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 پیشگفتار
برنامه پیشنهادی شهرداری تهران جهت ارائه به منتخبین پنجمین شورای اسالمی شهر به عنوان این سند، 

انداز چشم"ریزی شهر تهران از جمله ند ساختار اسناد باالدستی برنامهتهیه شده است. در تهیه این ستهران 

به عنوان ساختار اصلی  "برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران"و  "4141گیری تهران در افق و جهت

اصلی شهرداری تهران تدوین شده  هایبرنامه منطبق با ماموریتاین مورد توجه قرار گرفته است. از این رو 

در بخش اول قبل از ورود به تشریح برنامه در شش ماموریت، شرایط عمومی شهرداری تهران به صورت است. 

که در تدوین محتوای برنامه مورد استفاده و دقت نظر قرار  کالن تشریح شده است. پس از آن، اسناد باالدستی

معرفی شده و تحلیلی از بررسی هر یک از این اسناد ارائه شده است. پس از آن ماموریت اصلی  ،گرفته است

خش در باند. های هر ماموریت معرفی شدهاز وضعیت اعتبار و پیشرفت پروژه شهرداری تهران با تحلیلی کلی

، بدین ترتیب که در هر ماموریت ابتدا آمار و ارقام ر ماموریت برنامه پیشنهادی تشریح شده استدر ه بعدی،

 موجود ماموریت معرفی است. سرانجام بررسی شده است و پس از آن مشکالت کالن وضع مرتبط در سطح کلی

پس از ارائه برنامه در  این ماموریت تشریح شده است. هاین مشکالت به عنوان برنامه اقدامراهکارهای حل ای

ها حوزهاین در  ، با توجه به اهمیت چند حوزه ویژه برای توسعه شهر تهران،های اصلی شهرداری تهرانماموریت

 ها عبارتند از:ر تهران معرفی شده است. این حوزهمورد نیاز برای شههای ها و برنامهصورت جداگانه دیدگاهبه 

 پایدار، درآمدهای و منابع تامین .1

 ،و قابل زندگی شهر جهانی ،دیپلماسی شهری .5

 جوانان، و زنان نقش و مدیران کارگیری به چگونگی انسانی، نیروی .3

 ،شهر هوشمندتوسعه  .3

 ،مردمی و عمومی نهادهای و دولتی نهادهای با مشارکت و تعامل .5

 و پذیرینظارت و شفافیت .5

 شهروندی. وقاحقاق حق شهری و حق .3

 

به معرفی  "نتیجه و خطوط اصلی برنامه"در بخش  برنامه ارائه شده و سرانجامدی کلی بندر پایان، جمع

 پرداخته شده است.  لی که در تدوین این برنامه در همه راهکارها مورد توجه بوده،های اصدیدگاه
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 مقدمه
 پی در و جهانی دهکده مفهوم فناوری، و ارتباطات توسعه جهانی، اقتصادی شکوفایی گذشته، یدهه چهار در

 تاثیرگذاری و داده پیوند یکدیگر به را هم از دور هایمکان شدن جهانی. است کرده مطرح را جهانی شهرهای آن

 هایدگرگونی با هم را شهرها در زندگی تحوالت این. است بخشیده شدت را یکدیگر بر جهان سراسر رویدادهای

 قدر هر. است مربوط شدن جهانی جریان با شهرها ارتباط میزان به آن، میزان و حدود که ساخته روبرو مهمی

 هایهجنب که است گسترده هم آن از تاثیرپذیری و جهان بر تاثیرگذاری میزان باشد، قدرتمندتر پیوند این

 جهانی رتاثی و روند شناحت. گیردمی بر در را محیطی زیست و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، گوناگون

 و یزیربرنامه نظام در جهانی شهرهای نظریه تبیین به فرآیند، این در هاآن تاثیرگذار نقش و شهرها بر شدن

 هب توانندمی کنند،می ایجاد شدن جهانی فرآیند با که ایرابطه برحسب شهرها. شد منجر شهری مدیریت

 .گیرند قرار جهانی سطح در و یافته دست ایتازه هایهویت و هانقش

 به دولتی قدرت از مرکززدایی نخست، شهرها، شدن جهانی برای مهم شاخص دو شهری، مدیریت عرصه در

 روند این. است شهری خوب حکمروایی به شهری حکومت سنتی الگوی از گذر دوم، و شهری مدیریت سود

 هرهاش پذیریرقابت و بوده همراه عمومی نظارت افزایش و دولتی فساد کاهش با مشارکتی رویکرد تحقق ضمن

 در مهم گامی محلی، نهادهای به اختیارات و هامسئولیت معنی واگذاری به تمرکززدایی. دهدمی افزایش را

 کاهش گیرچشم گونهبه را شهری مدیریت روی پیش هایچالش تواندمی شده، محسوب شهرداری نظام اصالح

 مطالعات در اما دارد، جهانی شهرهای بندیرتبه در مهمی نقش اقتصادی و کمی هایشاخص هرچند،. دهد

 و هاهمایش میزبانی چون معیارهایی اقتصادی، فعالیت بر عالوه جهانی شهرهای پیرامون گوناگون

