به	سمت	شهر	هوشمند	به	انجام	رساند.	اقدامات	برنامه	تهران	هوشمند	در	سه	سطح	پیگیری	شد	
که	این	سه	سطح	شامل:	سطح	اول	سیاست	ها،	راهبردها	و	الزامات	قانونی	بود.	سطح	دوم	با	نام	اهرم	های	
	حیث	تکمیل	اجرای	پروژه	های	عملیاتی	و	تدوین	شده	 	شامل	طرح	هایی	بود	که	در

ً
هوشمندسازی	عمدتا

کلیدی	شامل:	حوزه	های	تحول	 اقدامات	عملیاتی	در	سه	سرفصل	 	در	سطح	سوم،	مجموعه	
ً
نهایتا و	 بود	

انرژی	 ایمنی،	 دیجیتال	شهرداری	تهران،	مدیریت	هوشمند	حمل	ونقل	درون	شهرداری	و	توسعه	خدمات	
تهران	 	اهداف	 راستای	استقرار 	 برنامه	ها	در و	 اقدامات	 این	مجموعه	 که	 اجرا	شد	 و	 و	محیط	زیست	تدوین	
توسعه	 و	 	 استقرار 	 مسیر ابتدای	 	 از همچنین	 است.	 شده	 پیگیری	 تعیین	شده	 برنامه	 مطابق	 هوشمند	

	»برنامه	ریزی	و	فرهنگ	سازی«،	»اجرای	پروژه	های	اولیه	و	پایلوت«	و	»توسعه	کاربردها«	در	 خدمات	تهران	هوشمند،	موضوعات	کلیدی	دیگری	نظیر
	بوده	است. 	کار دستور

شکل	1.	مدل	بومی	تهران	هوشمند
 

مأخذ:	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

در	 که	 بود	 اهم	خدماتی	 	 از 	my.tehran.ir به	نشانی	 »تهران	من«	 	یک	پارچه	خدمات	شهروندی	 ایجاد	بستر 	حوزه	خدمات	شهروندی،	 همچنین	در
با	 ارائه	می	کرد،	 را	 تهران	 ترافیک	سال	97	 به	طرح	 مربوط	 تنها	خدمات	 	،96 اسفندماه	 	 در راه	اندازی	 بدو	 	 در که	 این	سامانه	 گرفت.	 	 قرار 	 کار 	 دستور

	خدمات	موردنیاز	شهروندان	 سیاست	توسعه	خدمات	یکپارچه	الکترونیکی	شهروندی	طیف	گسترده	ای	از
	جمله:	خدمات	کیف	پول،	خدمات	پرداخت،	خدمات	مرتبط	با	شهرسازی،	عوارض،	137،	پارک	حاشیه	ای	و	 از
	20	سامانه	و	پایگاه	داده	ملی	و	داخلی	متصل	است	و	ارائه	خدمات	 	ارائه	می	کند.	این	سامانه	به	بیش	از ...	را	نیز
امنیتی	 ضریب	 باالترین	 و	 فناوری	ها	 به	روزترین	 	 از بهره	گیری	 عمومی،	 خدمات	 یکپارچه	سازی	 و	 پرداخت	
درخواست،	 به	 رسیدگی	 فرایند	 انجام	 روند	 مشاهدة	 امکان	 غیرحضوری،	 خدمات	 است.	 آن	 ویژگی	های	 	 از
بهره	مندی	عموم	شهروندان	از	خدمات	شهری	به	صورت	عادالنه،	حذف	سفرهای	زائد	درون	شهری	و	کاهش	

	نتایج	توسعه	این	سامانه	است. 	و	…	از ترافیک،	ایجاد	درآمدهای	پایدار
	4	میلیون	پرسش	 	تمام	روزهای	سال،	تاکنون	بیش	از 	داشته	و	با	پشتیبانی	24	ساعته	و	در 	3	میلیون	کاربر 	بیش	از 	حال	حاضر این	سامانه	در

شهروندان	درباره	سامانه	تهران	من	و	طرح	ترافیک	جدید	را	پاسخ	داده	است.
	این	دوره	مدیریت	شهری،	توجه	ویژه	ای	به	یکپارچه	سازی	و	ارتقای	سامانه	ها	و	خدمات	درون	شهرداری	با	هدف	ایجاد	تحول	دیجیتال	 همچنین	در

تدوین	سند	
برنامه	و	مدل	بومی	

تهران	هوشمند	و	تشکیل	
»شورای	راهبردی	تهران	

هوشمند«	به	عنوان	مرجع	
سیاست	گذاری	و	راهبری	این	

برنامه

سامانه	تهران	من	
	20	سامانه	 به	بیش	از
و	پایگاه	داده	ملی	و	داخلی	

	حال	حاضر	 متصل	است	و	در
	دارد 3	میلیون	کاربر
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	گرفتند،	ضمن	اینکه	تعداد	 	سامانه	های	گذشته	مورد	بازنگری	و	به	روزرسانی	اساسی	قرار 	این	راستا،	بسیاری	از در	شهرداری	تهران	شده	است.	در
	بخش	های	مختلف	شهرداری	توسعه	داده	شد. قابل	توجهی	سامانه	و	خدمت	جدید	حسب	نیاز

	ادغام	و	ترکیب	شده	یا	یکپارچه	شدند	تا	مجموعه	شهرداری	تهران	بتواند	با	شتاب	بیشتری	 	یکدیگر 	بسیاری	سامانه	های	پراکنده	و	موازی	در
ً
ضمنا

در	جهت	رسیدن	به	شهرداری	دیجیتال	و	شفاف	گام	بردارد.
	افزایش	درآمدهای	پایدار	شهرداری	تهران	 	و	نیز 	افزایش	بهره	وری	مدیریت	شهری،	کاهش	هزینه	های	اداره	شهر 	مهمی	در این	اقدامات	نقش	بسیار

شده	است.
	این	دوره	مدیریت	شهری	آورده	شده	است. 	ادامه	اهم	پلتفرم	ها	و	سامانه	های	بهره	برداری	شده	یا	به	روزرسانی	شده	در در

	این	دوره	مدیریت	شهری جدول	80.	اهم	سامانه	های	بهره	برداری	شده	در

زمانکارکردعنوانسامانهردیف
نرخپوششبهرهبرداری

1

پلتفرمیکپارچهارائه
خدماتآنالینبه

شهروندان

)تهرانمن(

پرداختبدهیعوارضترافیک،پرداخت
بدهیعوارضسالیانه،پرداختبدهیپارک
طریقمگاولت، حاشیهای،پرداختبدهیاز
بلیتمترو،کارتبلیتمترو،فروشنقشه

1396

-تعدادکاربرانسامانهتهرانمن:
2364169کاربر

4سامانهملیو -اتصالبهبیشاز
پایگاهدادهاصلی

اپلیکیشنموبایلی2
تهرانمن

دسترسییکپارچهبهخدماتشهروندیاز
نرمافزاریوموبایل 1396716،000طریقبستر نصباپلیکیشنتوسطبیشاز

کاربرجدید

پهنههایهوشمند3
شهری

اجرایمجموعهپروژههایهوشمندسازی
مکانجغرافیاییمحدودبرایسنجش در

عملکردپروژهها،درمحیطآزمونواقعی
مناطق22،13،12،6،3،2،1دارایپهنه1399

هوشمندشهریمیباشند.

موردفناوریهایپرتالباهم4 در تعاملاجتماعیپایدار
درحلمسائلاصلیشهر 1397موردنیاز

فناورانه 400نیاز -ثبتبیشاز
-تولیدفرمهاینظرسنجیپروژههای

کوچکمقیاسمناطق18و3

5
پلتفرماشتراکو
تبادلدادههای

)API(شهری

شناساییکلیهخدماتشهروندیکهدر
قالبAPIقابلواگذاریبهکسبوکارهای

جازسازمانمیباشند. خار
API73درسامانه1397 شناساییوانتشار

پرتالدادهنما6
انتقالکلیهدادههایمنتشرشدهدرصفحات

پراکندهازوبسایتشهرداریتهرانویا
سازمانهایتابعهبهپورتالدادهشهرداری

1397
1400مجموعهداده -بارگذاریبیشاز

-تولید353صفحهمحلهوارائهاطالعات
محالت

7
سامانهواپلیکیشن
نقشهآنالینشهر

تهران)رایا(

بهاشتراکگذاریاطالعاتمکانیوسرویسها
Map.طریقآدرس بهعمومشهرونداناز
تهران)رایا( tehran.irونقشهآنالینشهر

1398

اضافهشدنالیههایمکانیشامل:اماکن
مجازی،سرویسهایبهداشتی، تاریخی،تور
پارکها،سرایمحالت،ساختمانهایاداری
شهرداری،فروشگاههایشهروندمناسب

سازیشدهبرایافراددارایمعلولیت،
الیهیادماندفاعمقدسوشهدایگمنام،

الیههایشهرکها

سامانهرصدوپایش8
AVLوسایلنقلیه

اطالعات تشکیلیکپایگاهدادهیکپارچهاز
ترددناوگانهایموجود،ارائهسرویسهای

موردنیازسایرکسبوکارهابههمراه
پیادهسازیسامانهمدیریتوکنترلناوگان

درشهرداریتهران

تعدادکلخودروهایمجهزشده:13992669
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زمانکارکردعنوانسامانهردیف
نرخپوششبهرهبرداری

سامانهجامع9
اطالعاتمکانی

ارائهسرویسهایمکانیبهکلیه
سیستمهایموجوددرشهرداریتهران
بازیرسیستمهای:طرحتفصیلی،حریم،

، نوسازی،امالکومستغالت،فضایسبز
درآمد،فنیعمران)سامع(

1390
قالب 400نوعالیهاطالعاتیدر بیشاز

کاربران اختیار نقشهموضوعیوتحلیلیدر
قرارگرفتهاست.

