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در این برنامه کوشش شده است با تمرکز برر مارا و و چرالش    . است1396-1400برای دوره چهارساله "کلیات برنامه پیشنهادی شهرداری تهران"است پیش رو آنچه 

شرهری،  ، از اسناد فرادست مانند قانون اساسی، سند چشم انداز بیات ساله، سیاست هرای کلری نمرار در هروزه مردیریت     "شهرداری تهران"و "شهر"های پیش روی 

اری جامع، طررح  ساخت–و اسناد مصوب مرتبط با شهر تهران نمیر طرح راهبردی ( مدظله العالی)سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و دیدگاه های مقار معمم رهبری 

.تفصیلی شهر تهران و برنامه پنجااله دور شهرداری و طرح های موضوعی مانند طرح جامع همو و نقو برای گشودن افق های نو بهره برداری شود

بخش، برای هر یر   14مورد اشاره قرار گرفته است و سپس با دسته بندی موضوعات راهبردی شهر و شهرداری به 1404بر این اساس ابتدا چشم انداز تهران در افق 

.از بخش ها، چالش ها و ماا و اصلی تبیین و برای گذر از آن ها راهبردها و اهم سیاست های مورد نمر ارا ه شده است

شرهری  "، "شهری پایدار"، "شهری اناانی"، "شهری تاریخی"، "شهری مدرن"، "شهری جهانی"، "شهری اسالمی"روشن است که تالش در جهت تبدیو تهران به 

ی نرو و  و در ی  کالر شهری برای زندگی کاری دشوار و مارتلزر در  و ناراه  ... و "شهری ارتباطی"، "شهری دانش بنیان"، "شهری شهروند مدار"، "مشارکت جو

.جمعی استاراده ای عزر و 

مرروز گرویی   تهرران ا . به شهر تهران باید فراتر از ساخت کالبدی آن ناریات، شهری که بر ساخت فرهناری، اجتمراعی و اقتصرادی ویر ه و پیچیرده ای متتری اسرت       

. قرار داردهر فرصت و تهدیدی که فرا روی سرزمین پهناور ما است، در ابعادی کوچتتر و گاه در همان ابعاد در برابر تهران. است در دل کشور بزرگ ایران"کشوری"

پیشگفتار

۱



"اقتصادیبافت "، "ماعیبافت اجت"، "بافت فرهنای"تهران باید "بافت کالبدی"پس بیش و پیش از . تهران دنیایی است که در درون آن دنیاهای گوناگون نهفته است

بره  آن را شناخت و ضعف ها و قوت ها و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی را مورد مطالعه قرار دارد و سپس برا عزمری راسر  و اراده ای قروی    "بافت سیاسی"هتی و 

.بهبود امور شهر و زندگی شهروندان و آفرینش الاویی در تراز منطقه ای و جهانی همت گمارد

هرایی را کره ایرن    تدیبرنامه پیش رو در فرصتی اند  با نااه به ضرورت های پیش گفته تنمیم و تدوین شده است، از این رو الزر می دانم مبانی، مقتضیات و محردو 

:برنامه از آن ها متأثر بوده است به اختصار یادآور شور

رفتره  ر گشهرها و مدیریت شهری در روزگار معاصر، چالشی فراگیر است که همه ستونتااه های شهری جهان و به وی ه کالنشهرهای در هال توسرعه را در بر  اداره -1

ن رو یرافتن راهبردهرا و   از ایر . شهر تهران نیز که از پیش از پیروزی انقالب با ماا و پیچیده و در هم تنیده فراوانی درگیر بوده است، از این قاعده ماتثنی نیات. است

.اداره آن در وضعیتی پایدار و شایاته، تالشی سترگ می طلبد که باید با دوراندیشی و همه جانبه ناری همراه باشدمناسب تر راهتارهای 

ی مانند میرزان  ایهپایدار، متوازن و موزون شهری محدود به تدوین اسناد راهبردی و هتی واباته به کاربات فناوری ها و ابزارهای روزآمد نیات، بلته مؤلفه توسعه -2

وزیع خدمات ر، تشهمشارکت اجتماعات محلی در امر توسعه، درجه مشارکت پذیری فرآیندهای اداره شهر، انباشت سرمایه اجتماعی شهری و اهااس تعلق شهروندان به

.و تجلی پیدا می کندعواملی هاتند که توسعه پایدار شهری در باتر آن ها امتان تحقق ... و امتانات شهری و اثر آن بر توزیع ثروت شهری و 

ر جهرت ارتقرا    بنابراین کلیه برنامه هرا و فعالیرت هرا بایرد د    . در باور من شهر برای اناان ها ساخته می شود و از روابط اناانی و ساختار اجتماعی، هویت می پذیرد-3

ت و شهرداری باید بر این اساس دستیابی به شهری اناان محور هدف این برنامه اس. کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و آسایش اناان ها تنمیم شود و به اجرا در آید

2اعتمادن در این نااه است که مردر تدریجاً شهرداری را  از آن خود می دانند، به آ. عهده دار اجرای این مأموریت باشد"تصدی گر"و نه "تاهیو گر"به عنوان نهادی 



آینرده ای  و امیرد بره   به شهر و ماا و و مشتالت آن اهااس تعلق و مائولیت می یابند و رابطه ای ارگانی  و صمیمی میان مردر و این نهاد برقرارنابت می کنند و 

م سازی هرا و سرپس در   ، پشت سر شهرداری بایج می شود و در تصمی"مردر"تنها با این امید است که ظرفیت عمیم و نیروی بزرگ اندیشه . بهتر برانایخته می شود

.مرهله اجرا و نمارت به مدد مدیریت شهری می آید

روندان، آن را از تهران می تواند و باید به شهری تبدیو شود که همه شره . در چارچوب رویترد باال انتخاب شده است"شهر امید، مشارکت و شتوفایی: تهران"شعار -4