 ساکنان اجتماعی پیوستگی میزان اقتصادی، و ورزشی علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هایگردهمایی

 بودن جهانی سطح تعیین در گردشگران از پذیرایی و اینترنت کمک به مادری سرزمین از خارج با شهرها

 شدن جهانی اقتصاد، شدن جهانی شاخص سه با جهانی شهرهای مجموع، در. است استفاده مورد شهرها

  .شوندمی ارزیابی جامعه شدن جهانی و سیاست

 فرهنگی، شهریجهان تهران تهران، شهر اسالمی شورای جلسه امین 553 مصوب تهران 1313 اندازچشم ر 

 ینچن تحقق کوتاه فاصله این در رسدمی نظر به اما است، شده معرفی اسالم دنیای در معیار و بنیاندانش

 رتبه شدن، جهانی شاخص اساس بر. است ذهن از دور آن شهریجهان بعد بر تاکید با کم دست اندازیچشم

 هرتب به بلکه نیافته، ءارتقا بعد هایسال در تنها نه است، بوده 51 برابر 5111 سال در که ایران شدن جهانی

 ورود تجربه بهترین را چین تجربه بتوان شاید میان این در ادامه پیدا کرده است. همچنان تنزل یافته که 55

 ادابع بر تاکید با ویژه به چینی شهرهای. دانست جهان در که آسیا، در تنها نه شدن جهان فرآیند به شهرها

د شونمحسوب می جهانی شهرهای از موفقی هاینمونه نیز توکیو و سئول. شدند وارد جهانی جریان اقتصادی

 درآمد افزایش مسکن، تقاضای افزایش جمعیت، رشد. است آمده دست به موفقی هایتجربه نیز هند در و

 خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه جذب نیز و شهر گسترش سبب اقتصادی رشد و شهری فقر کاهش سرانه،
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 زندگی کیفیت بهبود جهت در شهری مدیریت نقش و المللیبین و محلی گرانتوسعه میان تعامل و توافق. شد

 .است ساخته نزدیک جهانی شهرهای به را هند شهرهای جمعی، مشارکت بر مبتنی مدنی نهادهای تقویت و

 مداریمشتری راهکار که بوده توجه قابل نیز نروژ بزرگ شهر سومین (Trondheim) تروندهیم شهر تجربه

 این کردن جهانی برای شهری مدیریت رویکردهای جمله از رقابتی راهکار و( مداریانسان بهتر تعبیر به و)

 .روندمی شمار به شهر

گیری از تجارب موفق ههای جهانی شدن امکان بهربنابراین تعامل گسترده با جهان و استفاده از فرصت

افزاری مدیریت آورد. نظام مدیریت شهری اینک از تاکید صرف بر وجوه سختکشورهای دیگر را فراهم می

 ایار در این روند از اهمیت فزایندهافزاری آن توجه یافته است. موضوع توسعه پایدهای نرمشهری، به جنبه

تن نظرگرف برخوردار شده است، که انسان در کانون آن قرار دارد و اینکه حفظ محیط زیست و پایداری آن با در

 ای برخوردار شدهمصالح عموم مردم دنبال شود. به این ترتیب بهبود کیفیت زندگی همه مردم از اهمیت ویژه

ن های برآمده از آی نولیبرال و نابرابریهای گستردهاست. این موضوع ارتباط نزدیکی با اهمیت مهار سیاست

یت شهری و ایجاد شرایط قابل زندگی برای مردم در دارد. بهبود کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم با مدیر

ای برخوردار شهرها دارد. امروزه موضوع شهر قابل زندگی در ادبیات توسعه و پیشرفت جهانی از جایگاه ویژه

با داشتن وسایل  - های گوناگون امنیتبا در نظر گرفتن جنبه –شده است. بر این اساس ایجاد شهری امن 

های اجتماعی، اقتصاد رقابتی، برداری برای همه گروهابل دسترس، مسکن قابل بهرهحمل و نقل متنوع و ق

مداری، آموزش، مشارکت شهروندی و تنوع فرهنگی و در نتیجه تامین سالمت جسمی و روانی و اجتماعی پیاده

 هم شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.

سالمند  و توانناگون دسترسی داشته باشند و افراد کمبه این ترتیب همه شهروندان باید به خدمات شهری گو

گیرد. برای اینکه تهران به شهری قابل یابند و تنها مسایل کودکان و جوانان مورد توجه قرار نمیاهمیت می

های گوناگون نیازهای شهروندان تبدیل شود، تغییر در نگرش نظام مدیریت نظرگرفتن جنبه زندگی با در

ای از ی است. برای ایجاد یک نظام مدیریت کارآمد شهری، کنار هم قرار دادن مجموعهشهری ضرورتی اساس

شناسی و های گوناگون مهندسی و مدیریت و نیز حقوق و جامعههای معماری و شهرسازی، حوزهتخصص

ای ههای دیگر الزامی است. نگرش تنها مبتنی  بر جنبهالملل و رشتهروانشناسی، سیاست و روابط بین