روز10 بازار نرمافزار
همراه

اولینسامانههمراهتعاملباشهرونددر
حوزهفعالیتهایسازمانمدیریتمیادین
میوهوترهبارشهرداریتهرانبااطالعرسانی
نرخنامهوموقعیتجغرافیاییواطالعات

تهران میادینوبازارهایشهر

1399

3450: مارکتکافهبازار -تعدادنصبدر
مارکتهایاندرویدی: -تعدادنصبدر

1500
-تعدادکلکاربران:210

فراهمآوردنامکانپارکخودرودرپارکحاشیهای11
1398نزدیکترینفاصلهممکنازمقصد

،پشتیبانیوبهرهبرداری واگذاری،تجهیز
ازحدود11530فضایپارکحاشیهای

منطقه2شهرداری بهروشمکانیزهدر
تهران)بهصورتپایلوت(وحدود30000

پهنهمرکزی)شاملمناطق فضایپارکدر
)6،7،11،12

هوشمندسازی12
فرایندهایشهرسازی

پروانهساختمانو هوشمندسازیروندصدور
تشکیلپروندهتاچاپ از مجوزساختوساز
انواعگواهیساختمانی پروانهباامکانصدور

بهصورتهوشمند

1397

-پیادهسازیعوارضسال99
-پیادهسازیکمیسیونمادههفت

شهروندی
-اتوماتیکشدنچاپعوارض

-راهاندازیبارکدجهتتستاصالتدر
چاپعوارض

سامانهجامع13
معامالت

اجرایمصوبه»الزامشهرداریتهرانبه
انجامالکترونیکیواعالنعمومیمعامالت

شهرداری«
72منطقه،سازمان1398 در راهاندازیواستقرار

وشرکت

و14 سامانهمدیریتبار
کاال)بارانه(

ساماندهیوانتبارهایحملونقل
طریقثبتناوگان،دریافت درونشهریاز

باربرگ سهمیهطرحترافیکوصدور
1397

12000پروانهاشتغال بیشاز صدور
49000پروانه بیشاز خودرویی-صدور
روزانهبیش فعالیتخودرویی-صدور

80000 بیشاز 5000باربرگ-صدور از
پروانهاشتغالوفعالیتموتورسیکلت-

110000ترددناوگان ثبتروزانهبیشاز
موتورسیکلت

15
سامانههوشمند

ناوگانداخل
شهرداری)سهند(

ساماندهیومکانیزهنمودنمدیریتناوگان
قالبتاکسی خودروییشهرداریتهراندر

اینترنتیشهرداریتهران
1398

راهاندازیپایلوتسامانهسهنددرشرکت
مترو،سازمانفناوریاطالعاتوارتباطات،

مناطق22،12،11،7،6،3وتمامی
واحدهایستادیشهرداریتهران

16
سامانهموقعیتیابی

آنیتهران)سمت(
RTK(شبکه(

حالت نقطهدر دریافتمختصاتدقیقهر
تهرانوحومه حالتمتحرکدر ایستاویادر

تمامیساعاتشبانهروز آندر
تعدادکلکاربران:950کاربر1390

سطحدسترسیپذیریسامانه:99درصد
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زمانکارکردعنوانسامانهردیف
نرخپوششبهرهبرداری

17

سامانهمدیریت
نامگذاریاماکنو
تهران معابرشهر

)نام(

پایتختبهشیوهای مدیریتنامگذاریمعابر
هوشمندوباجانماییروینقشهتهران
،مدیریتو باامکاننمایشنقشهمعابر
نقشه)با گزارشگیریناممعابرمبتنیبر

جستجویگونهبندیهایمختلف(،جلوگیری
معابر،جستجوو ایجادنامتکراریدر از

روی دسترسیدقیقمحلدرخواستبر
و... نقشه،نمایشسابقهتغییراتناممعبر

طراحیوپیادهسازیواستقرارسامانهدر1399
مناطق22گانه

اپلیکیشنموبایلی18
دوچرخه

ایجادیکشبکهاجتماعیمابین
تهرانباامکانبه دوچرخهسوارانشهر
اشتراکگذاریمسیرهایمختلف،ثبت

،مسیریابیباانتخابمبدأ تصاویرمسیر
،دریافت ومقصد،گزارشمشکالتمسیر

بهازایمیزانپیمایشهایانجامشده، امتیاز
کمپینهایمختلفو... شرکتدر

تعدادکلکاربران:7878نفر1398

ارتقایآمادگی،ایمنیوتوانمندسازیمدارسسامانهمدارسآماده19
مواجههباحوادث تهراندر 1399شهر

-تعدادمدارسثبتنامشدهدرسامانه:
4207مدرسه

-تعدادسندمخاطراتتکمیلشده
مدارسآمادهتوسطارزیاب:3217سند

20
سامانهداوطلب
واکنشاضطراری

محله)دوام(

زمینه تقویتظرفیتساکنینمحالتدر
آمادگی،واکنشوبازسازیپسازحوادث،
توانافراد کاهشمخاطراتواستفادهاز
داوطلبآموزشدیدهوسازماندهیشده

محالتبرایکمکرسانیسریع،سازماندهی،
داوطلبانمحلی آموزشوتجهیز

1399

-تعدادداوطلبانثبتنامشدهخانههای
دوام:18570

-تعدادفعالیتهایاجراشدهدرمحالت:
241فعالیت

21
سامانهپذیرش

متوفیاتسازمان
بهشتزهرا)س(

مربوطبهخاکسپاریوثبت انجامکلیهامور
تهراندر وضبطاطالعاتدرگذشتگانشهر

قالبنرمافزاریجامع
1399

ماه -میانگینتعدادخدماترزروشدهدر
:20خدمت

2000: کافهبازار -تعدادنصبفعالدر
نصب

22
سامانهورودوخروج
بهاماکنشهرداری

تهران

سیستمهاییجهتمدیریتترددخودروها
درمحدودههایمشخصوپارکینگها-

خودرودرسیستمفوقباتجهیزشدنبه
کارتRFIDویاپالکخوانتشخیصداده

راهبندهاو میشودودرصورتداشتنمجوز
میگردد. چراغهایراهنما،اجازهترددصادر

راهاندازیسامانهورودوخروجبهاماکن1399
شهرداریتهراندرسازمانبهشتزهرا

سامانهجامعتهران23
بلیت

طریق تسهیلفرایندسرگرمیوگردشگریاز
ایجادبسترهوشمندالکترونیکیواینترنتی-
اینسامانهضمنحفاظتازمحیطزیست
باکاهشمصرفکاغذباعثشفافیتمالی
بلیت زمانصدور وکاهشخطایانسانیدر

میشود.

1399
:باغ 5مرکز راهاندازیتهرانبلیتدر

پرندگان،خانهموزهاتحادیه،موزهنقشه،
وگنبدمینا موزههفتچنار

مأخذ:	سازمان	فناوری	اطالعات	و	معاونت	های	شهرداری	تهران
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زیرساخت	های	 به	 نوری	 	 فیبر ارتباطی	 کیلومتر	شبکه	 	105 مدیریتی	جدید،	 دوره	 	 در 	 نیز زیرساختی	 	حوزه	 در
است.	همچنین	 گردیده	 بالغ	 	 کیلومتر 	1705 به	 	 مزبور و	طول	شبکه	 افزوده	شده	 تهران	 ارتباطی	شهرداری	
دیتاسنتر	 پردازشی	 ظرفیت	 میزان	 	1399 سال	 پایان	 تا	 شهرداری	 فعلی	 	 دیتاسنتر توسعه	 خصوص	 در	
ظرفیت	 میزان	 جدید(،	 مدیریتی	 دوره	 	 در پردازشی	 ظرفیت	 	 گیگاهرتز 	7355 )افزایش	 	 گیگاهرتز 	12064
و	 جدید(	 مدیریتی	 دوره	 	 در ذخیره	سازی	 ظرفیت	 ترابایت	 	530 میزان	 )افزایش	 ترابایت	 	4112 ذخیره	سازی	
میزان	دسترسی	پذیری	دیتاسنتر	99/9	درصد	بوده	است.	همچنین	در	خصوص	توسعه	شبکه	دیتا	تا	پایان	
سال	1399	تعداد	نقاط	متصل	به	شبکه	شهرداری	تهران	3140	ساختمان	)اتصال	613	ساختمان	به	شبکه	

	دوره	مدیریتی	جدید(	است.	همچنین	 	دوره	مدیریتی	جدید(	و	تعداد	نود	تحت	پشتیبانی	195022	نود	)افزایش	18475	نود	در شهرداری	تهران	در
	دوره	مدیریتی	جدید(	بوده	است.	 تعداد	ترمینال	تلفن	VoIP	نصب	شده	تا	پایان	سال	1399،	22524	ترمینال	)تأمین	و	نصب	4259	دستگاه	در

شکل	2.	خدمات	شهروندی

 
مأخذ:	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

شکل	3.	تحول	دیجیتالی	شهرداری	تهران

 
مأخذ:	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

2-9- راه اندازی سامانه شفافیت 
	مهم	ترین	راهبردهای	دوره	جدید	مدیریت	شهری	 شفاف	سازی	اقدامات	و	فعالیت	های	شهرداری	تهران	از
تأیید	 مورد	 	 شهر شورای	 پنجم	 دوره	 انتخابات	 	 در شیشه	ای«	 »شهرداری	 	 شعار قالب	 	 در که	 است	 بوده	
	قالب	»سامانه	شفافیت«	تجلی	یافت	و	تحت	آدرس	اینترنتی	Shafaf.Tehran.ir	از	 	گرفت	و	در شهروندان	قرار

	قالب	فایل	های	قابل	دانلود	 	و	ارقام	به	صورت	برخط	و	در 	قالب	این	سامانه	اطالعات،	آمار 	گرفت..	در 	دسترس	شهروندان	قرار فروردین-ماه	1397	در
	داده	می	شود.	 	به	شرح	جدول	ذیل	اختیار	شهروندان	قرار 	12	محور در

	دوره	جدید	 در
مدیریت	شهری،	105 
کیلومتر	شبکه	ارتباطی	

	نوری	به	زیرساخت	های	 فیبر
ارتباطی	شهرداری	تهران	

افزوده	شده	است.

راه	اندازی	سامانه	
	12	محور	 شفافیت	در
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	قالب	سامانه	شفافیت جدول	81.	فهرست	اطالعات	منتشر	شده	در

ف
دی

ر

حجمدادهبارگذاریشدهعنوانفرعیعنواناصلی

معامالتمتوسطوکالن1
شهرداری

8504قراردادمعامالتهزینهای

1143قراردادمعامالتدرآمدی

70قراردادمعامالتمشارکتیوسرمایهگذاری

6355حوالهمعامالتحواله

718قراردادمعامالتملکی

الیحه،مصوبهوعملکرد2
بودجه

19491ردیفدادهگزارشتفریغبودجهسالهای87تا98

24قلمآماریبودجهسال98،97و99

6داشبورداطالعاتیبودجهسال98،97و99

160گزارشبودجهسال98،97و99

2داشبورداطالعاتیگزارشدرآمدوهزینهماهیانه

18قلمآماریگزارشدرآمدوهزینهماهیانه

اطالعاتشهرسازی3

لینکبرایایجادحسابشهروندیایجادحسابشهروندی

لینکتعاملیباکاربرورودبهسامانه

فیلمفیلمراهنما

باغاتازسال92تاکنون 524پروانهاطالعاتپروانههایصادرهدر

کاربرد 1386پروانهپروانههایدارایتغییر

اطالعاتمدیرانو4
کارکنانشهرداری

929نفراطالعاتمدیرانارشد

57400نفرفهرستمشخصاتکارکنان

150سفراطالعاتسفرهایخارجیکارکنان

اطالعاتشرکتهاو5
سازمانها

371صورتهایمالیسازمانهاوشرکتها

94ترازنامهوسودوزیان

47اساسنامه

45آییننامهمعامالت

22آییننامهمالی

26مشاهدهاطالعاتدرسایتکدال

6
پژوهشها،مطالعات
وکتابهایشهرداری

تهران

1993پژوهشهاومطالعات

151کتابها

بازارهاو7 اطالعاتروز
کیوسکها

1047آدرسکیوسکمطبوعاتکیوسکمطبوعات

162آدرسکیوسکگلفروشیکیوسکگلفروشی

بازارروزبازارها 34روز

اطالعاتپیامهایثبت8
496618تعدادپیامشدهدرسامانه137
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مأخذ:	سازمان	فاوا	شهرداری	تهران