د و با تقویرت  می نماین"مشارکت"شهروندان امیدوار در فرآیند اداره و بهبود امور شهری، . داشته باشند"امید"آن خود بدانند و از زیاتن در آن اهااس آرامش، نشاط و 

.شهر و شهروندان در همه زمینه ها میار خواهد شد"شتوفایی"مناسبات، رفتارها و نهادهای مدنی، تحر ، توسعه و 

چرون توسرعه   قرار گرفته اسرت و مبراهثی  "سخت"مقدر بر اقدامات "نرر"کیفیت زندگی شهروندان، هدف اصلی این برنامه است، لذا مجموعه فعالیت های ارتقا  -5

.از اولویت خاصی برخوردار هاتند... اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، مشارکت هماانی و –فرهنای 

مشرتو تهرران   . اسرت یران اعتقاد دارر که مهمترین ابزار هو ماا و پیچیده تهران مشارکت مردر و استفاده هداکثری از تمامی منابع، امتانات و توان مدیریتی ایران-6

سری، اجتمراعی،   اسیفقدان برنامه نیات، مشتو ناکارآمدی برنامه ها و عدر پایبندی مجریان به آن از ی  سو و فقدان دیدگاهی جرامع نارر در برابرر پیچیردگی هرای     

اان، جوانان و عمور بنابراین راه خروج از تناناها و بحران ها، تغییر پارادایم موجود و بایج همه منابع و جلب مشارکت نخب. فرهنای و اقتصادی شهر از سوی دیار است

.ذینفعان برای تحول و اصالح وضع شهرمان در چارچوب رویتردهای پیش گفته است

و اطالعرات  ها ه ه دادتنمیم برنامه ای جامع و سنجش پذیر که علی القاعده دسترسی به اهداف کمی را در بازه های زمانی معین تتلیف می کند، ماتلزر دسترسی ب-7

۳اسنادن وجود عالوه بر آ. جامع سازمانی و انجار مطالعات و پ وهش های شهری و تحلیو های ثانوی و سنتز های مفهومی است که در فرصتی کوتاه امتان پذیر نیات



اداره شهر ای بربرنامه ای هر راهبردی شهر تهران از جمله برنامه پنجااله مصوب شورای اسالمی شهر، چارچوبی را برای برنامه ریزی در اختیار قرار می دهد که باید در 

.بنابران تالش شده است تا در برنامه پیشنهادی، اصول و راهبردهای اصلی و اهداف اسناد فرادست لحاظ شوند. مورد تأکید باشد

د امتران  اسرت کره بتواننر   پروژه هایی از عناوین و هتی راهبردها و راهتارهای برنامه، طراهی برنامه های عملیاتی و مدیریت بر اجرای مهم تر آن است که واقعیت -8

دیردی در  یت های جظرفمشاوره و مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی، شبته های اجتماعی، فعاالن و متخصصان امور شهری به وی ه بانوان و جوانان را فراهم کنند و 

نمرارتی و  هقروقی و ای تأمین منابع پایدار، سرمایه گذاری مردمی، ثروت آفرینی شهری، شتاب و رونق در کاب و کارهای شهری را ایجاد و نهایتاً تحرول در سراختاره  

س آن همردلی،  اجرای این برنامه ها از سوی هر که باشد نیازمند سیاستازاری و مدیریت جمعی است که اسا. تبدیو تهران به شهری دلخواه برای مردر را محقق سازند

وری اسرالمی  مهر ر جهان ظن، مشارکت و هم افزایی از سوی شهروندان تهرانی، شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری و ماتلزر پشتیبانی و تعامو میان ارکان نما

.ایران، دولت و مدیریت شهری تهران است

بمنّه و کَرَمه

محمدعلی نجفی

(1396مردادماه )

۴



چشم اندازها
چالش ها و  

مسائل
هدف 

راهبردی
راهبردها سیاست ها

: هدف اصلی
شهروندانکیفیت زندگی ارتقاء 

محلیاسناد فرادست ملی و 

۵



اسالمی–تهران شهری برای هماان با فرهنای مترقی و اصالت و هویت ایرانی •

تهران شهری اناان محور با تأکید بر اخالق شهروندی و ارتباطات اناانی•

تهران شهری مشارکت جو با مشارکت هداکثری شهروندان، سازمان های مردر نهاد و شبته های اجتماعی•

تهران شهری هوشمند، دانش پایه و نوآور•

تهران شهری ایمن و تاب آور در برابر مخاطرات•

و دوستدار محیط زیاتتهران شهری پا ، سرسبز•

تهران شهری با نشاط و برخوردار از عرصه های عمومی متنوع و گاترده•

تهران شهری پایدار، مناجم و متعادل در ستونت، فعالیت و فراغت•

تهران شهری عدالت محور، مدافع هقوق شهروندی و هامی آسیب دیدگان اجتماعی•

تهران شهری در تراز جهانی با عملترد فرا ملی•

1404چشم انداز شهر در افق 

شهرداری تهران نهادی شفاف و عاری از فااد•

شهرداری تهران نهادی پاسخاو و مائولیت پذیر•

شهرداری تهران نهادی کارا و تاهیو گر•

شهرداری تهران نهادی مشارکت پذیر با نااه محله محور•

شهرداری تهران نهادی پیشتاز در خدمت رسانی با رویترد اجتماعی و فرهنای•

شهرداری تهران نهادی همتار در بهره گیری بهینه از ظرفیت های عمومی و دولتی•

1404چشم انداز شهرداری در افق 

۶



تهرانراهبردی شهرداری موضوعات 

مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت-1

حکمروایی خوب شهری-2

مدیریت منابع و مصارف-3

هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران-4

۷
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موضوعات راهبردی شهر تهران

تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی-1

توسعه فرهنای و اجتماعی-2

عدالت در تأمین تاهیالت و خدمات شهری-3

محیط زیات-4

آب و فاضالب-5

۸

ایمنی، تاب آوری و مقابله با مخاطرات-6

معماری و شهرسازی-7

بازآفرینی شهری پایدار-8

همو و نقو و ترافی -9

اقتصاد شهری-10
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محلیوملیوظایفبندیتقایم•