افزاری مدیریت شهری، پاسخگوی نیاز زندگی شهری در عصر ارتباطات الکترونیک و پیامدهای گسترده سخت

 افزاری این عرصه قابلو متنوع آن نیست. ضرورت توجه و تجهیز نیرو و ظرفیت مناسب در برابر نیازهای نرم

 پوشی نیست. چشم

به اقتصاد سیاسی نابرابری، قابل درک و پیگیری های کنونی شهر تهران، بدون پرداختن بسیاری از دشواری

های اسالمی و نیازهای جدی شهر تهران است، ترین آموزهنیست. گسترش و تعمیم عدالت که یکی از اساسی

داری لجام گسیخته با تشدید های نولیبرال و سرمایهابل درک و دنبال کردن است. سیاستدر این چارچوب ق

های توسعه نه فقط در شهر تهران که در کشور مورد تهدید قرار داده تماعی، بنیاناج -های اقتصادینابرابری

گیری از تجارب موفق جهانی ارتباطی استوار دارد. به این گرایی و ترویج آن با خردورزی و بهرهاست. عدالت
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شد و هم های توسعه را در نظر داشته باترتیب طراحی و اجرای الگویی از مدیریت شهری که هم الزام

گرایی را مورد غفلت قرار ندهد، نیاز مبرم کنونی شهر تهران است. در پرتو تحوالت سریع و های عدالتضرورت

های خارجی در جهت تسریع روند توسعه و پیشرفت، اهمیت پیگیری دیپلماسی فعال شهری و جذب سرمایه

ن برانداز آن غیر قابل انکار است. از بین های بنیاضرورت توجه به تجارب موفق بشری برای مهار فقر و خسارت

 ها و مراکز پژوهشی کشور ضرورتی اساسی است. بردن شکاف موجود در میان  نظام مدیریت شهری و دانشگاه

ر ویژه اعمال قانون دبا تحکیم حکمروایی خوب شهری و ترویج شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری و به

کارگیری تردید بهشود. بیبرای ارتقاء کمی و کیفی مردم تهران هموار میهمه سطوح و امور این عرصه راه 

زنان و جوانان در عرصه مدیریت شهری، تامین اهداف مورد اشاره برای تبدیل تهران به شهری قابل زندگی را 

ت مدیری های گوناگون مورد نیاز در نظامآموختگان با دانشتر خواهد ساخت. با توجه به خیل عظیم دانشساده

توان ساله، می 3درصد در یک دوره  31شهری، با تالش در جهت افزایش مدیران شهری از زنان و جوانان تا 

 برنامه رشد و توسعه پایدار شهر تهران را شتاب بخشید.
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 شهرداری تهران شرایط عمومی
 

 میزان عنوان

 هزینه
شهرداری تهران سازمانی با اعتبار ساالنه: 

 میلیارد تومان 15111 حدود

 ایسرمایه هایفعالیت اعتبار تومان میلیارد 15111 حدود

 ایهزینه هایفعالیت اعتبار تومان میلیارد  5111 حدود

 درآمد

 حدود: ساالنه شهرداری درآمدهای

 و عوارض محل از میلیارد 110111

 ساز و ساخت ناپایدار های مشارکت

 پایدار عوارض و افزوده ارزش بر مالیات محل از تومان میلیارد 3111 حدود

  وام دارایی و فروش از میلیارد 3111 حدود

 

 هان مناطق و معاونتایهای شهرداری در مدی اعتبار پروژهبنتقسیم •
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5،593،315 

  : جمعیت شهری استان تهران 

15،355،531 

      : جمعیت کل استان تهران 

13،553،533 
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منطقه شهرداری 55

شرکت و سازمان 31معاونت شامل حدودا 11



 

 11 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 اسناد باالدستی تدوین برنامه شهرداری تهران

 اسناد باالدست موجود مدیریت شهری تهران

 سطح ملی

 قانون اساسی 

 های کلی نظام سیاست 

 1313انداز در افق سند چشم 

 سطح استانی
 طرح مجموعه شهری تهران 

 سند آمایش استان تهران 

 سطح شهری

 طرح جامع شهر تهران 

  ساله شهرداری تهران 5برنامه عملیاتی 

 طرح تفصیلی مناطق 

 شهرداری  بودجه ساالنه 

 سند توسعه محالت  سطح محلی
 

 های مدیریت شهریاسناد و برنامه

 بررسی اجزا عنوان 

 طرح جامع شهر تهران

ساختاری توسعه و  -شامل طرح راهبردی

عالی شهرسازی و  عمران و مصوبه شواری

 معماری

 امع شهر تهران پایبند نبوده است.شهرداری به طرح ج

 -ساخت و سازهای بی رویه بدون توجه به طرح راهبردی

 ساختاری توسعه، صورت گرفته است

ساله  5برنامه عملیاتی 

 دوم شهرداری تهران

شامل اهداف راهبری و عملیاتی برای 

اندازهای مصوب طرح جامع شهر چشم

 های عملیاتیتهران در هر یک از حوزه

ها با و عملیاتی که در بسیاری از حوزه اهداف راهبری

انه اما متاسف است.افزاری تبیین شده ها و دید سختکاستی

 .عمل به برنامه موجود هم پایین استمیزان 

 های تفصیلی مناطقطرح

شامل الگوی توسعه مناطق، الگوی فضایی 

بندی و پهنهمناطق، شبکه معابر، 

 نوسازی بافت فرسوده ها، طرحکاربری

تفصیلی مناطق و توجه به هویت و بافت محالت، در  یالگو

 بسیاری از ساخت و سازها رعایت نشده است.