پس گیری امالک شهرداری 3-9- شفاف سازی وضعیت، ساماندهی و باز
است.	 ماده	55	 	6 بند	 امالک	 مثبتی	منجر	شد	موضوع	 	 نتایج	بسیار به	 و	 گرفته	 	 قرار بررسی	جدی	 مورد	 دوره	مدیریت	 این	 	 در که	 مسئله	مهمی	

کاربری	های	اجتماعی	و	عام	المنفعه	دو	شرط	مهم	دربند	6	وجود	دارد	که	هیچ	کدام	 	 برای	واگذاری	امالک	در
	فاصله	سال	های	78	تا	96	به	درستی	رعایت	نشده	بود؛	یکی	اینکه	واگذاری	باید	به	تصویب	انجمن	شهر	 در
رأی	 با	 	مهرماه	96	 این	واگذاری	ها،	واگذاری	مالکیت	نیست.	در اینکه	موضوع	 (	برسد	و	دوم	 )شورای	شهر
	تمام	واگذاری	های	قبلی	

ً
	مقرر	شد	اواًل	واگذاری	ها	به	شکل	سابق	متوقف	شود	و	ثانیا اعضای	شورای	شهر

	مورد	آن	ها	تصمیم	گیری	شود. 	بررسی	و	در
ً
مجددا

	و	یک	 	تهران	صادر 	جمع	آوری	اطالعات	اولیه،	بخشنامه	فرآیند	واگذاری	امالک	موضوع	بند	6	ماده	55	توسط	شهردار طی	حدود	دو	سال	و	پس	از
رئیس	سازمان	 و	 امالک	 رئیس	سازمان	 	، تهران،	مدیر	حوزه	شهردار 	 اداری	شهردار و	مالی	 و	فرهنگی	 اجتماعی	 	معاونین	 از کمیسیون-	متشکل	
	معاونت	امور	 	بازه	زمانی	78	تا	96	تعیین	و	مقرر	شد	دبیرخانه	این	کمیسیون	در بازرسی-	به	عنوان	متولی	بررسی	و	تعیین	تکلیف	واگذاری	ها	در
	این	دبیرخانه،	بررسی	و	تطبیق	اسنادی	و	میدانی	اطالعات	متنوع	جمع	آوری	شده،	تعیین	 کار 	مجموع	حاصل	 اجتماعی	و	فرهنگی	ایجاد	شود.	در
	اشکال	مختلف	)تخلیه/خلع	ید/	بازپس	گیری/	 	تصمیم	گیری	پیرامون	آن	در

ً
تکلیف	واگذاری	های	قبلی	و	تفکیک	انواع	مختلف	واگذاری	ها	و	نهایتا

	برای	تصویب	بوده	است. ئین	نامه	معامالت(	توسط	کمیسیون	و	ارجاع	به	شورای	شهر فروش	طبق	آ
	قالب	سرای	 	حوزه	اجتماعی	و	فرهنگی	شهرداری	در 	مجموع	حدود	1800	ملک	در 	بررسی	ها	مشخص	شد	در در
	می	گرفته	که	مقرر	شد	این	بهره	برداری	ادامه	یابد.	 	و...	مورد	بهره	برداری	قرار 	فرآموز ،	مرکز 	کوثر محالت،	مرکز
	فضاهایی	نظیر	حسینیه،	مسجد،	یا	بخشی	از	 	اختیار 	با	تعریف	کاربری	اجتماعی	و	فرهنگی	در 900	ملک	نیز
و	 ارگان	های	دولتی	 به	 1000	ملک	 بود.	همچنین	 قرارگرفته	 و	خیریه	 قرآنی	 فرهنگی	 فضای	مسجد،	مؤسسه	
	آن	واگذارشده	بود	که	همه	این	موارد	بررسی	و	طی	لوایحی	برای	تعیین	تکلیف	به	شورای	 حاکمیتی	و	نظایر

	ارائه	شد. شهر
	اموال	شهرداری	احیا	شده	و	وضعیت	امالک	مرتبط	با	این	قانون	سامان	یافته	است.	 	میلیارد	تومان	از 	پیگیری	ها	حدود	3	تا	4	هزار 	پس	از

ً
مجموعا

	راستای	شفافیت	و	عمل	 	و	روستا	در	سال	78	تا	سال	96	-	گام	مهمی	در 	تشکیل	شوراهای	اسالمی	شهر 	آغاز این	اتفاق	با	توجه	به	رویه	معمول-	از
به	نص	صریح	قانون	)بند	6	ماده	55(	و	تأمین	صرفه	و	صالح	شهرداری	و	شهروندان	بوده	است.

4-9- هوشمندسازی و اصالح فرآیندهای محمل فساد 
	نیمه	 	این	اساس	در 	مهم	ترین	شعارهای	این	دوره	مدیریت	شهری	بوده	است.	بر مقابله	با	فساد	اداری	از
	این	حوزه	با	مشارکت	همه	ذی	نفعان	درون	سازمانی	و	نخبگان	دانشگاهی	 نخست	سال	1397،	پژوهشی	در
	قالب	سند	 	محمل	فساد	شهرداری	تهران	شناسایی	و	در 	آن	قالب،	فرآیندهای	اولویت	دار تدوین	شد	و	در
	گرفت.	شهرداری	تهران	بر	همین	مبنا	اقدامات	 	تهران	مورد	تصویب	قرار پیوست	برنامه	پنج	ساله	سوم	شهر
قابل	توجهی	را	برای	اصالح	فرآیندها	و	هوشمندسازی	آن	ها	با	هدف	رفع	گلوگاه	های	محمل	فساد	اجرا	نموده	

	قالب	جدول	ذیل	قابل	ارائه	شده	است: است	که	اهم	آن	در
 

ف
دی

ر

حجمدادهبارگذاریشدهعنوانفرعیعنواناصلی

اطالعاتپیامهایثبت9
شدهدرسامانه1888

330410تعدادپیام

1داشبورداطالعاتیتعدادگزارش1888

گزارشاتمالیشهرداری10
تهران

گزارشاتمالیشهرداریتهرانبهتفکیکسالوماهازسال
98

903ریزعملکرد

)هزینهای،تملکداراییو
سرمایهای(نقدیوغیرنقد

اسامیدریافتکنندگان11
)درسالهای98،97و99(طرحترافیکخبرنگاری 6175نفر

12
فهرستدریافتکنندگان

واکسنکووید19در
شهرداریتهران

2493نفر

حدود	3	تا	4	هزار	
	اموال	 میلیارد	تومان	از

شهرداری	احیا	شده

با	ساماندهی	امالک	
	غیر	شهرداری	 	اختیار در

تهران	حدود	3	تا	4	هزار	
	اموال	 میلیارد	تومان	از

شهرداری	احیا	شده

اصالح	32	فرآیند	
محمل	فساد	در	

	این	دوره	 شهرداری	تهران	در
مدیریت	شهری
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جدول	82.	گزارش	فرآیندهای	فسادزای	شناسایی	شده	و	اقدامات	انجام	گرفته

نوعاقدامگزارشاقداماتمتولیفرآیندعنوانفرآیندردیف

1
تصمیمگیریدر
شورایمعماری

مناطق

ادارهکلتدوین
ضوابط،نظارتوصدور

پروانه

تهرانو اعمالمصوبهحدوداختیاراتشورایاسالمیشهر
هوشمندسازیپارامتریکنمودنمصوباتشورایمعماری

تهیهالیحهوابالغمصوبهحدوداختیاراتشورایمعماریمناطقاز
تهران اصالحفرآیندسویشورایاسالمیشهر

تصمیمگیریدر2
کمیسیونماده5

دبیرخانهکمیسیون
ماده5

ـانعکاسمصوباتطرحهایموضعیدرسامانهطرحتفصیلی

ـانعکاسمصوباتموردیسنواتگذشتهدرسامانهطرحتفصیلی
هوشمندسازی

اصالحفرآینداصالحشاخصهایارزیابیعملکردمناطق

3
تصمیمگیریدر

کمیسیونتوافقات
شهرداریمناطق

ادارهکلتدوین
ضوابط،نظارتوصدور

پروانه

هوشمندسازیاعمالمصوبهحدوداختیاراتکمیسیونهایداخلیمناطق

جازحدوداختیاراتمصوب اصالحفرآیندعدمامکاناقدامسیستمیخار

4
تعیینتراکمو

تعدادطبقاتدر
پروانهساختمانی

ادارهکلتدوین
ضوابط،نظارتوصدور

پروانه

پروانههای گردشکار ـهوشمندسازیفعالیترسیدنقشهدر
ساختمانی

فعالیتتأییدنقشهجهتکلیه ـکنترلهوشمندنقشهخوانیدر
پروانهباتاریخثبتدرخواستهای98/5/1 درخواستهایصدور

هوشمندسازی

5
آرایتخلفات صدور
کمیسیونماده در

100

اجرایی ادارهکلامور
کمیسیونهایماده100

ـسیستمیشدنکارتابلکارشناسانرسمیدادگستری

ـایجادامکانثبتسیستمیگزارشاتواقداماتکارشناسان
اجرایاحکامنواحی

ـایجادکدپیشنهادیدرخصوصثبتتخلفاتنمایساختمانیدر
سامانهمادهصد

آمار از کارتابلکسر ـایجادگزارشمیزانماندگاریآرادر

درسامانهماده100 ـایجادگزارشاتآماریموردنیاز

هوشمندسازی

ـاصالحوتکمیلفرآیندسیستمینمودنکارتابلکارشناسان
رسمیدادگستری

ـاصالحگزارشاتدرسامانهتحلیلاطالعاتوسامانهشهرسازی

ـقرارگیریکدهایپیشنهادی113،112،105،104و119درخصوص
کارتابل کارشناسانرسمیدادگستریدر موضوعارجاعکار

پیشنویسکارشناسی

اصالحفرآیند

خدماترسانیدفاتر6
خدماتالکترونیک

ادارهکلتدوین
ضوابط،نظارتوصدور

پروانه

دستهبندیواولویتدهیضوابطکنترلنقشهمعماریبخش
پروانه هوشمندسازیصدور

ایجادوتشکیلکارگروهتحولدرنحوهارائهخدماتدفاتر،کنترل
اصالحفرآیندهوشمندنقشهخوانی،پروژهساماندهیدفاترخدماتالکترونیکشهر