هر،شسطوحباشهریمدیریتایبرنامهرسیاستیهماراییوهماهنای•
دولتوکالنشهریمنطقهاستان،

میمتصنماردرتهرانشهرداریهضوروهاکمیتدرشهریمدیریتجایااه•
سازیتصمیموگیری

درمدیریتهماهنایمحورعنوانبهنقشایفایوشهریهماهنگمدیریت•
شهر

مسائلوهاچالشاهم

۹

مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت



هاکمیتدرشهریمدیریتنقشوجایااهتقویتوارتقا •

راهبردیهدف

قوهواسالمیشورایمجلسدولت،هاکمیت،باشهریمدیریتمناسباتارتقا •

قضاییه

هادینتعامالتوزیرساختتأمینریزی،برنامه)شهریهماهنگمدیریتتحقق•

(هماهنگ

ایجادبابمتناسوظایفتقایممنموربهموضوعهمقرراتوقوانینرسانیروزبه•

هوشمندومدرنپذیر،رقابتآور،تابپایدار،شهر

راهبرد ها

۱۰



شهریمدیریتبامرتبطمقرراتولوایحتصویبفرآینددرشهریمدیریتنمراتپیایری•

موضوعهمقرراتوقوانیناصالحوتهرانشهرداریوظایفپاالیش•

کالنشهرهاسایروتهرانکالنشهرامورخاصکمیایوندرمؤثروفعالنقشایفای•

ریشهمدیریتسطحدرشهرادارهبامرتبطگیریتصمیمسازی،تصمیمامورهماهنایوتمرکز•

ومیعلهایتواناییودانشارتقایوهاشورایاریومحلیجوامعهایظرفیتتوسعهوتوانمندسازی•

تمرکززداییهایسیاستبامتناسبآنهاکارآمدنقشایفایمنموربهآنهاتجربی

هاکمیتباکالنشهرهاتعامووهماهناینهادایجاد•

اهم سیاست ها

۱۱



شهریخوبهتمرواییالزاماتبامتناسبمقرراتوقوانین•

پاسخاوییوپذیریمائولیت•

سازمانیسالمتوشفافیت•

قانونارایی•

شهریدیپلماسی•

کارآمدیوسازمانیوریبهره•

پذیریمشارکت•

اهم چالش ها و مسائل

شهریخوبحکمروایی

۱۲



اداریالمتسارتقا وگیریتصمیموسازیتصمیمنماردرشفافیتایجادزدایی،رانت•

اناانینیرویوریبهرهافزایشوشهریمدیریتاناانیسرمایهارتقا •

بازناری ساختار نیروی اناانی و برون سپاری فعالیت ها •

ه ریزی افزایش فرصت مشارکت شهروندان و ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی و برنام•
شهری

نقش آفرینی فعال در هوزه دیپلماسی شهری و تحقق شهری در تراز جهانی•

ارتقا  فرهنگ سازمانی•

راهبردها

کارآمدومدرنهتمرواییبهشهریمدیریتتبدیو•

راهبردیهدف

۱۳



شهروندانبهرسانیخدمتورجوعاربابتتریمفرهنگارتقا •

اداریتخلفاتمیزانکاهشبرایالزرکاروسازایجاد•

هقوقیدعاویکاهشبرایالزرکارسازوایجاد•

سازمانیعالیسطوحبهکارکنانومدیرانارتقا وبتارگیریبرایرقابتیکاروسازتنمیم•

سازمانیدرونروابطاناجارواناانینیرویانایزشینماراستقرار•

کارکنانتخصصیهایمهارتوتوانمندیسطحافزایش•

تهرانشهرداریمدیریتیبدنهدرزنانهضورفرصتافزایشوسازیتوانمند•

شهرداریکارکنانبهشدهارا هرفاهیتاهیالتسطحارتقا •

المللیبینمجامعدرشهرداریعضویتوشناسایی•

اهم سیاست ها

۱۴



هایفناوریتوسعهوسازمانیساختاراصالحموازی،فرآیندهایکاهشوفرآیندهابازناری•
خدماتارا هدرنوین

تهرانشهرداریسازمانسازیکوچ وسازیچاب منموربهسازمانیساختاربازناری•

شهرداریزیرمجموعهتخصصیهایکمیایونوعالیشوراهایساماندهی•

شدهسپاریبرونهایفعالیتسهمافزایش•

شهریمدیریتتصمیماتازپذیردسترسواتتا قابوشفاف،جامع،موقع،بهرسانیاطالع•

مشارکتیریزیبرنامهوریزیبودجهتحققجهتدرتالش•

تهراندرالمللیبینرویدادهایبرگزاریهایزمینهتقویتوتشویق•

کارکنانباشهروندانماتقیممواجههومراجعهکاهشمنموربهالزرهایزیرساختایجاد•
شهرداری

اهم سیاست ها

۱۵



شهرادارهباالیهزینهومنابعتخصیصکاراییعدر•

شهرادارهدرناپایداردرآمدهایسهم•

شهریهایپروژهشدهتماربهایوکیفیتبرکارآمدومؤثرنمارت•

مصوبهایبرنامهازخارجوتوجیهفاقداولویت،فاقدهایپروژهاجرای•

هاپروژهناهداریوبرداریبهرهنمارناکارآمدی•

تهرانشهرداریهایبدهی•

تهرانشهرداریمطالبات•

شهرداریودولتکارآمدمالیروابط•

مسائلوهاچالشاهم

مصارفومنابعمدیریت

۱۶



شهرداریایبودجههایسیاستاصالح•

درآمدهاسازیپایداروشهرداریمالیتأمیننماراصالحوتنوعایجاد•

هافعالیتارزیابیونمارتنماربهبود•

کردهزینهمؤثرمدیریتومالیانضباطوشفافیتبرقراری•

راهبردها

مصارفومنابعبهینهمدیریت•

راهبردیهدف

۱۷



برشاساسربواسترات ی هایاولویتگرفتننمردرباسنواتیپیشنهادیبودجهتدوین•
مدتمیانهایبرنامهازساالنه