 بودجه ساالنه شهردای

ای و شامل معرفی منابع درآمدی و هزینه

اموریت، م توزیع اعتبارها با جدا کردن

 مناطق کردنبرنامه و خدمت و با جدا 

از درآمدهای شهرداری را منابع درآمدی پایدار درصد کمی 

های در زمینه ویژهدهد و هزینه شهرداری بهتشکیل می

  دمات شهری بسیار باال استنیروی انسانی و خ

 سند توسعه محالت

شامل سند راهبردی محالت و راهکارهای 

پیشنهادی و برنامه عملیاتی توسعه 

 محالت

مشارکت مردم در مدیریت محله بسیار کم است و به ایجاد 

های مردمی و کاهش همکاری الزم جهتهای ظرفیت

 ها توجه کمی شده است.گری شهرداریتصدی



 

 11 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 های شش گانه شهر تهرانماموریتبررسی 
 

 4931سال  اعتبار عنوان ماموریت
پیشرفت فیزیکی 

 هاپروژه
 رتبه

 حمل و نقل و ترافیک
 میلیارد تومان  5،193سالاعتبار 

 5،353ای: سرمایه

    1،395ای:  هزینه

%55 
 1رتبه اعتبار:  

 3رتبه پیشرفت:  

 اجتماعی و فرهنگی
 میلیارد تومان 5،153اعتبار سال 

 1،351ای: سرمایه

    393ای:  هزینه

%35 
 5رتبه اعتبار:  

 5رتبه پیشرفت:  

 خدمات شهری
 میلیارد تومان 1،515اعتبار سال 

 1،331ای: سرمایه

 )بدون پسماند(   131ای:  هزینه

%53 
 3رتبه اعتبار:  

 1رتبه پیشرفت:  

توسعه مدیریت و 

 هوشمندسازی شهری

میلیارد تومان)بدون  539 اعتبار سال

 حقوق و دستمزد(پشتیبانی و 

 513ای: سرمایه

 35ای:  هزینه

%55 
 3رتبه اعتبار:  

 5رتبه پیشرفت:  

 ایمنی و مدیریت بحران
 میلیارد تومان  551اعتبار سال

 515ای: سرمایه

    13ای:  هزینه

%15 
 5رتبه اعتبار:  

 5رتبه پیشرفت:  

 شهرسازی و معماری
 میلیارد تومان  533اعتبار سال 

 199ای: سرمایه

  35ای:  هزینه

%55 
 5رتبه اعتبار:  

 3رتبه پیشرفت:  

 

ی های فعلناگهانی در زیرساخت تدوین این برنامه انطباق با اسناد باالدستی و پرهیز از تغییرهایدف در که هاز آنجا 

 است. ماموریت فعلی شهرداری تهران تدوین شده 5شهرداری تهران در کوتاه مدت بوده است، برنامه پیشنهادی بر اساس 

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکالت تبیین شده های اصلی، مشکالت و زیر ماموریت هر ماموریت با جدا کردندر 

 است.

 در ادامه در هر ماموریت برنامه پیشنهادی تشریح خواهد شد.

 

 

 

 



 

 15 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

  



 

 13 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 

 

 

 

 ماموریت حمل و نقل و ترافیک
 

 

 

 

 

 



 

 13 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

  



 

 15 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 توسعه حمل و نقل ریلی )مترو(

 آمار و ارقام موجود

 3تا  1برداری شده: خط خطوط بهره •

 میلیارد تومان 5،555: 3اعتبار کل خط •

 میلیارد تومان 3،515: 5اعتبار کل خط  •

 میلیارد تومان 5،953: 3اعتبار کل خط  •

 خط 5ساله: 5خطوط باقیمانده طبق برنامه  •

 میلیارد13111اعتبار کل خطوط باقیمانده: حدود  •

 میلیارد تومان 551قیمت هر کیلومتر مترو:  •

 کیلومتر 139برداری شده: طول مسیر بهره •

 311ساله:  5خطوط مترو تا آخر برنامه طول  •

 کیلومتر

 میلیارد 5،115اعتبار سال: 

 

 میلیارد 3،395ای: سرمایه

 میلیارد   551ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

  حدود خط مترو جدید بسیار باال است هزینه ایجاد هر(

 میلیارد تومان( 3111

 و  گری شهرداری باالستدر ایجاد خطوط مترو تصدی

 شود.مشارکتی از بخش خصوصی تامین نمی

 گری شهرداری یز تصدیمترو نخطوط برداری از در بهره

 انسانی بسیار زیادی دارد که شرکت مترو نیروی باال است.