7
کسبدرآمد

عوارضتبلیغات
تابلوهایاصنافی

مدیریتتبلیغات
اصنافسازمان

زیباسازی

هوشمندسازیراهاندازیسامانهمدیریتتابلوهایاماکنغیرمسکونی

اصالحفرآیندتکمیلفرآیندهایسامانهوارتباطمستقیمباسامانههایمرتبط

8
تصمیمگیریدر

کمیسیونماده7
باغاتوفضایسبز

سازمانبوستانها
هوشمندسازیبهرهبرداریوهوشمندسازیسامانهکمیسیونماده7

اصالحفرآیندثبتومحاسبهسیستمیکلیهاقداماتکمیسیون
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نوعاقدامگزارشاقداماتمتولیفرآیندعنوانفرآیندردیف

9

نظارتبر
قراردادهایخدمات
شهری)نظافتو

رفتوروب(

سازمانپسماند

بهرهبرداریوهوشمندسازیسامانهصورتوضعیتالکترونیک
هوشمندسازیپیمانکاران

قالبسامانه اصالحفرآیندثبتومحاسبهکلیهاقداماتدر

10

نظارتبر
قراردادهایتفکیک
مبدأوجمعآوری از
پسماندهایخشک

سازمانپسماند

اپلیکیشنهایجمعآوریهوشمند هوشمندسازیبهرهبرداریاز

اصالحفرآیندثبتومحاسبهکلیهاقداماتبهصورتسیستمی

شرکتشهربانورفعسدمعبر11
هوشمندسازیراهاندازیسامانهAVLحریمبان

12
اجرایبند20)اجرای

پلمپوانتقال
مشاغلمزاحم(

شرکتساماندهی
صنایعومشاغل

شهری

وپیگیریاجرایآرادرسامانههوشمند هوشمندسازیپیادهسازیفرآیندصدور

طریقحذفیااقدامآنبافرآیندهایدیگر اصالحفرآیندکاهشفرآینداز

13

بازارها روز
وتخصیص

غرفهوثبتنام
دستفروشان

شرکتساماندهی
صنایعومشاغل

شهری

هوشمندسازیایجادسامانهسامانبازار

بهصورتتصادفی اصالحفرآیندانتخابمکانتوسطنرمافزار

برگزاریمزایدههاو14
مناقصات

ادارهکلمالیواموال/
ادارهکلحقوقی

راهاندازیسامانهجامعمعامالتشهرداریوبخشنامهشماره
هوشمندسازی540277بهتاریخ98/5/16ارتقاءسالمتاداری

15
واگذاریقرارداداز
طریقشرکتهای
وابستهودولتی

ادارهکلمالیواموال/
مجامع/ ادارهکلامور

ادارهکلحقوقی

سامانهجامعمعامالتشهرداریوبخشنامهشماره540277به
هوشمندسازیتاریخ98/5/16ارتقاءسالمتاداری

انعقادقراردادهای16
متوسط

ادارهکلمالیواموال/
ادارهکلحقوقی

راهاندازیسامانهجامعمعامالتشهرداریورعایتماده3آین
نامهمالیشهرداریتهرانوبخشنامهشماره540277بهتاریخ

98/5/16ارتقاءسالمتاداری
هوشمندسازی

17
معامالتخرد
وفاکتوریدر

شهرداری
ادارهکلمالیواموال

رعایتماده1آییننامهمالیشهرداریوکنترلسیستمی
مشخصاتفروشنده،شاملکداقتصادی،گواهیارزشافزده،نوع

فعالیتو...
هوشمندسازی

اصالحفرآیندکنترلمستمرودقیقاسنادتوسطعاملینذیحساب2مستقردرواحد

18
)هولوگرام، تهاتر

وشرکت تراکمسیار
کارگزاری(

سازمانامالکو
مستغالت

پیادهسازیدستورالعملمنابعغیرنقدمصوبشورایاسالمی
تهراندرسامانهجامعمالی اصالحفرآیندشهر

19

حسابرسی
شهرداری)مناطق/

سازمانها/
شرکتها(

ادارهکلحسابرسی

تدوینوبروزرسانیدستورالعملکنترلهایداخلیشهرداری
تهران)واحدهایستادی،مناطق22گانه،سازمانهایوابستهو
شرکتهایتابعه(بهموجبمفادماده148برنامه5سالهدوم
شهرداریتهران)1397-1393(وبند“هـ”ماده7قانونمبارزهبا
پولشوییمصوب1386مجلسشورایاسالمیکهبهتصویب

کمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتشهرداریتهرانرسیدهاست.

اصالحفرآیند

وتحویل20 صدور
ادارهکلخرانهداریچکمطالبات

هوشمندسازیایجادخزانهداریالکترونیک

تمامیواحدهایاجراییشهرداری اصالحفرآیندتوسعهسامانهالکترونیکدر

هوشمندسازیتهیهوتدویندستورالعملمدیریتجریاننقدیادارهکلخرانهداریتخصیصنقدینگی21
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نوعاقدامگزارشاقداماتمتولیفرآیندعنوانفرآیندردیف

کنترلحسابهای22
خادارهکلخرانهداریبانکی محترمتهرانبهشماره549719مور ابالغبخشنامهشهردار

اصالحفرآیند24/06/99درخصوصمعرفیکلیهمنابعوحسابهایدرآمدی

23
تقسیطو

بخشودگیعوارض
وجریمهها

ادارهکلتشخیصو
توسطشهروندوصولدرآمد هوشمندسازیامکانتقسیطآنالینعوارضپایدار

24

بازدیدملک،
آپارتمانو

غیرمسکونیتوسط
دفاتر

ادارهکلتشخیصو
وصولدرآمد

هوشمندسازیوارتقاءسامانههایمرتبط)درآمدامالک،بازدید
هوشمندسازییکپارچهو...(

اصالحفرآینداصالحفرایندبازدیدهایمیدانیتوسطدفاترخدماتالکترونیک

محاسبهعوارض25
پایدار

ادارهکلتشخیصو
درسامانهدرآمدامالکوصولدرآمد هوشمندسازیمحاسباتبهصورتخودکار

ادارهکلتشخیصوصدورفیش26
وصولدرآمد

هوشمندسازیالکترونیکیکردنمحاسبهتاصدورفیشعوارضوپرداختآن
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مأخذ:	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	شهرداری	تهران
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دهم فصل 
بوط اقدامــات مر
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شــهرداری تهران
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1-10- تشکیل ستاد مقابله با کرونای شهرداری تهران
	پایان	سال	1398،	شهرداری	تهران	بر	اساس	وظایف	ذاتی	و	اجتماعی	خود،	نسبت	به	برنامه	ریزی	کسترده	و	اجرای	 با	شروع	شیوع	ویروس	کووید	19	از
	پیشگیری	و	کنترل	این	بیماری،	با	واگذاری	مسئولیت	»ستاد	مقابله	با	کرونای	شهرداری	تهران«	به	»سازمان	پیشگیری	و	 تمهیدات	الزم	به	منظور
	این	اساس،		تشکیل	کارگروه	های	تخصصی5گانه،	تعیین	نقش	مبتنی	بر	وظائف	محوله	و	برابر	مأموریت	 	تهران«	اقدام	نمود.	بر مدیریت	بحران	شهر

	گرفت. 	قرار 	کار واحدهای	تابعه	شهرداری	تهران،	در	دستور
	: 	مقابله	با	ویروس	کرونا	عبارتند	از مهم	ترین	اقدامات	برنامه	ریزی	و	سیاستگذاری	شهرداری	تهران	در

	تشکیل،	سازماندهی	و	راهبری	ستاد	مقابله	با	کرونای	شهرداری	تهران	و	کارگروه	های	ذیل	آن؛
	هماهنگی	با	ستاد	ملی	کرونا	و	سازمان	های	عضو	کارگروه	ها؛

	تهیه	و	ارسال	ابالغیه	و	بخشنامه	های	مرتبط	با	کرونا	مصوب	در	جلسات	ستاد	ملی	)70	جلسه(	و	جلسات	قرارگاه	عملیاتی	کرونا	)14	جلسه(؛
	تهیه	و	تدوین	دستورالعمل	و	راهنمای	کنترل	محیطی	برای	مقابله	با	کوید	19	ویژه	شهرداری	تهران	)49	عنوان(؛

	تأمین	و	پشتیبانی	تهیه	اقالم	محافظتی	و	بهداشتی	)ذخیره	سازی	اقالم	بهداشتی	شهرداری	به	مدت	یک	ماه(؛ 	همکاری	در
آرا	با	نمایندگان	سازمان	بهداشت	جهانی	)WHO(	و	سفرا	و	مسئولین	مدیریت	بحران	کشورهای	 	تبادل	تجارب	بین	المللی	)برگزاری	جلسه	تبادل	

چین،	اتریش،	مجمع	شهرداران	آسیایی	و	...(؛
	تدوین	و	ابالغ	دستورالعمل	"تخصیص	اقالم	بهداشتی	و	حفاظت	فردی"؛

	مستندسازی	و	گزارش	نویسی	)چاپ	دو	کتابچه	با	عنوان	اقدامات	مرتبط	با	کرونا	در	شهرداری	تهران	مرتبط	
با	تابستان	و	زمستان	1399(.