ملتردعبرمبتنیریزیبودجهنمارومشارکتیریزیبودجهرویتردهداکثریاستقرار•

ایشافزمنموربهپایداردرآمدهایوافزودهارزشلوایحدرتهرانشهردارینمراتپیایری•
پایداردرآمدهایسهم

پایدارعوارضوصولمنموربهتنبیهیوتشویقیهایسیاستباتهتدوین•

فاینانس،،BOT،PPPنمیرشهریهایپروژهمالیتأمینهایروشدرتنوعایجاد•
...وصتو اوراقیوزانس،

مردمیهدفباخصوصیبخشبهبرداریبهرههالدروتمارنیمههایپروژهواگذاری•
اقتصادکردن

هرشاقتصادیهایفعالیتازدرآمدکابنماربازناریوشهریخدماتواقعیبهایاخذ•

درآمدوصولوتشخیصنمارکردنبهینه•

اهم سیاست ها

۱۸



شهرداریودولتمالیروابطبازآرایی•

توجیهواولویتفاقدهایپروژههذفوجدیدهایپروژهپذیرشنمارکامواجرای•
مطالباتوهقوقایفایوشناساییسیاتمبرقراری•
بودجهوهاابرسیهاابداری،مشخصاستانداردهایاستقراروتدوین•
تهرانشهرداریهایبدهیبازپرداختنمارطراهیوتدقیقشناسایی،•
انتارانپیمومشاورانبتارگیریوتهرانشهرداریاجراییوفنینمارکامواستقرار•

ذیصالح
ریهداکثاستقراروعمومیمناقصهطریقازشهریهایپروژهوهافعالیتواگذاری•

رقابتیارجاعنمار
هافعالیتسپاریبرونوگریتصدیکاهش•
تهرانشهرداریمطالباتوصولنمارطراهیوتدقیقشناسایی،•

اهم سیاست ها

۱۹



ارتباطاتواطالعاتفناوریهایزیرساخت•

تهرانشهرداریدرموجودهایسامانهیتپارچای•

اتتا قابوومناسبآمارینمار•

سازمانیفرآیندهایدرهوشمندسازیموثرکارگیریبه•

اطالعاتفناوریازاستفادهفرهنگ•

مردربه(وبتحت)التترونی رسانیخدمتورسانیاطالع•

اهم چالش ها و مسائل

شهرداریوشهرهوشمندسازی

۲۰



معماریاساسبرتهرانشهرداریاطالعاتیوافزارینررهایسامانهسازییتپارچه•
گراخدمتاطالعات

ارتباطاتواطالعاتفناوریهایزیرساختتوسعه•

(غیرثبتیوثبتی)شهرداریوشهرآمارینماراستقرار•

تهرانشهرداریوبتحتخدماتتوسعهوفرآیندهاسازیهوشمند•

شهریمدیریتدرجهانیتجربیاتازگیریبهرهودانشمدیریتنماراستقرار•

راهبردها

هوشمندشهرداریوشهرتحقق•

راهبردیهدف

۲۱



واحدپنجرهخدماتارائهومختلفاطالعاتیهایسامانهبینارتباطبرقراریوواحددادهمرکزتوسعهوایجاد•

شهریمدیریتارتباطاتواطالعاتفناوریجامعنظامرسانیروزبه•

الکترونیکیخدماتکیفیسطحارتقایراستایدرنویناستانداردهایسازیپیاده•

تکنولوژیکیسطحارتقاءوالکترونیکیهایسامانهتولیددرخصوصیبخشتوانازاستفاده•

اطالعاتفناوریحوزهدرخالقونوآورهایشرکتبامشارکتوهمکاری•

تهرانشهرداریآماریجامعنظاماستقرار•

اجراییهایدستگاهونهادهاسایردرشهریمدیریتبامرتبطاطالعاتیهایسامانهباارتباطبرقراری•

شهریمدیریتوریزیبرنامهنیازموردآمارهایآوریجمعوتولیدبرایالزمهایزمینهایجاد•

شهروندیوبتحتالکترونیکیهایسرویسافزایش•

الکترونیکیشکلبهاجراییهایفرآینددامنهتوسعه•

شهرداریهایمأموریتکلیهدرالمللیبینوداخلیثبتیتجاربومطالعاتیهایپروژهکاربست•

آنهاعملکردنحوهوالکترونیکخدماتدفاتراختیاراتووظایفدربازنگری•

اهم سیاست ها

۲۲
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شهردراجتماعیهایآسیبوهاناهنجاری•

نهادمردرهایتشتوومردمیهایمشارکت•

شهریمدیریتبهاعتماد•

...واهزابها،گروهافراد،بینماتعامالتوآگاهیگفتاو،مدنی،مشارکت•

شهریاموردرشهریکنشارانفعالمشارکت•

تبعیضرفعوقانونبرابردرتااوی•

شهردرامنیتاهااس•

ایمحلههویتتقویتوهفظ•

اهم چالش ها و مسائل

عمومیمشارکتواجتماعیسرمایهتقویت

۲۳

sazgar
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یتدیاروشهربهشهروندانتعلقهسووفاقاناجار،وهدت،ارتقا وهفظ•