 شود.میمنجر وری و راندمان پایین به بهره

  ،بخش خصوصی مالی از منابع برای توسعه خطوط مترو

 د.جذب شو

  دگذاری داخلی و خارجی تامین شویهسرمادر مشارکت. 

 گری تصدی ساخت خطوط مترو، شهرداری در بخش

را  ی شهرداریهاهزینه توانداین امر می نداشته باشد که

 شود.مترو منجر  مالی دهد و به تامین منابعکاهش 

 از خطوط مترو برداریاز توان بخش خصوصی در بهره 

 سبب د کهشو برون سپاریمترو خدمات  .دشو استفاده

 شود.می مترو کوچکتر شدن و کاراتر شدن

ماموریت حمل و نقل و ترافیک

61%

ریتسهم اعتبار برنامه به اعتبار مامو



 

 15 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 یلی )اتوبوسرانی و تاکسیرانی(رتوسعه حمل و نقل غیر

 آمار و ارقام موجود

ساله شهرداری مکلف به نوسازی  5طبق برنامه  •

 دستگاه اتوبوس فرسوده 511ساالنه  

 سال 5عمر مفید هر اتوبوس:  •

 عدد 3111های غیر فرسوده: کمتر از اتوبوس •

 1551: بی آرتی ناوگان •

میلیون  511قیمت حدودی هر اتوبوس جدید:  •

 تومان

ساله دوم: 5برنامه  مجموع ناوگان اتوبوسرانی در •

 دستگاه 9153

 میلیارد  511اعتبار سال: 

 

 میلیارد 91ای: سرمایه

 میلیارد 351ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 در دستگاه اتوبوس 9111 به اتوبوسرانی شرکت برآورد طبق 

در تهران موجود  دستگاه 5111 نیاز دارد، در حالی که تهران

دستگاه اتوبوس  3111که تهران  این به معنی استاست. 

 کمبود دارد.

 ناوگان درصد 51 از بیش اتوبوسرانی شرکت برآورد طبق 

دستگاه اتوبوس  3111بدین معنی است که  است که فرسوده

 .نوسازی است تهران، نیازمندناگاون اتوبوسرانی 

 هب بیشتر ناوگان اتوبوسرانی بیشتر به خطوط نوسازی در 

 محلی، خطوطبیشتر  در حالی که. است شده توجهتی آربی

 .فرسوده شده اند

 زا اتوبوس تامین و سازیخصوصی اینکه برنامه به توجه با 

 های حوزه اما شهرداری در خصوصی شروع شده است، بخش

الزم را انجام  قوانین، اقدام اصالح و مالی تضامین مدیریتی،

 نداده است.

 یهاآالینده تولید در نقش مهمی یدیزل فرسوده هایاتوبوس 

 هوا در تهران دارند. آلودگی و سنگین

 مترو و شبکه معابر شهری توجه شود  عرضبه اتوبوسرانی، هم

امین ناوگان جذب سرمایه بخش خصوصی در نوسازی و تبرای 

به میزان  بخش اتوبوسرانی د )اعتبارحمایت الزم انجام شو

 (است نیمی از اعتبار شبکه معابر

 ایه برای اتوبوسرانی گذاران خارجی جهت تامین سرمبا سرمایه

های ، فناوری اتوبوسدر کنار تامین سرمایه مشارکت شود.

توبوس هیبریدی دستگاه ا 3تنها تا به حال یابد ) ءتهران ارتقا

 تامین شده است( اندر تهر

 با توجه  شود. استفاده از خطوط سبک قطار شهری ال آر تی

ی آر بجایگزین  ،به آلودگی کمتر و ظرفیت و سرعت بیشتر

 شوند.تی 

 مینه تاکسیرانی مشارکت شود.با بخش خصوصی در ز 

 به جای تقابل انه در زمینه تاکسیرانی اجرا شود.های نوآورطرح

ها خطوط تاکسیرانی، این ماشینصی در های شخبا ماشین

 ساماندهی شوند.

 

ماموریت حمل و نقل و ترافیک

10%

ریتسهم اعتبار برنامه به اعتبار مامو



 

 13 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان3111نیایش: -هزینه پروژه صدر •

 اتوبوس 13111معادل تامین  •

 معادل راه اندازی یک خط مترو •

معادل چه میزان برنامه فرهنگی یا مطالعاتی در  •

 قوانین؟ ءو نقل و ارتقاحوزه حمل 

 93کیلومتر تا اواسط  535کل شبکه اتوبان:  •

 5،111از    5،153: 93اعتبار روان سازی در سال •

 5،935از  1،515، 93در سال                          

  5،991از    991   :95در سال                         

 است. ماموریتمیلیارد تومان اعتبار 

 میلیارد  1،531 اعتبار سال:

 

 میلیارد 1،595ای: سرمایه

 میلیارد 31ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 سال  11های شهری در تهران در تمرکز اصلی سرمایه

گذشته، در حوزه معابر شهری بوده است و نگاه صرف 

 عمرانی وجود داشته است.