	این	زمینه	به	شرح	زیر	است: همچنین	مهم	ترین	اقدامات	اجرایی	شهرداری	تهران	در
	ضدعفونی،	رعایت	و	اجرایی	سازی	پروتکل	های	بهداشتی	در	سامانه	های		حمل	ونقل	عمومی	)ضدعفونی	
	تاکسی(؛ ،	60	هزار 	روز 	2	تا	3	نوبت،	125	ایستگاه	مترو،	5000	دستگاه	اتوبوس	تا	4	نوبت	در 	در روزانه	200	رام	قطار

محدوده	های	 دوره	 	6649 پاساژها،	 و	 بازارها	 دوره	 	1633 شهری،	 بین	 مسافربری	 پایانه	 دوره	 	10623 از	 )بیش	 	 شهر سطح	 المان	های	 ضدعفونی	 	
بیمارستانی،	29145	دوره	اماکن	شهری(؛

و	مینی	بوس	جدید،	 اتوبوس	 500	دستگاه	 )هماهنگی	خرید	 ناوگان		حمل	ونقل	عمومی	 توسعه	 پیگیری	 	
	نیروهای	مسلح،	کاهش	سر	فاصله	قطارهای	مترو(؛ پیگیری	دریافت	200	اتوبوس	از

	طریق	غرفه	های	توزیع	ماسک	سامانه	های		حمل	ونقل	عمومی؛ 	توزیع	بالغ	بر	35	میلیون	ماسک	از
زباله	 تن	 	140 روزانه	 )جمع	آوری	 تهران	 	 شهر سطح	 در	 بیمارستانی	 و	 عادی	 پسماندهای	 کارآمد	 مدیریت	 	

بیمارستانی	و	دفع	بهداشتی	100	تن	آن	ها(؛
	بهشت	زهرا،	 	مدیریت	کارآمد	تدفین	متوفیان	با	رعایت	پروتکل	های	بهداشتی	)آزمایش	پساب	خروجی،	اعمال	محدودیت	تردد	شهروندان	در

بهره	گیری	از	چند	دستگاه	سردخانه	جهت	نگهداری	کوتاه	مدت	اجساد(؛
زیرساخت	های	 توسعه	 و	 بستر	فضای	مجازی)بهبود	 	طریق	 از تهران	 تسهیل	خدمات	عمومی	شهرداری	 	
در	 غیر	حضوری	 خدمات	 ارائه	 مختلف،	 20	سرویس	 حدود	 ارائه	 و	 من	 تهران	 سامانه	 توسعه	 و	1888،	 	137
	طریق	 	قالبAPI	جهت	ارائه	سرویس	های	شهرداری	تهران	از 	50	سرویس	در حوزه	شهرسازی،	ارائه	بیش	از

کسب	وکارهای	بخش	خصوصی(؛
	اقدامات	ستاد	مبارزه	با	کرونا	)تحویل	8  	تحویل	و	آماده	سازی	پایگاه	های	مدیریت	بحران	جهت	پشتیبانی	از

پایگاه	پشتیبانی	به	وزارت	بهداشت	برای	گذراندن	دوره	نقاهت	بیماران،	2	پایگاه	پشتیبانی	به	شرکت	خدمات	کاالی	شهروند	به	منظور	ذخیره	سازی	
پایگاه	برای	تست	 از	سردخانه	مرکزی،	4	 پایگاه		پشتیبانی	به	بهشت	زهرا)س(	جهت	پشتیبانی	 	و	2	 پایگاه	به	هالل	احمر ارزاق	عمومی،	2	 اقالم	و	

واکسن	کوو	برکت	و	8	پایگاه	برای	واکسیناسیون	عمومی(؛
	واکسیناسیون	خودرویی؛ 	واکسیناسیون	شهروندان	تهرانی	با	اختصاص	5	بوستان	برای	ایجاد	مراکز 	مشارکت	شهرداری	تهران	در

	پرسنل	شهرداری	 نفر 	 	67	هزار از برای	بیش	 کرونا	 انجام	تست	 	، کار 		پیش	بینی	تمهیدات	الزم	جهت	حفظ	سالمت	پرسنل	)ضدعفونی	محل	
 200 آنالین	و	 آموزش	 	ساعت	 	95	هزار از برگزاری	بیش	 	،Webex،	CMS،	Videocake،	Skype،	Ciscojabber 	دورکاری	شامل	 راه	اندازی	بستر تهران،	

آفالین(؛ آموزش	 ساعت	
	و...(؛ 	اختیار	شهرداری	تهران	)شهروند،	میادین	میوه	و	تره	بار 	تکمیل	و	بروزرسانی	زیرساخت	فروش	غیر	حضوری	در	مجموعه	های	خدماتی	در

نصب	 فروشگاه	های	شهروند،	 و	 	 میوه-وتره	بار میادین	 فضای	 روزانه	 )ضدعفونی	 تهران	 خرید	شهرداری	 مراکز	 	 در بهداشتی	 پروتکل	های	 اجرای	 	
تابلوهای	رعایت	فاصله	گذاری	اجتماعی(؛

اعمال	 و	 )تعطیلی	 ابالغی	 دستورالعمل	های	 مطابق	 تهران	 شهرداری	 خطر	 پر	 و	 تجمعی	 مراکز	 تعطیلی	 	
شهرداری،	 ورزشی	 مجموعه	های	 تعطیلی	 شهروندی،	 ورزش	 ایستگاه	 	1200 فعالیت	های	 	 در محدودیت	

	تفریحی	و	مجموعه	های	آبی(؛ بوستان	ها،	روزبازارها،	مراکز
مددجویـان	 همراهـی	 بـا	 ماسـک	 	3000 	 از بیـش	 )تولیـد	 گرم	خانه	هـا	 و	 	سامان	سـراها	 در خدمـات	 توسـعه	 	
گودهـای	 و	 گرمخانه	هـا،	 	 در بهداشـتی	 لـوازم	 توزیـع	 گرمخانه	هـا،	 	 در غربالگـری	 تسـت	 انجـام	 گرمخانه	هـا،	
 2400 فـردی	حـدود	 بهداشـت	 آمـوزش	 اجتماعـی،	 آسـیب	دیده	 	 روز 	 نفـر 	 هـزار 	66 	 از مراقبـت	 زبالـه،	 تفکیـک	

روزانـه(؛ بـه	صـورت	 مددجـو	
	واحدهای	پزشکی	و	درمانی	شرکت	شهر	سالم	)آماده	باش	کلیه	18	باب	درمانگاه	ها،	فعالیت	شبانه	روزی	4	مرکز	درمانی(؛ 	ارائه	خدمات	درمانی	در

	لغو	طرح	ترافیک	در	چندین	مرحله	متناسب	با	شرایط	کرونایی	تهران؛

ضدعفونی	روزانه	200 
	2	تا	3	نوبت،	 	در رام	قطار

125	ایستگاه	مترو،	5000 
دستگاه	اتوبوس	تا	4	نوبت	

	تاکسی ،	60	هزار 	روز در

توزیع	بالغ	بر	35 
میلیون	ماسک	از	طریق	

غرفه	های	توزیع	ماسک	
سامانه	های		حمل	ونقل	عمومی

جمع	آوری	روزانه	140 
تن	زباله	بیمارستانی	و	
دفع	بهداشتی	100	تن	آن	ها

	، ضدعفونی	محل	کار
انجام	تست	کرونا	برای	
	پرسنل	 	نفر 	67	هزار بیش	از
شهرداری	تهران،	راه	اندازی	

	دورکاری بستر
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ارائه	 و	 	بحران	 روانی	و	اجتماعی	در کارگروه	مداخالت	 برگزاری	شورای	سالمت	مجازی	در	محالت،	تشکیل	 	
خدمات	مشاوره	و	روانشناختی	بصورت	مجازی،	تلفنی	و	حضوری؛

	خانه	های	سالمت	و	ساختمان	های	نواحی	 	تعداد	241	پایگاه	متشکل	از 	طرح	غربالگری	)تجهیز 	مشارکت	در
	از	مسئولین	خانه	های	سالمت	و	داوطلبین	برای	انجام	فرایند	غربالگری(؛ 123	گانه	و	فعالیت	تعداد	500	نفر

ارائه	اقالم	بهداشتی	به	22	بیمارستان	 	درمان	و	 	کادر از 	تهران	)قدردانی	 	اجرای	طرح	سپاس	در	سطح	شهر
	تهران(؛ منتخب	در	سطح	شهر

	100	دستگاه	تبلت	و	2200  	اقدامات	همدالنه	و	کمک	های	مومنانه	)توزیع	بیش	از 	بسترسازی	و	مشارکت	در
	بسته	حمایتی	در	سطح	مناطق(؛ ،	توزیع	بیش	از	137	هزار 	میان	خانواده	های	کم	برخوردار بسته	حمایتی	در

	فعالیت	85	سرای	محله	)خانه	سالمت(	در	طرح	شهید	سلیمانی	با	هدف	بیماریابی	سریع	و	ردیابی	ارتباطات	بیماران؛
مسائل	 آموزش	 خانه	های	سالمت-	 	 در ویژه	شهروندان	 آموزشی	 کارگاه	های	 )برگزاری	 تهران	 	 شهر در	سطح	 عمومی	 و	 صنفی	 آموزش	های	 ارائه	 	

	از	شهروندان	توسط	نیروهای	دوام(؛ 	نفر بهداشتی	به	4200	واحد	صنفی	پخت	و	عرضه	نان-	آموزش	حضوری	نزدیک	به	360	هزار
	داوطلبانه	در	 ارائه	خدمات	داوطلبانه	)فعال	سازی	سامانه	فعالیت	داوطلبانه	و	تشکیل	تیم	های	کار 	ساماندهی	نیروهای	داوطلب	مردمی	برای	

	قالب	240	تیم	5	نفره(؛ 	در 	352	محله	شامل	1200	نفر سطح	محالت	در
	خانه	بمانیم«؛ 	قالب	پویش	»در 	اجرای	برنامه	های	فرهنگی	و	مناسبتی	جهت	ارتقای	سالمت	شهروندان	در

(؛ 	)ارائه	خدمات	روانشناختی	تلفنی	و	رایگان	به	شهروندان	سوگوار 	ارائه	خدمات	اجتماعی	به	شهروندان	سوگوار 	ایجاد	کارگروه	سوگ	به	منظور
	بسته	بهداشتی	بین	نیازمندان،	سالمندان	 	352	هزار 	افراد	دارای	نیازهای	خاص	-	توزیع	بیش	از 	از 	18000	نفر 	)تماس	با	بیش	از 	اجرای	طرح	سالمت	یار

و	افراد	دارای	معلولیت	سطح	محالت(؛
	اجرای	طرح	یلدای	مهربانی	)تهیه	و	توزیع	2500	سبد	حمایتی	و	110	جهیزیه	به	مناسبت	میالد	حضرت	زینب	)س((؛

	قالب	طرح	سپاس	)22  کرونا	در ریفرال	ویژه	 به	بیمارستان	های	دولتی	 اهدای	کمک	های	شهرداری	تهران	 	
بیمارستان-هرمنطقه	یک	بیمارستان(	شامل	ماسک،	دستکش،	گان	و...؛

	تشویق	شهروندان،	مدیران	و	کارمندان	شهرداری	تهران	به	استفاده	از	 	کمپین	من	ماسک	می	زنم	به	منظور
	با	ماسک	در	فضای	مجازی؛ 	تصویر ماسک	و	انتشار

	راه	اندازی	خط	6	سامانه	137	مرتبط	با	کرونا؛
	نظر	سازمان	فرهنگی	هنری	شهرداری	 	فرهنگسراها	و	اماکن	زیر 	اجرای	123	عنوان	پویش	و	برنامه	مختلف	در

تهران؛
آموزش	های	مرتبط	با	بیماری	 	ظرفیت	های	تبلیغات	شهری	و	 	80	درصد	از 	تبلیغات	محیطی	با	بهره	مندی	از
در	سامانه	 	 پوستر 	10000 	 از بیش	 ،	نصب	 تابلوهای	سطح	شهر و	 بیلبوردها	 	 از 	مترمربع	 هزار )حدود	59	 کرونا	