شهرداریهایفعالیتوهاپروژهذینفعانمتقابواعتماد•

شهرداریوشهردرگروهیوشخصیمنافعبرعمومیمصالحترجیح•

شهرداریسازمانبهکارکنانتعلقهسواعتماد•

راهبردها

اجتماعیسرمایهارتقا •

راهبردیهدف

۲۴



شهراجتماعیسرمایهماتمرارزیابیوپایش•

شهرداریتوسطشدهارا هخدماتوهافعالیتبهنابتشهروندانرضایتمندیسطحارتقا •

گیریتصمیمفرآینددرهماانیمشارکتهایسیاتمطراهی•

شهریریتمدیگیریتصمیموسازیتصمیمفرآینددرنخباانمشارکتجذبوهداکثریبتارگیری•

شهریدفاعبیفضاهایاصالحوشناسایی•

خالقشهراستقرارمنموربهشهرایدهبان ایجاد•

تفریحیورفاهیمراکزودینیآموزشی،نهادهایطریقازجمعیهایهمتاریتوسعه•

محوریهمحلرویتردباگیریتصمیموسازیتصمیمدرهاشورایارینقشارتقا ومشارکتتوسعه•

شهرونداننیازبامتناسبعمومیفضاهایوخدماتتأمینواجتماعیهاینابرابریتعدیو•

کارکنانرضایتمندیارتقا وساالریشایاتهنمارجانبههمهاستقرار•

اهم سیاست ها

۲۵



(...وخیابانیزنانکار،کودکاناعتیاد،)اجتماعیهایآسیبوناهنجاریها•

شهروندانونهادهاها،بنااهاجتماعیپذیریمائولیت•

شهروندیزندگیسب •

فرهنایواجتماعیهایهوزهبرخیبهشهرداریورودقانونیوجاهت•

رسمیغیرهایستونتااهونشینیهاشیهوجود•

شدهارا هشهروندیهایآموزشاثربخشی•

شهرداریوشهردرزنانجایااهونقش•

شهروندانبیندرنشاطوشادی•

جوانانوی هبهشهروندانمیاندرملیوانقالبیدینی،هویت•

اهم چالش ها و مسائل

اجتماعیوفرهنگیتوسعه

۲۶



اجتماعیخدماتارا هدریتپارچایوافزاییهموشهراجتماعیوفرهنایهماهنگمدیریتتحقق•

اهیوتواجتماعیهایتشتوبامؤثرتعامووتوانمندسازیعمومی،هایهوزهتقویتونابرابریتعدیو•
گری

–یاسالمهویتهفظومعنویتقرآنی،فرهنگتوسعهودینیمعرفتاعتالیوباورها،ارزشهاتعمیق•
ایرانی

عاطفیوروانینیازهایبهپاسخاوییوشهرهویتتعریفجهتدرشهریمحیطکیفیتارتقا واهیا ،•
شهروندان

هرشتاریخیادواردرمحالتتوسعهوتتوینهاینشانهوعناصرعوامو،توسعهوگیریبهرهوهفاظت•

سازیفرهنگوشهروندیهایآموزشبرتاکیدوشهروندیهقوقجایااهارتقا •

شهروندیوشهرنشینیفرهنگبهبود•

راهبردها

شهروندانفرهنایواجتماعیتوانمندسازیوسازیظرفیت•

راهبردیهدف

۲۷



شهریجامعهدرانقالبیودینیارزشهایترویجوقرآنیمعارفودینیعمیقهایفعالیتتوسعه•

ایجادوآنانساماندهیوتوانمندسازیآموزش،،(...ومعتادانکار،کودکان)اجتماعیآسیبمعرضدرودیدهآسیبافرادشناسایی•
اطالعاتیبان 

اجتماعیهایآسیبکاهشبهکم براینهادمردرهایسازمانمشارکتازاستفاده•

فرهنایواجتماعیخدماتومحصوالتبهشهرونداندسترسیمیزانافزایش•

نهادمردرهایسازمانوخصوصیبخشبرتأکیدبااجتماعیوفرهنایهایزیرساختتوسعه•

ایرانی-اسالمیالاویتحققبرتأکیدباشهروندانتوانمندسازیوهامهارتارتقا هماانی،هایآموزشتوسعه•

شهرورزشیفضاهایسرانهتوسعه•

شهرروانیهایشاخصماتمرپایش•

مردروهاسمنمائول،هایسازمانکم بااجتماعیانزوایازسالخوردگانخروجسازوکاراجرایوطراهی•

شهرونداناجتماعیمشارکتجلببرتأکیدباشهرداریاجتماعیوفرهنایهایبرنامهاجرایوطراهی•

اجتماعیهاییبآسوهاناهنجاریرفعوپیشایریشناسایی،درذیربطهایدستااهونهادهاباکارتقایموهدودتعیینمشارکت،•