 های شهری جهت دار محلههای هویتبسیاری بافت

 ن رفته است.ایمعابر و ساخت بزرگراه، از متعریض 

  به دلیل نگاه ویژه به معابر شهری و  ،سال گذشته 11در

تاکید بر معابر در مقابل حمل و نقل عمومی، تعداد 

 سفرهای با خودروهای شخصی بسیار باال بوده است.

 بخش  ها در سطح شهر بسیار کم است.ینگتعداد پارک

 هایساخت پارکینگمی در خصوصی مشارکت بسیار ک

 .شهری داشته است

 ز بر توسعه شبکه معابر بزرگراهی،جای تمرکه شهرداری ب 

 بر حمل ونقل عمومی تمرکز کند. 

 جای تالش در تعریض و تغییر کلیه معابر ه شهرداری ب

 د.ند که هویت بافت شهری را حفظ کنشهری، سعی ک

 عوارض بر کاهش سفر با خوردوهای شخصی،  در جهت

ت کیفی ءارتقا ی شخصی وضع شود. قوانینی برایخودروها

 د.ردوها از نظر آالیندگی، اعمال شوخو

 ی و سازجای تاکید بر فعالیت عمرانی صرف، به فرهنگه ب

ء قوانین شهری توجه شود. سرفصل اعتباری الزم و ارتقا

 فرهنگ و کیفیت رانندگی ایجاد شود. ءبرای ارتقا کافی

  ،های عمومی پارکینگبا مشارکت بخش خصوصی

 بیشتری در سطح شهر ساخته شود.

ماموریت حمل و نقل و ترافیک

20%

ریتسهم اعتبار برنامه به اعتبار مامو



 

 15 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 روان سازی عبور و مرور پیاده

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان 133: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 تومان میلیارد  135: 95 اعتبار سالتحقق 

 

 

 راهکارها مشکالت

به معابر پیاده و حمل و نقل پاک بسیارکم توجه شده  •

 است.

یبایی و جذابیت الزم را فضاها و مبلمان شهری تهران، ز •

 .ندارد

ی در حمل و نقل حمل و نقل با دوچرخه سهم ناچیز •

دوچرخه بیشتر به عنوان استفاده از  شهری تهران دارد.

 یک وسیله تفریحی در تهران توسعه یافته است.

 یابد.  ءها و مسیرهای پاک ارتقاراهکیفیت پیاده 

 جهت  توسعه حمل و نقل پاک، تاکید سازی فرهنگ بر

 بیشتری شود.

 با مشارکت بخش  ،مبلمان و فضاهای شهری جذاب شهری

 خصوصی، در تهران ایجاد شود.

 کارگیری دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و ه برای ب

سازی شود و زیرساخت الزم برای نقل شهری، فرهنگ

 د.نقل با دوچرخه در تهران ایجاد شوحمل و 

 

  

ماموریت حمل و نقل و ترافیک

2%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 19 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 

 

 

 

 

 

 ماموریت اجتماعی و فرهنگی
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 51 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 



 

 51 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 مراکز فرهنگی و مذهبی

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد 953اعتبار سال: 

 

 میلیارد 951ای: سرمایه

 میلیارد  5ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

از اعتبار ماموریت اجتماعی شهرداری تهران  %51نزدیک به  •

شود. در حالیکه مراکز فرهنگی و مساجد میساخت صرف 

متولی قانونی ساخت مساجد و اماکن شهرداری تهران 

 مذهبی نیست.

اعتبارات بخش مساجد و مراکز فرهنگی، صرف  %31بیش از  •

مراکز فرهنگی و مذهبی شهید شوکت پور، شاطری و 

میلیارد تومان( که میزان اعتبار  313شود )تهرانی مقدم می

 باشد.ی میبسیار زیاد

ساله دوم شهرداری نیز تکلیف سنگینی در حوزه  5در برنامه  •

ساخت مساجد برای شهرداری در نظر گرفته شده است. 

مسجد در برنامه دوم برای شهرداری در نظر  311)ساخت 

 گرفته شده است(

 کاری با دیگر ساخت مراکز فرهنگی و مذهبی موازی

 زه علمیه و سپاه پاسداران است. نهادهای کشور مانند حو

بهتر است ساخت این مراکز فرهنگی و مذهبی به این 

 نهادها سپرده شود.

 های مردمی و خیرین و با بهتر است مساجد از محل کمک

از، تبلیغات اسالمی، کمک نهادهای مانند ستاد اقامه نم

 د.مور مساجد، اوقاف و ... تکمیل شوگی به اسازمان رسید

 های فرهنگی وه برنامه، برکز اعتبارها بر ساختنبه جای تم 

 د.آموزشی بیشتر توجه شو

 

 
 

ماموریت اجتماعی و فرهنگی

46%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 55 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 هنری و فرهنگی مراکز

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد  313اعتبار سال: 

 