 130	 ،	نصب	100	تخته	بنر	معرفی	طرح	شهید	سلیمانی	در	سطح	مناطق،	توزیع	بیش	از 	1200	کیوسک	سطح	شهر 	در 	حمل	ونقل	عمومی،	نصب	پوستر
	تلویزیون	های	شهری(؛ 	مورد	محتوای	آموزشی	در 	آموزشی	در	سطح	مناطق،	پخش	بالغ	بر	15	هزار 	بروشور هزار

	تامین	و	خرید	اقالم	بهداشتی،	محلول	ضدعفونی	کننده	دست،	محلول	ضدعفونی	کننده	سطوح،	ماسک،	دستکش،	گان،	فوگر	حرارتی،	تب	سنج،	
الکل	سنج،	دستگاه	سنجش	سطح	اکسیژن	خون	و...؛

	این	زمینه	میزان	 	پیشنهاد	و	تصویب	طرح	پرداخت	کمک	هزینه	اقالم	بهداشتی	به	کارکنان	شاغل	در	شهرداری	تهران	)نظرسنجی	انجام	شده	در
رضایت	86%	کارکنان	را	نشان	می	دهد(؛

	روی	آسانسور	ساختمان	های	شهرداری	تهران؛ 	نصب	پنل	های	تاچ	لس	بر
واحد	 توسط	همکاران	 و	سم	پاش	ها	 فوگر	 از	دستگاه	های	 استفاده	 با	 	 به	صورت	مستمر تحت	پوشش	 و	ضدعفونی	ساختمان	های	 گندزدایی	 	

آتش	نشانی؛
	تهیه،	بسته	بندی	و	ارسال	1000	بسته	بهداشتی	مشتمل	بر	ماسک،	الکل	ضدعفونی	کننده	سطوح،	الکل	ضدعفونی	کننده	دست	به	مناطق	زلزله	زده	

سی	سخت	کهکیلویه	و	بویراحمد؛

یان ناشی از همه گیری ویروس کرونا 2-10- ضرر و ز
	شیوع	ویروس	کرونا	زیان	هنگفتی	را	بر	شهرداری	تهران	تحمیل	نموده	است	که	بر	اساس	اعالم	معاونت	مالی	
	1500	میلیارد	تومان	و	هزینه	های	مستقیم	 و	اقتصاد	شهری	در	بخش	عدم	النفع	سازمان	ها	و	شرکت	ها	بالغ	بر
	در	حوزه	

ً
زیان	صرفا 	و	 برآورد	می	شود.	این	ضرر 	260	میلیارد	تومان	 بر بالغ	 	... و	 ضدغفونی	و	تامین	تجهیزات	

	افزایش	 	کاهش	درآمدها	و	170	میلیارد	تومان	ناشی	از 	1150	میلیارد	تومان	ناشی	از 	حمل	ونقل	و	ترافیک	بالغ	بر
	زیر	است؛ هزینه	های	ضدعفونی	به	شرح	نمودار

 100	 توزیع	بیش	از
دستگاه	تبلت	و	2200 
	میان	 بسته	حمایتی	در

	، خانواده	های	کم	برخوردار
	بسته	 	137	هزار توزیع	بیش	از

حمایتی	در	سطح	مناطق

تهیه،	بسته	بندی	
و	ارسال	1000	بسته	
بهداشتی	مشتمل	بر	

ماسک،	الکل	ضدعفونی	
کننده	سطوح،	الکل	

ضدعفونی	کننده	دست	به	
مناطق	

عدم	النفع	سازمان	ها	
 1500	 و	شرکت	ها	بالغ	بر
میلیارد	تومان	و	هزینه	های	

مستقیم	ضدغفونی	و	
تامین	تجهیزات	و	...	بالغ	

	260	میلیارد	تومان	برآورد	 بر
می¬شود
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مأخذ:	معاونت	حمل	و	نقل	و	ترافیک
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پیوست 1: اقدامات شهرداری تهران در خصوص کمک به سیل زدگان

کمک به سیل زدگان در استان های خوزستان، لرستان و گلستان
	ســایر	بخش	هــا	بــا	بهره	گیــری	از	 	کنــار ،	شــهرداری	تهــران	در 	برخــی	نقــاط	کشــور بــا	توجــه	بــه	بارندگی	هــای	فروردیــن	ســال	1398	و	وقــوع	ســیل	در
پتانســیل	ســازمان	ها	و	شــرکت	های	تابعــه	خــود،	خدماتــی	را	بــه	هموطنــان	ســیل	زده	ارائــه	نمــود.	گــزارش	خدمات	رســانی	شــهرداری	تهــران	بــه	تفکیــك	

ســه	اســتان	ســیل	زده	خوزســتان،	لرســتان	و	گلســتان	بــه	شــرح	ذیــل		بــه	شــرح	ذیــل	می	باشــد:
الف- خدمات ارائه شده در استان خوزستان

	و	 	گام	نخســت	مناطــق	ســیل	زده	بیــن	اســتان	های	کرمــان،	اصفهــان،	فــارس،	البــرز 	امدادرســانی	مناســب	بــه	هموطنــان	ایــن	اســتان،	در 1-	بــه	منظــور
تهــران	بــه	عنــوان	مناطــق	معیــن	تقســیم	شــدند.	پهنــه	تحویلــی	اســتان	تهــران	مشــتمل	بــر	شــهرهای	بســتان،	سوســنگرد،	ابوحمیــزه	و	کــوت	ســید	

	گردیــد. نعیــم	)بــا	محوریــت	شــهر	سوســنگرد	مرکــز	دشــت	آزادگان(	مقــرر
	20	تــن	انــواع	میــوه،	مــواد	غذایــی	و	بهداشــتی	قریــب	بــه	50	تــن،	ارســال	3	تیــم	پزشــکی	3	نفــره	همــراه	بــا	1	دســتگاه	 2-	خدمــات	عرضــه	شــده	مشــتمل	بــر
،	و	همچنیــن	تجهیــزات	ســخت	افزاری	شــامل	انــواع	جرثقیــل	3	دســتگاه،	انــواع	خــودرو	ســنگین	97	دســتگاه	،	 آمبوالنــس	امــداد	و	تجهیــزات	موردنیــاز
	بحــران	50  	بــرق	پورتابــل	15	دســتگاه،	چــادر 	مربوطــه	2	دســتگاه،	موتــور انــواع	خــودرو	ســبك	8	دســتگاه،	انــواع	پمــپ	43	دســتگاه،	نورافشــان	بــا	ژنراتــور
	مجمــوع	 	نیــروی	انســانی	بــوده	ودر تختــه،	تلفــن	ماهــواره	ای	2	دســتگاه،	پــرس	زبالــه	7	دســتگاه،	ماشــین	جــدول	شــوی	1	دســتگاه،	بــه	همــراه	293	نفــر
	آن	طــی	کمك	هــای	اهدایــی	مناطــق	و	ســازمان	های	تابعــه،	 	ایــن	اســتان	معــادل	30.360.030.644	ریــال	بــوده	اســت.	عــالوه	بــر هزینه	هــای	انجــام	شــده	در

شــهرداری	تهــران	معــادل	47.530.000.000	ریــال	بــه	اســتان	خوزســتان	اهــدا	نمــوده	اســت.
ب- خدمات ارائه شده در استان لرستان

	بــه	7	بخــش	توســط	ســتاد	مدیریــت	بحــران،	بخــش	جنــوب	غربــی	ایــن	شهرســتان	بــه	شــهرداری	تهــران	واگــذار	 	تقســیم	شهرســتان	پلدختــر 1-	پــس	از
	تجهیــزات	مرتبــط	و	علیرغــم	شــرایط	 	بــه	آنهــا	افــزوده	شــدند،	ضمــن	بهره	گیــری	از 	کــه	بــه	تدریــج	150	نفــر گردیــد.	تیــم	اعزامــی	مشــتمل	بــر	35	نفــر

	ســیل	نمودنــد. 	گل	و	الی	و	رســوبات	ناشــی	از ــه	پاکســازی	محــل	از نامناســب	جــوی،	اقــدام	ب
2-	خدمــات	عرضــه	شــده	ازطریــق	35	دســتگاه	انــواع	خــودرو	ســنگین،	انــواع	خــودروی	ســبك	4	دســتگاه،	واترجــت	14	دســتگاه،	تجهیــزات	الیروبــی	
ــور	 ــا	ژنرات ــواع	پمــپ	36	دســتگاه،	نورافشــان	ب ــواع	جرثقیــل	3	دســتگاه،	ان ــن،	ماســك	2000	عــدد،	لبــاس	کارگــری	200	دســت،	ان 250	عــدد،	کیســه	2.5	ت
ــر	 ــا	هزینــه	ای	بالــغ	ب 	بحــران	15	تختــه،	تلفــن	ماهــواره	ای	2	دســتگاه،	بی	ســیم	دســتی	4	دســتگاه،	ب 	بــرق	پرتابــل	15	دســتگاه،	چــادر 2	دســتگاه،	موتــور

ــال	انجــام	گرفــت. 3.727.349.164	ری
پ- خدمات ارائه شده در استان گلستان

	محتــرم	تهــران،	اکیپ	هــای	اعزامــی	درقالــب	2	تیــم	)امــداد	و	آتــش	نشــانی(	و	)عمرانــی	و	ماشــین	هــای	ســنگین(	بــه	مناطــق	 	شــهردار 	دســتور 1-	پــس	از
	"	وارد	شــدند.	اکیپ	هــای	مــورد	اشــاره	ضمــن	هماهنگــی	بــا	مســئولین	اســتانی،	ازطریــق	مســدود	 حادثــه	دیــده	"	آق	قــال	و	گمیشــان	-	ســیمین	شــهر
	اصلــی	نســبت	بــه	امدادرســانی	مطلــوب	اقــدام	نمودنــد. 	ســطح	منــازل	و	معابــر 	و	کشــیدن	آب	از 	گــرگان	رود	و	بــا	پمپــاژ کــردن	شــکاف	های	ورودی	آب	از
ــه	تعــداد	2  	6	کامیــون	مــواد	غذایــی	و	کمك	هــای	مردمــی	شــامل	مــواد	خوراکــی	و	بهداشــتی	ب ــر 	ایــن	اســتان	مشــتمل	ب 2-	خدمــات	عرضــه	شــده	در
	بخــش	تجهیــزات	ســخت	افزاری،	انــواع	خــودروی	ســبك	و	ســنگین	بــه	تعــداد	35	دســتگاه،	انــواع	پمــپ	بــه	تعــداد	50  	می	باشــد.	همچنیــن	در کانتینــر
	مجمــوع	 	گرفتــه	و	در 	نیــروی	انســانی	باتجربــه	مــورد	اســتفاده	قــرار 	مختــص	بحــران	10	تختــه،	همــراه	بــا	26	نفــر ،	چــادر دســتگاه،	نیــروی	آتش	نشــان	51	نفــر