معلوالنوکودکانزنان،توانمندسازی•

فرهنایواجتماعیجامعخدماتبهشهروندانعادالنهدسترسی•

شهروندیهقوقآموزش•

اهم سیاست ها

۲۸



جمعیت شناور روز و شب شهر تهران•

سرانه خدمات و فضای عمومی شهری•

تراکم جمعیت در برخی مناطق شهر تهران•

ستونت گاه های غیررسمی•

توزیع عادالنه امتانات و خدمات در پهنه های شهر•

اختالط ستونت و فعالیت در شهر تهران•

فعالیت های خطرآفرین و آالینده در ستونتااه ها•

اهم چالش ها و مسائل

عدالت در تأمین تسهیالت و خدمات شهری

۲۹



واقشاربرایومناطقدرمحورعدالترویتردباشهریخدماتساماندهی•
شهریمختلفهایگروه

شهردرمشاغووصنایعساماندهی•

شهرهریمهماهنگمدیریت•

راهبردها

هرانتشهردرفعالیتوسکونتباشهریخدماتمیانتناسبایجاد•

راهبردیهدف

۳۰



غیررسمیهایستونتااهمالتیتتتلیفتعیینمنموربهالزرکارسازوتعیین•

تهرانشهردر...ودرمانیوآموزشیاداری،تجاری،تولیدی،مراکزساماندهی•

بنیاندانشهایفعالیتوباالتتنولوژیباصنایعجایازینی•

...وپالزاهاها،راهپیادهنمیرعمومیهایعرصهتوسعه•

شهریخدماتارا همراتبیسلالهساماندهیطرحبامنطبقجدیدپروژه هایپذیرش•

االبتتنولوژیباصنایعوآپاستارتبنیان،دانشهایبنااهایجادازهمایت•

هریمدرسازوساختمقرراتاجرایبردقیقنمارت•

اربرخوردکمتروبرخوردارمناطقشهریتاهیالتوخدماتسرانهشتافکاهش•

اجتماعیپرآسیبمناطقبهمتناسبخدماتارا هوساماندهی•

اهم سیاست ها

۳۱



به وی ه آلودگی هوا... انواع آلودگی های زیات محیطی، صوتی، آب، خا  و •

ضوابط و مقررات زیات محیطی•

(خانای، صنعتی و بیمارستانی)تفتی  و بازیافت پاماند ها  •

شاخص های کیفیت زندگی و محیط زیات شهری•

فضای سبز شهری و پیراشهری•

اهم چالش ها و مسائل

محیط زیست

۳۲



محیطیزیاتهوزهدرسازیفرهنگوآموزش•

(بصریوصوتیخا ،آب،هوا،آلودگی)هاآلودگیبامقابله•

مخاطرهپرومزاهمآالینده،هایفعالیتومشاغوساماندهی•

سبزمعماریوسازوساختنماراستقرار•

پاماندمدیریتسازیبهینه•

راهبردها

شهریزیاتکیفیتارتقا •

راهبردیهدف

۳۳



نقشتعیینووظایفتقایموهواآلودگیبوی ه(بصریوصوتیخا ،آب،هوا،آلودگی)هاآلودگیبامقابلهبرایجامعبرنامهتنمیم•
متولیهایدستااه

پیراشهریوشهریسبزفضایتوسعه•

مبدأدرپاماندآوریجمعوتفتی وپاماندبازیافتوهموآوری،جمعمدیریت•

تهرانشهرباغاتازصیانتوهفظ•

شهریهایفعالیتکلیهدرمحیطیزیاتاستانداردهایرعایتبردقیقنمارت•

فرسودهخودروهایبرعوارضوضع•

خطرنا وبیمارستانیپاماندهایتتلیفتعیین•

سبزساختمانبهمربوطهایدستورالعمووهانامهنماررعایتبهسازندگانالزار•

استفادهنحوهدرمداخلهوهدایتوهادرهرودتجهیزسبز،کمربندایجادباشهرپیرامونیهایکوهپایهوکوهاارانساماندهیوهفاظت•
شهرهریمومحدودهدرکوهااراراضیاز

پا عمومینقووهموتوسعههدفباعمومینقووهموناوگانبازسازیونوسازی•

شهریزیاتمحیطدرهفظعمومیمشارکتجذبمنموربهشهروندانمحیطیزیاتآموزشسطحارتقا •

سازفرهنگهایبرنامهاجرایوتشویقیقوانیناصالحباهیبریدیخودروهاینمیرنوهایانرژیازاستفادهترویج•

تهرانکیلومتری120شعاعدرآالیندهصنایعممنوعیتسیاستپیایری•

شهریزیاتکیفیتارتقا درهاسمنهایتواناییازاستفادهوتشویقتقویت،•

اهم سیاست ها

۳۴
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(تولید، توزیع و مصرف)مدیریت بهینه منابع آب •

سالمت آب تهران•

زیرساخت های فرسوده توزیع آب•

شبته فاضالب شهری•

مدیریت آب فضای سبز شهر•

نوع گونه های قابو کاشت در فضای سبز شهر•

فرو نشات زمین در شهر•

جمع آوری آب های سطحی و روان آب ها •

اهم چالش ها و مسائل

آب و فاضالب

۳۵



خارآبمصرفسازیبهینه•

شهرسطحیهایآبیتپارچهمدیریت•

شهریفاضالبشبتهتتمیودرمشارکتتوسعه•

راهبردها

آبمنابعبهینهبرداریبهرهومدیریت•

راهبردیهدف

۳۶
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سبزفضایآبیاریبرایفاضالبتصفیهطریقازاستفادهقابوآباستحصال•