 میلیارد 333ای: سرمایه

 میلیارد 31ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

فرهنگی، تمرکز اعتبارات بر  هایبه جای اجرای برنامه •

 مراکز فرهنگی بوده است. ساختن

 .گری باال بوده استدر ساخت مراکز فرهنگی هنری تصدی •

 تبخش خصوصی و موسسات فرهنگی مشارکتی در ساخ

 .مراکز فرهنگی و هنری نداشته اند

 . نگهداری مراکز فرهنگی و هنری زیاد است هزینه اداره و •

های فرهنگی و هنری پایین دمی در فعالیتمشارکت مر •

 های فرهنگیالیتهای داوطلبانه در زمینه فعاست. فعالیت

 .بسیار کم است

های احداثی فرهنگی توجه بیشتری به به جای فعالیت •

 های فرهنگی شود. برنامه

خت مراکز فرهنگی و های بخش خصوصی در ساسرمایه •

هنگی هنری مرتبط موسسات فر هنری جذب شود. کمک

 جلب شود. زمینه در این

نری، از مشارکت مردمی استفاده در اداره مراکز فرهنگی و ه •

های فرهنگی و هنری به صورت اجرای برنامه شود.

 داوطلبانه افزایش یابد.

برداری از مراکز فرهنگی هنری به بخش خصوصی بهره •

 متخصص در زمینه فرهنگی، واگذار شود.

 
 
 

 

ماموریت اجتماعی و فرهنگی

19%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 53 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 شهروندی ورزش توسعه

 موجود آمار و ارقام

 میلیارد  531اعتبار سال: 

 

 میلیارد 555ای: سرمایه

 میلیارد   35ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 تااعتبارسازی در حوزه ورزش، بیشتر گبه جای فرهن •

 بوده است.متمرکز بر ساخت و ساز ورزشی 

فضاهای ورزشی نقش  بخش خصوصی در ساختن •

گری شهرداری در ساخت تصدی کمی داشته است.

 های شهری باال بوده است.ورزشگاه

باالیی  کن و فضاهای ورزشی، هزینه نگهداریاما •

 داشته است.

سازی در کنار ساخت و ساز ورزشی، بر فرهنگ •

 شود. بیشتر تاکیدورزشی و ورزش همگانی 

نابع بخش خصوصی از م ،های ورزشیدر ساخت پروژه •

های کم به بخش و اعتبارهاگرفته شود. منابع  بهره

 درآمد با مشارکت پایین، تخصیص یابد.

نگهداشت اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار  •

 شود.

 
 
 

 

 

ماموریت اجتماعی و فرهنگی

13%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 53 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 آموزشی و فرهنگی های برنامه

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد  531اعتبار سال: 

 

 میلیارد  3ای: سرمایه

 میلیارد 533ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 سازیرهنگی شهرداری، فرهنگهای فحلقه مفقوده فعالیت •

 .است

بسیار  ماعی شهروندان و توانمندسازیهای اجتبه آسیب •

 شده است.توجه اندک 

بخش خصوصی  به گردشگری بسیار کم توجه شده است. •

در گسترش گردشگری شهر تهران، مشارکت بسیار پایینی 

 دارد.

نهادها و های فرهنگی، شهرداری تهران با در فعالیت •

به  .کنددولتی موازی کاری میهای دولتی و غیرسازمان

های افزایی و تعریف فعالیتجای آنکه با این نهادها، هم

 مشترک داشته باشد.

ی مانند راهیان با متولین مشخص شهرداری تهران هایبرنامه •

 اجرا شده است. نور

های اجتماعی و فرهنگی در برنامهشهروندان تهران  •

 شهرداری، نقش بسیار محدودی و مشارکت کمی دارند.

ها مانند ترافیک، راه حل اصلی مشکالت تهران در همه حوزه •

سازی پسماند، بحران، نوسازی بافت فرسوده و ... فرهنگ

 های فرهنگی به آناست که کمترین توجه در ماموریت

رای ساخت و زیاد ب ارهایصورت گرفته است. به جای اعتب

های توجه صرف و تقویت برنامه ساز، باید بودجه قابل

اهش آموزشی و فرهنگی به عنوان ابزاری اساسی برای ک

 های شهری شود.حوزه خدمات در همه ءهزینه و ارتقا

ی اجتماعی در شهر توجه اساسی شود. هابه کاهش آسیب •

های با آسیبسیاست توانمندسازی شهروندان برای مقابله 

 اجتماعی اجرا شود.

از توان  های فرهنگی جلب شود.مشارکت مردم در برنامه •

 متخصصین دانشگاهی و فرهنگی هنری استفاده شود.

ای شود. گری در تهران توجه ویژهو توسعه گردش ءبه ارتقا •

مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد درآمدهای پایدار در 

 حوزه گردشگری افزایش یابد.

 

ماموریت اجتماعی و فرهنگی

18%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 55 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماموریت خدمات شهری
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 55 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 
 



 

 53 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 پیراشهری و شهری سبز فضای مدیریت و توسعه

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد  939اعتبار سال: 

 

 میلیارد  911ای: سرمایه

 میلیارد  39ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

، اما ها در تهران باال بوده استبوستان اگرچه آمار ساختن •

 ه ایجاد شده است. در واقع دردر حاشی ها بیشتربوستاناین 

شهر تبدیل شده است و بخشی از از به جزیی  ،حاشیه شهر

 این حاشیه نیز به عنوان پارک حفظ شده است.