معــادل	3.042.201.019	ریــال	هزینــه	گردیــد.
ــال	 ــدا	معــادل	65.690.684.200	ری ــه	20	دســتگاه	خــودرو	هیون ــان	ســیل	دیده	طــی	ســه	مرحل ــه	هموطن 	راســتای	خدمت	رســانی	ب 	اســت	در ــر شــایان	ذک
	ســه	اســتان	مــورد	اشــاره	معــادل	102.820.265.027	ریــال	 	کلــی	بــا	احتســاب	هزینه	هــای	تمــام	بخش	هــا،	شــهرداری	تهــران	در خریــداری	گردیــد	و	بــه	طــور

هزینــه	نمــوده	اســت.
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فهرست نمودارها
	تهران	 	دوالیه	)Land Use(	و	)PEP(	شهر 	1.	وضعیت	تحقق	کاربری	های	تثبیت	شده	در نمودار

	دوره	اول	و	دوم	 	2.	مقایسه	پراکنش	تعداد	پروانه	های	مسکونی	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار
	دوره	اول	و	دوم	 	3.	مقایسه	زیربنای	پروانه	های	مسکونی	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار

	دوره	اول	و	دوم	 	4.	مقایسه	پراکنش	تعداد	پروانه	های	تجاری	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار
	دوره	اول	و	دوم	 	5.	مقایسه	زیربنای	پروانه	های	تجاری	صادره	به	تفکیک	مناطق	در نمودار

	دوره	95-91	و	96-99   	با	طرح	تفصیلی	در 	6	.	پروانه	های	مسکونی	مغایر نمودار
	تعداد	و	زیربنای	پروانه	ها	 	7.	سهم	از نمودار

	بافت	فرسوده	 	8.		تعداد	پروانه	های	صادره	و	مساحت	نوسازی	شده	در نمودار
	بافت	فرسوده	 	9.	تعداد	واحدهای	مسکونی	و	تعداد	پالک	نوسازی	شده	در نمودار

			 	حریم	 	با	پروانه	در 	تخریب	ابنیه	و	تأسیسات	فاقد	پروانه	ساختمانی	و	یا	مغایر 	آزادشده	حاصل	از 	10.	متراژ نمودار
	مترمربع	 	11.	مساحت	فضاهای	کارگاهی	آزاد	شده-هزار نمودار

			 	نفر	ساکن(	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران	 	12.	نسبت	هزینه	قطعی	سرانه	)به	ازای	هر نمودار
	13.	نسبت	هزینه	قطعی	هرکیلومترمربع	مناطق	جنوبی	به	شمالی	تهران	 نمودار

	14.	مقایسه	تعداد	و	اعتبارات	پروژه	های	توسعه	محل	های	حدفاصل	سال	های	1400-1398  نمودار
	حدفاصل	1400-1399  	و	برخوردار ،	نیمه	برخوردار 	محالت	نابرخوردار 	15.	درصد	توزیع	اعتبارات	پروژه	های	توسعه	محله	ای	در نمودار

	ویژه	نابینایان	و	معلوالن	)مترمربع(	 	16.	مناسب	سازی	معابر نمودار
	17.	طول	خطوط	بهرهبرداری	شده	مترو	تهران-کیلومتر	 نمودار
	18.	تغییرات	سرفاصله	حرکت	قطارها	در	خطوط	مختلف	 نمودار

	بازه	6:30	تا	20:30  	محدوده	طرح	کنترل	آلودگی	هوا	در 	در 	19.	متوسط	سرعت	معابر نمودار
	بازه	6:30	تا	20:30  	محدوده	طرح	ترافیک	در 	در 	20.	متوسط	سرعت	معابر نمودار

	بازه		6:30	تا	20:30  	محدوده	طرح	ترافیک	و	کنترل	آلودگی	هوا	در 	در 	21.	متوسط	سرعت	معابر نمودار
	) 	)نفر 	22.	تعداد	مسافرین	مترو	کل	شهر نمودار

	) 	دو	محدوده	)نفر 	هر 	23.	تعداد	مسافرین	مترو	در نمودار
	تهران	 	24.	پخش	آسفالت	در	شهر نمودار

	25.	تولید	آسفالت	در	شهرداری	تهران	 نمودار
	26.	مجموع	منابع	محقق	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	اسمی	و	ثابت	سال	1395-میلیارد	ریال	 نمودار

	27.	مجموع	وام	های	دریافتی	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	اسمی-میلیارد	ریال	 نمودار
	28.	مجموع	وام	های	دریافتی	سال	های	92	تا	95	و	96	تا	99	به	قیمت	ثابت-میلیارد	ریال	 نمودار

	29.	استقراض	شهرداری	تهران	به	قیمت	ثابت	سال	1395  نمودار
	کل	منابع	درآمدی	محقق	 	30.	میزان	استقراض	شهرداری	تهران	)به	قیمت	اسمی(	و	سهم	آن	از نمودار

	31.	فروش	اموال	شهرداری	به	قیمت	ثابت	سال	95  نمودار
	32.	عملکرد	مازاد	تراکم	به	قیمت	ثابت	سال	95	)میلیارد	ریال(	 نمودار

	ارزش	افزوده	طرح	های	توسعه	شهری	به	قیمت	ثابت	سال	95-میلیارد	ریال	 	33.	عملکرد	درآمد	حاصل	از نمودار
	34.	استقراض	و	واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای	شهرداری	به	قیمت	ثابت	سال	1395  نمودار

	کل	منابع	درآمدی	شهرداری	تهران	 	35.	سهم	استقراض	و	واگذاری	دارایی	های	سرمایه	ای	از نمودار
	کل	منابع	شهرداری	تهران	 	از 	36.	میزان	محقق	و	سهم	درآمدهای	پایدار نمودار

	کل	منابع	)محقق(	 	37.	عوارض	نوسازی	به	قیمت	ثابت	سال	1395	و	سهم	آن	از نمودار
	38.	مقایسه	ارزش	فروش	پروژه	های	مشارکتی	)میلیارد	ریال(	 نمودار

	39.	قراردادهای	مشارکتی	بینالمللی-میلیون	دالر	 نمودار
	ریال	 	به	قیمت	ثابت	1395-هزار 	ناپذیر 	40.	مخارج	گریز نمودار

	بدهی	های	شهرداری	تهران	تا	پایان	سال	1399  	41.	نمودار نمودار
	42.	اخذ	آرای	حقوقی	به	نفع	شهرداری	تهران-میلیارد	ریال	 نمودار

	حقوق	شهروندان-تعداد	 	43.	میزان	انتقال	اسناد	ملکی	به	شهرداری	تهران	در	جهت	صیانت	از نمودار
	44.	تغییرات	تعداد	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	 نمودار

	پستهای	مدیریتی	غیرانتصاباتی-درصد	 	45.	تغییرات	شاخص	نسبت	بکارگیری	جوانان	و	بانوان	در نمودار
	46.	تعداد	کل	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	و	تعداد	نیروی	تحت	پوشش	سامانه	جامع	منابع	انسانی	 نمودار

	47.	تغییرات	نسبت	تعداد	شغل	به	پست	 نمودار
	48.	تعداد	ضوابط	و	دستورالعمل	های	ابالغی	شورای	فنی	شهرداری	تهران	 نمودار

	49.	کارایی	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	)1399-1395(-درصد	 نمودار
	50.	رشد	کارایی،	اثربخشی	و	بهره	وری	نیروی	انسانی	شهرداری	تهران	)1399-1396(-	درصد	 نمودار

	سالهای	1395	و	1399  	51.	شاخص	کارایی	شهرداری	تهران	در نمودار
	سالهای	1395	و	1399  	52.	تغییرات	شاخص	اثربخشی	کل	شهرداری	تهران	در نمودار

	سامانه	137-ساعت	 	53.تغییرات	میانگین	زمان	پاسخگویی	به	تماس	های	شهروندان	در نمودار
	انجام	درخواست	هایشان	توسط	واحدهای	اجرایی	 	54.	روند	میزان	تایید	شهروندان	بر نمودار

	سامانه	1888-روز	 	55.	تغییرات	میانگین	زمان	پاسخگویی	به	تماس	های	شهروندان	در نمودار
	سامانه	1888-درصد	 	56.تغییرات	شاخص	کیفیت	رسیدگی	به	درخواست	های	شهروندان	در نمودار

	) 	57.	طول	مسیرهای	ویژه	دوچرخه	)کیلومتر نمودار
	مناطق	22	گانه	 	حال	اجرا	و	تکمیل	شده	در 	پیشبینی	شده،	در 	58.	طول	معابر نمودار

	4	سال	گذشته	 	59.	طول	پیاده	روهای	احداث	شده	در نمودار
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	ناوگان	)سال(	 	60.	تغییرات	میانگین	طول	عمر نمودار
	و	شهرداری	تهران	)دستگاه(	 	61.	تعداد	اتوبوس	و	مینی	بوس	تحویلی	از	سوی	وزارت	کشور نمودار

	62.	تعداد	ناوگان	تاکسی	نوسازی	شده	 نمودار
	63.	تعداد	خودروهای	دارای	معاینه	فنی	برتر	 نمودار

	تهران	 	مناطق	شهر 	رها	شده	و	گودهای	رفع	خطر	شده	در 	64.	مقایسه	تعداد	گودهای	پر	خطر نمودار
	ابالغ	طرح	تفصیلی	 	دوره	اول	و	دوم	پس	از 	65.	مقایسه	پروانه	های	گودهای	پر	خطر	صادره	در نمودار

	66.	مقاوم	سازی	و	بهسازی	لرزهای	پل	های	سواره	رو	 نمودار
	) 	67.تعداد	فوت	شدگان	تصادفات	)نفر نمودار

	68.	تعداد	نقاط	اصالح	هندسی	و	رفع	نقاط	حادثه	خیز	 نمودار
	ابالغ	طرح	تفصیلی	به	تفکیک	دوره	اول	و	دوم	 	باغات	پس	از 	69.	تعداد	پروانه	های	صادره	در نمودار

	کرونا-میلیارد	تومان	 	70.	هزینه	های	ناشی	از نمودار
 

فهرست جداول
	ابالغ	طرح	 	انتهای	دوره	اول	و	دوم	پس	از جدول	1.	مقایسه	تغییرات	الیه	پهنه	بندی	طرح	تفصیلی	در

	انتهای	دوره	اول	و	دوم	ابالغ	طرح	تفصیلی	 جدول	2.	آخرین	وضعیت	الیه	تثبیت	در
	تهران	در	سال	1399  	دوالیه	)Landuse(	و	)PEP(	شهر جدول	3.	وضعیت	تحقق	کاربری	های	تثبیت	شده	در

	تهران	 	دوالیه	)Landuse(	و	)PEP(	شهر جدول	4.	مقایسه	کاربری	های	تثبیت	شده	در
	دوره	1396-99  جدول	5.	اراضی	درشت	دانه	تعیین	تکلیف	شده	در