شهریسبزفضایدرکاشتبرایسازگارومقاورزینتیهایگونهازاستفاده•

سبزفضایوی هآبرسانیشبتهتوسعه•

سطحیایهآبذخیرهوفاضالبتصفیهازناشیمجدداستفادهوآببازچرخانیهایروشازاستفادهگاترش•

(قناتوچاه)موجودآبمنابعکیفیپایشبرنامهپوششسطحارتقا •

سبزفضایآبیاریزمینهدرعلمینوینهایروشاتخاذباآبیمنابعسایروخارآبازاستفاده•

برآبکمگیاهیهایگونهکاشتوالاوتغییر•

تهرانشهرمهمهایآبراههوفصلیرودهایها،مایوآبطبیعیهایجریانساماندهیوهفاظت•

قنواتاهیا والیروبیبازسازی،شناسایی،•

زمیننشاتفروبامواجههجامعبرنامهتدوین•

تهرانشهریفاضالبشبتهکامواجرایمنموربهتهرانفاضالبشرکتباهمتاری•

اهم سیاست ها

۳۷



هاآنایمنیوهاساختمانپذیریآسیب•

وقوعازپسوهینقبو،بحرانبامقابله•

شهرداریازبیرونودروندربخشیبینهایهماهنای•

بحرانبامقابلهمدیریتهایزیرساخت•

بحرانمدیریتوایمنیبهنابتعمومیهایآگاهی•

مسائلوهاچالشاهم

ایمنی، تاب آوری و مقابله با مخاطرات

۳۸



نبیومردمیمشارکترویتردبابحرانمدیریتاعمالدرتهرانشهرسازیتوانمند•
دستااهی

جایهبپیشایریرویتردباتهرانشهرپذیریخطرکاهشوایمنیضریبافزایش•
مقابله

ونهیقبو،)افزاریسختوافزارینررازاعمبحرانبامقابلههایزیرساختتقویت•
(بحرانازبعد

راهبردها

سازاناانوطبیعیبحرانبرابردرشهروندانوشهرایمنیارتقا •

راهبردیهدف

۳۹



خدماتکیفیتافزایشرویتردبابحرانمدیریتپشتیبانیهایپایااهتوسعه•

نااریلرزهونااریشتابفعالهایایاتااهتوسعه•

هایاستانداردابمطابقنشانیآتشوایمنیخدماتکیفیارتقا وهوادثبامقابلهسازیظرفیتوتوانمندسازی•
جهانی

لغزشماتعدوناپایدارشرایطباهایعرصهدرسازوساختهایمحدودیتاعمال•

زلزلهوسیوسریعهشدارسامانهاستقرار•

بحرانمدیریتوایمنیزمینهدرشهروندانهماانیآموزشوسازیفرهنگ•

ایمنغیرسازوساختازجلوگیریوساختمانملیمقرراتچارچوبدرسازوساختبرنمارتتقویت•

شهریآفرینخطروایمنغیرهایساختمانسازیایمنبردقیقنمارتوپیایری•

بحرانمدیریتبامرتبطهایسازماندیارودولتبامؤثرهمتاری•

بحرانبامقابلهوایمنیآموزشبرایهاسمنازاستفادهوتشویقتقویت،•

هوادثبروزازبعدوهینهمتاریبرایداوطلبمردمیهایتیمتشتیو•

اهم سیاست ها

۴۰



نمارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران•

نمارت و کنترل ساخت و ساز•

نمارت بر تثبیت کاربری ها•

فروش تراکم مازاد•

سیما و منمر شهری  •

بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش•

ساخت و سازها در هریم و ارتفاعات شهر تهران•

اهم چالش ها و مسائل

معماری و شهرسازی

۴۱



معماریوشهربهسوداگرینارشتغییر•

بازسازیوهفظرویتردباشهرطبیعیوتاریخیهایبافتازهفاظت•

تقویت نمارت بر اجرای طرح تفصیلی شهر تهران•

های تدوین اصول و معیار های کاربردی شهر و معماری هویتمند بر اساس بنیان•
نمری شهر و معماری ایرانی ر اسالمی

راهبرد

تهرانشهرکالبدی–فضاییاناجارومنمربهبود•

راهبردیهدف

۴۲
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تهرانشهرجامعطرحمطالعاتدا مینهاداهیا •

تهرانشهرجامعطرحذیوموضعیوموضوعیهایطرحتمامیاجرایوتهیه•

تهرانشهرتفصیلیطرحرسانیروزبه•

مناطقتفصیلیطرحاجرایبردقیقنمارت•

تهرانتاریخیگردشاریتوسعهوگردشاریجامعطرحتدوین•

شوقموتهرانتاریخیهایبافتبازسازیمقرراتوقوانیناصالحوتدوینودولتیهایسازمانباهمتاری•
مردمیمشارکتهداکثریجذببرایقانونیهای

شهرتاریخیهایبافتدراقتصادیچرخهایجادبرایمناسبهایزمینهنمودنفراهم•

تهرانشهردرایرانیراسالمیمعماریالاوهایاجرایوتدوین•

استفادهقابوبناهاینوسازیوتخریبدرمحدودیتایجاد•

ناباامانیسازیزمینهوشهرفروشیازجلوگیریهدفبا100مادهو5مادهکمیایونمصوباتشناسیآسیب•
شهرایمنیومحیطیزیاتکالبدی،

شهریمنمروسیمابهبودمنموربهضوابطاعمالوماتمرنمارت•

اهم سیاست ها

۴۳



وسعت بافت فرسوده•

میزان سرعت در نوسازی، بهاازی و بازسازی بافت های فرسوده•

تمایو شهروندان به تجمیع پال  ها•

ماا و هقوقی مترتب بر نوسازی بافت فرسوده•

اثرات رکود و رونق بازار ماتن بر نوسازی•

(هاددولتی، خصوصی و سازمان های مردر ن)ساز و کار همتاری بین بخشی •

(شهرداری، دولت و مردر)منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده •

چالش ها و ماا واهم

بازآفرینی شهری پایدار

۴۴



فرسودهتبافنوسازیوبازسازیفرآینددرتاریعوگریتاهیوهایزمینهایجاد•
شهروندانمشارکتومحالتفرهنایهویتهفظرویتردبا

رونقورکوداثراتبافرسودهبافتبازسازیوبهاازینوسازی،پیوندیهمقطع•
ماتنبازار

راهبردها

فرسودههایبافتبازسازیوبهاازینوسازی،•

راهبردیهدف

۴۵



فرسودههایبافتدرشهریخدماتسرانهتوسعه•

فرسودههایبافتدرتوسعهمحر واقتصادیهایکاربریافزایش•

با...واهوارسودازبخشیبخشودگیوار،اعطایانشعابات،وهاپروانهتخفیفاتنمیرالزرهایمشوقارا ه•
فرسودهبافتنوسازیوبهاازیبازسازی،منموربههاپال تجمیعبرتأکید