	پروانه	های	مسکونی	صادره	)91-99(  جدول	6.	تغییرات	زیربنای	کل،	مساحت	مسکونی	و	تعداد	واحد	در
	ابالغ	طرح	تفصیلی	 	دوره	اول	و	دوم	پس	از جدول	7.	مشخصات	پروانه	های	مسکونی	صادره	در

	پروانه	های	تجاری	صادره	)91-99(  جدول	8.	تغییرات	زیربنای	کل،	مساحت	تجاری	و	تعداد	واحد	در
	دوره	اول	و	دوم	 	مناطق	در 	منظر	طبقات	در 	با	طرح	تفصیلی	از جدول	9.	مقایسه	پروانه	های	مسکونی	مغایر

	ابالغ	طرح	تفصیلی	 جدول	10.	تعداد	و	زیربنای	کلیه	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	پس	از
	ابالغ	طرح	تفصیلی	 	پروانه	های	صادره	ساختمان	های	بلندمرتبه	در	سال	های	پس	از جدول	11.	مساحت	کاربری	ها	در

	ابالغ	طرح	تفصیلی	 جدول	12.	مشخصات	پروانه	های	ساختمان	های	بلندمرتبه	صادره	در	سال	های	پس	از
	تهران	 جدول	13.	وضعیت	نوسازی	بافت	های	فرسود	شهر

جدول	14.	وضعیت	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	تا	سال	1400 
	دوره	اول	و	دوم	 جدول	15.	مقایسه	وضعیت	طرح	های	موضعی	و	موضوعی	در

	کمیسیون	ماده	5	در	سال	های	1391	الی	1399  جدول	16.	اقدامات	صورت	گرفته	در
	حریم	در	سال	های	1391	الی	1399  جدول	17.	اقدامات	صورت	گرفته	در	خصوص	صیانت	از

	زندهسازی	معابر	 	حوزه	مرمت،	احیاء	و	باز جدول	18.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در
	حوزه	نورپردازی	 جدول	19.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در
	حوزه	آثار	حجمی	 جدول	20.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در

	محالت	کم	برخوردار	 جدول	21.	بوستان	های	احداث	شده	در
	حوزه	بازارها	و	میادین	میوه	و	ترهبار	 جدول	22.	تغییرات	شاخص	های	کلیدی	عملکرد	در

جدول	23.	وضعیت	تعریف	و	اجرای	پروژه	های	توسعه	محلی	
جدول	24.	مناسب	سازی	بوستان	ها

جدول	25.	بازارهای	مناسب	سازی	شده	جهت	رفاه	حال	توانیابان	و	اقشار	خاص
جدول	26.	تغییرات	شاخص	های	کالن	حمل	ونقل	ریلی	)1384-99(

	دوره	جدید	مدیریت	شهری جدول	27.	مشخصات	ایستگاه	های	بهره	برداری	شده	در
جدول	28.	وضعیت	ایستگاه	های	برنامه	ریزی	شده	برای	افتتاح	تا	مردادماه	1400
	تهران جدول	29.	تعداد	ایستگاه	های	احداث	و	نوسازی	شده	آتش	نشانی	شهر

جدول	30.	مشخصات	ایستگاه	های	احداث	و	نوسازی	شده	آتش	نشانی	
جدول	31.	مشخصات	ایستگاههای	در	دست	ساخت	آتشنشانی	تهران	

جدول	32.	سطح	دسترسی	یه	فروشگاه	های	شهروند
جدول	33.	هزینه	قطعی	کل	اعتبارات	شهرداری	تهران،	اعتبارات	توسعه	شبکه	بزرگراهی،	حملونقل	ریلی-ریال	

	و	اورهال	ناوگان	حملونقل	ریلی	 ،	اعزام	قطار جدول	34.	تغییرات	میزان	جابجایی	مسافر
جدول	35.	تحوالت	منابع	محقق	شده	دو	دوره	مدیریت	شهری	به	قیمت	اسمی	و	ثابت	

جدول	36.فروش	اموال	شهرداری	طی	دو	دوره	مدیریت	شهری	به	قیمت	های	اسمی	و	ثابت-میلیارد	ریال	
	درآمدی	شهرداری	تهران	به	قیمت	های	اسمی	)ارقام	عملکرد(-میلیارد	ریال	 جدول	37.	ساختار

	طی	دو	دوره	چهارساله	 جدول	38.	مقایسه	سهم	درآمدهای	پایدار
	دولت	 	اسناد	خزانه،	اوراق	تسویه	خزانه	نوع	1	و	نوع	2	با	بدهی	ها	و	مطالبات	از جدول	39.	تهاتر

جدول	40.	برات	کارت	صادر	شده	جهت	تسویه	دیون	
جدول	41.	مانده	بدهی	مناطق،	سازمان	ها	و	شرکت	ها	-میلیارد	ریال

جدول	42.	وضعیت	اوراق	مشارکت	شهرداری	تهران	از	سال	1395	تا	1399	تا	تاریخ	1400/02/26-میلیارد	تومان	
جدول	43.	گزارش	تسهیالت	شهرداری	تهران	از	سال	1393	لغایت	1399	تا	تاریخ	1400/03/01-میلیارد	تومان	

	مقاطع	قبل	و	بعد	از	شهریورماه	1396-میلیارد	تومان	 جدول	44.	مبلغ	تسهیالت	دریافتی	و	بازپرداخت	صورت	گرفته	در
	1396	تا	پایان	1399-	میلیارد	تومان	 جدول	45.	خالص	بدهی	ایجاد	شده	از	شهریور

 1400	 	نیمه	دوم	سال	1396	تا	بهار جدول	46.	عملکرد	تملک	و	واگذاری	امالک	و	مستغالت	از
	به	تفکیک	نوع	 جدول	47.	وضعیت	امالک	واگذار	شده	به	غیر
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	غیر	شهرداری	تهران 	اختیار جدول	48.	اقدامات	انجام	شده	برای	تعیین	تکلیف	امالک	در
	حوزه	امالک	و	مستغالت جدول	49.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در

	دولت،	دستگاههای	دولتی،	شهروندان	و...	تا	پایان	آذرماه	1399 جدول	50.	مطالبات	شهرداری	تهران	از
	تحقق	مصوبه	انتصاب	جوانان	و	بانوان	شورای	اسالمی	شهر جدول	51.	عملکرد	شهرداری	تهران	در

جدول	52.	تغییرات	نیروی	انسانی	کارمندی	به	تفکیک	نوع	مدرک	تحصیلی
جدول	53.	تغییرات	نیروی	انسانی	کارگری	به	تفکیک	نوع	مدرک	تحصیلی	

	تشکیالتی	و	بهبود	فرآیندها 	اصالح	ساختار جدول	54.	اقدامات	انجام	شده	در
	ساماندهی	و	توسعه	سازمانهای	مردم	نهاد جدول	55.	اقدامات	انجام	شده	در

جدول	56.	وضعیت	زیرساخت	ها	مقابله	با	آسیب	های	اجتماعی	شهرداری	تهران
	مقایسه	با	عملکرد	اعتبارات	کم	-	درصد 	پیاده	روسازی	و	احداث	مسیر	دوچرخه	در جدول	57.تغییرات	نسبت	هزینه	قطعی	صورت	گرفته	در

	ناوگان جدول	58.	سهم	اتوبوس	های	دارای	استاندارد	یورو	4	در
	سامانه	تاکسیرانی جدول	59.	نسبت	ناوگان	پاک	و	هیبریدی	به	ناوگان	حمل	ونقل	همگانی	و	نیمه	همگانی	در

	تهران جدول	60.	تغییرات	شاخص	های	فضای	سبز	شهر
	گیاهان	مقاوم	و	سازگار	شناسایی	شده جدول	61.	کاهش	میزان	چمن	کاری	و	استفاده	از

	مقایسه	با	اعتبارات	کمک	)درصد(	 	حوزه	ارتقاء	ایمنی	و	تابآوری	شهری	در جدول	62.	سهم	هزینه	کرد	شهرداری	تهران	در
	تهران جدول	63.	تجهیزات	جمع	آوری	داده	بحران	در

	تهران	 جدول	64.	میزهای	پایش	برخط	مخاطرات	شهر
	پایگاه	های	مدیریت	بحران(	 	از جدول	65.	تجهیزات	زیرساختی	ارتقاء	ظرفیت	مقابله	با	بحران	)غیر

جدول	66.	پایگاه	پشتیبانی	و	مدیریت	بحران	قابل	افتتاح	تا	پایان	تیرماه	1400
جدول	67.	تغییرات	شاخص	های	حوزه	مدیریت	زلزله

	پروژه	 	زمینه	توسعه	زیرساخت	های	هیدرولیکی	شهر	شامل	23	زیر جدول	68. 11	پروژه	اصلی	در
	حال	اجرا	 جدول	69.	پروژه	های	در

جدول	70	.	تغییرات	شاخص	های	مدیریت	آبهای	سطحی	
جدول	71.	تغییرات	شاخص	های	حوزه	مدیریت	سیل	

	تهران	 جدول	72.مشخصات	گودهای	رها	شده	به	تفکیک	مناطق	22گانه	شهر
جدول	73.توسعه	سامانههای	هوشمند	حملونقل	

جدول	74.	تغییرات	شاخص	های	مدیریت	پسماند	پایتخت	
	تهران	 جدول	75.	تملک	و	بازسازی	امالک	تاریخی	شهر

	ابالغ	طرح	تفصیلی	 	باغات	پس	از جدول	76.	مشخصات	پروانه	های	صادره	در
	ابالغ	طرح	تفصیلی	به	تفکیک	مناطق	 	دوره	های	پس	از 	باغات	در جدول	77.	مشخصات	پروانه	های	صادره	در

جدول	78.	تغییرات	شاخص	های	حفاظت	و	احیاء	باغات	شهری	
	دوره	جدید	مدیریت	شهری	 جدول	79.	باغات	تملک	شده	در

	این	دوره	مدیریت	شهری	 جدول	80.	اهم	سامانه	های	بهره	برداری	شده	در
	قالب	سامانه	شفافیت	 جدول	81.	فهرست	اطالعات	منتشر	شده	در

جدول	82.	گزارش	فرآیندهای	فسادزای	شناسایی	شده	و	اقدامات	انجام	گرفته	
 

فهرست نقشه ها
	)تحقق	یافته	و	تحقق	نیافته(	 نقشه	1.	موقعیت	لکه	های	سبز

	زنده	سازی	معابر	 	حوزه	مرمت،	احیاء	و	باز نقشه	2.	اهم	اقدامات	انجام	شده	در
	تهران	 	برای	مناسب	سازی	در	شهر نقشه	3.	اولویت	بندی	معابر

 
فهرست شکل ها

شکل	1.	مدل	بومی	تهران	هوشمند	
شکل	2.	خدمات	شهروندی	

شکل	3.	تحول	دیجیتالی	شهرداری	تهران	
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