شهریبزرگقطعاتنوسازیدرخارجیوداخلیهایسرمایهجذب•

هایریتمدیایجادضمنپذیرامتانهایشیوهبهمشارکتبرایایمحلههایتشتوسازماندهیوتوانمندسازی•
ایمحلههویتوستونتتداوروهفظرویتردبامداخالتاینبراینهادسازیوشرایطواجد

خیرهذهایعرصهازبرداریبهرهباشهرفرسودههایبافتومحالتبراییتپارچهتوسعهوی ههایطرحتهیه•
شهرینوسازی

شهریبازآفرینیگریتاهیودفاترتوسعه•

فرسودههایبافتبازآفرینیصندوقاندازیراه•

اهم سیاست ها

۴۶



شخصینقووهموبامقایاهدرعمومینقووهمومطلوبیت•

نقووهموهایزیرساخت•

القاییسفرهایتقاضای•

شهردرسفرزمان•

فعالیتوستونتهایکاربریتوزیع•

خودروعمومیپار فضای•

تهرانشهرنقووهموسیاتمبودنمحورخودرو•

گریزیقانونوشهروندانترافی فرهنگ•

شهرورودیمبادیواقماریشهرهای•

اهم چالش ها و مسائل

ترافیکونقلوحمل

۴۷
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ریلینقووهموبرتأکیدباعمومینقووهموتوسعه•

عمومینقووهموخدماتکیفیتارتقا •

(کاربردیافزارهاینرر)عمومینقووهموخدماتارا هدرنوینهایایدهوهافناوریبتارگیری•

پذیریقانونوترافی فرهنگارتقا •

پا نقووهموزیرساختایجاد•

ترافی ونقووهمونمارنمودنمحوراناان•

پیادهعابرعبورمایرهایوپا نقووهموایمنی•

معابرکیفیارتقا رویتردبانقلیهوسا طمروروعبورسازیروان•

راهبردها

شهریدروننقووهموسازیروان•

راهبردیهدف

۴۸



رافی تونقووهموهایسیاستباشهریتوسعههایطرحهماهنایوترافی ونقووهموجامعطرحرسانیروزبه•

نقاطازعمومینقووهموسیاتمبهدسترسیامتانرویتردباعمومینقووهمووجهیچندهماهنگشبتهایجاد•
شهرمختلف

شهریدرونهایجابجاییمجموعازعمومینقووهموسهمافزایش•

عمومینقووهمودرجابجاییمتوسطسرعتافزایش•

شخصینقووهمومطلوبیتکاهشوهزینهافزایش•

شدهبرداریبهرهمتروخطوطتجهیزاتوهاایاتااهتتمیووطولافزایش•

شدهبرداریبهرهخطوطدرقطارهرکتسرفاصلهکاهشوتجهیزاتوناوگانتتمیو•

رانیتاکایورانیاتوبوسناوگاننوسازی•

ش،پروروآموزشجمعی،هایرسانههمتاریباآموزشطریقازجامعهمختلفسطوحدرترافیتیفرهنگسطحارتقا •
...ورانندگیوراهنمایی

شهرماتعدهایپهنهدردوچرخهوپیادههرکتگاترش•

خودروپار فضاهایتوسعههایسیاستاعمال•

خارجیگذاریسرمایهجذب•

اهم سیاست ها

49



آالیندهوپایینهایفناوریباتولیدیمراکزوجود•

تولیدیهایفعالیتازبرخیپایینافزودهارزش•

اندازهازشبیواباتایوشهرداریمالیتأمینمنابعباشهراقتصادپیوندیهمعدر•
ماتنبخشاقتصادبه

...وخدماتگردشاری،نمیرشهراقتصادیهایفرصتازمندیبهره•

شهریمزاهموغیرمولدکاذب،غیراستاندارد،کاروکابواشتغال•

کاروکابمحیط•

خدمتارا هدرخصوصیبخشباشهرداریرقابت•

اهم چالش ها و مسائل

شهریاقتصاد

50



شهردرباالفناوریسطحوافزودهارزشبااقتصادیهایفعالیتتوسعه•

یشهرزمینوماتندرغیرمولدکاروکابوسوداگریازجلوگیری•

خالقونوآورشهرایجادوبنیاندانشصنایعتوسعه•

کاروکابهایشاخصدرتهرانشهرجایااهارتقا •

راهبردها

بنیاندانشهایفعالیتتوسعهوفعالیتهایپهنهدرشهریاقتصادرونق•

راهبردیهدف
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شهرافزودهارزشکلازشهرداریدرآمدهایسهمافزایش•

بنیاندانشوباالفناوریباصنعتبخشهایزیرساختایجاددرهمکاری•

شهردرگردشگریخدماتارائههایساختزیرایجاددرمشارکت•

خارجیوداخلیگذاریسرمایههایفرصتازاستفادهدرمشارکتومعرفیشناسایی،•

داریبهرهحقکسببهداراییواموالفروشازرویکردتغییر•

غیرمولدومزاحممشاغلساماندهی•

خدماتمراکزوفناوریوعلمیهایپارک)تهراننوآوریشبکهایجادبراینیازموردفضایتأمین•
(ITهایمجتمعوفناوریباکاروکسب

هریشبنیاندانشهایپهنهدرپژوهشیوعلمیهایبنگاهومراکزتخصصیهایشاخهتشکیل•

شهریاقتصاددرمبادلههزینهکاهش•

شهردرگذاریسرمایههایفرصتمعرفیوشناسایی•

اهم سیاست ها

52
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