در حالی که سرانه فضای سبز مناطق مرکزی پایین است  •

به ترتیب دارای  13،  9،  13، 15، 11، 5، 3، 11)مناطق

(، 5/5، 5/5،  5، 9/3، 5/3، 1/3، 3/3، 5/1سرانه فضای سبز 

به  55، 19)مناطق  ای باال است.سرانه مناطق حاشیه

 .(5/33، 3/51ترتیبی داری سرانه فضای سبز 

یمی و اقل حی فضای سبز شهر تهران به تغییرهایدر طرا •

بوستان و فضای سبز، توجه  منابع محدود طبیعی در ساختن

 نشده است.

های نگهداری و آبیاری فضای روشبه دلیل سنتی بودن  •

سبز در شهر تهران، در این بخش شاهد تراکم نیروی انسانی 

 هستیم.

های شهری و از گسترش حاشیه تهران حفظ حریم شهر •

 جلوگیری شود.

ها و فضای سبز، تاکید بر سیاست محله بوستان در ساختن •

 ها و فضای سبز باشد.محوری و منطقه محوری بوستان

اهی ای گیهاقلیمی، گونه ابع محدود و تغیرهایمن با توجه به •

 د.مدت به صرفه باشنمناسب تهران استفاده شود که در بلند

های ساخت و ساز برای ایجاد فضای قوانین حمایتی و مشوق •

 سبز توسط مردم در نظر گرفته شود.

های روش ضای سبز مکانیزه شود.های نگهداری از فروش •

از  وجه به کمبود منابع آبیآبیاری بهبود یابد و با ت

بیشتر در شهر تهران  ایهای مانند آبیاری قطرهتکنیک

 استفاده شود.

 

ماموریت خدمات شهری

53%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 55 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 پسماند مدیریت

 آمار و ارقام موجود

 تومان میلیارد 511 حدود برنامه طبق اعتبار

 
 

 راهکارها مشکالت

ماند در تهران بسیار باال است )روزانه حدود میزان تولید پس •

سازی برای کاهش تولید به وضع قوانین یا فرهنگ تن(. 5111

 پسماند، توجه نشده است. 

میزان جداسازی پسماند از مبدا، بسیار پایین است. به جای  •

های بسیاری پسماند، هزینه درآمدزایی حاصل از جداسازی

 صرف شده است.

ری بردااستفاده و بهرهشیوه مناسب ری شده به آواز زباله جمع •

مگاوات  505تا  5برای تولید زباله تن  511 از )تنهاشود نمی

 د.( شوساعت برق، استفاده می

بار  3باال است )گاه در روز  آوری پسماند، بسیارهزینه جمع •

پسماند  ،های جهانیدر نمونهشود(. آوری میپسماند جمع

 زیسابه دلیل ضعف فرهنگ شود.آوری میبار جمع 1ای هفته

 یی باالیسازی و جداسازی پسماند، هزینهو آموزش در فشرده

 شود.تحمیل میبه مردم آوری پسماند جهت جمع

تاکید و  ،آوری پسماندترین راهکار کاهش هزینه جمعاصلی •

ه حتی سازی و مشارکت مردم است کتمرکز بر فرهنگ

 . تولید کندارزش افزوده نیز  تواند در این بخش،می

گذاری سرمایهجذب در بخش بازیافت و بازیابی پسماند،  •

 .داخلی و خارجی ضروری است

، در جهت تشویق مردم به کاهش تولید و جداسازی زباله •

به  مناسب وضع و قوانین موجود، اصالح شود.عوارض 

تولیدکنندگان مواد قابل تبدیل به پسماند، در جهت افزایش 

 د.شوماند این مواد، عوارض خاصی وضع پس

 

ماموریت خدمات شهری

9%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 59 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 سطحی هایآب دفع و آوری جمع شبکه مدیریت

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد  311اعتبار سال: 

 

 میلیارد 315ای: سرمایه

 میلیارد   3ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 و های تهران بر اثر ساختبه از بین رفتن سیستم قنات •

 ساز زیاد، توجه نشده است.

ای هآوری آبیکپارچه جهت جمعطرح جامع و سیستم  •

سطحی در تهران وجود نداشته و فعالیت صورت گرفته 

 متمرکز داشته است.بیشتر حالت غیر

و ضرایب ایمنی معابر و شبکه حمل و نقل زیر  هاالزام  •

های سطحی، رعایت نشده است. در زه آبزمینی در حو

 هستیم. هاگرفتگی معابر و خیاباننتیجه شاهد آب

گردان آب به های سطحی و بازاستفاده از آببه جای  •

 است. تمرکز شدهها بر دفع این آب چرخه طبیعی آن،

 اولویتهای سطحی آوری آبایجاد سیستم یکپارچه جمع •

 باشد. اصلی

ریزی ، برنامههای سطحی تهراناستفاده بهتر از آب برای •

 صورت گیرد. دقیق

کامل و ریزی های زیرزمینی، برنامهجهت مدیریت سفره •

 جامعی صورت پذیرد.

، های شهر تهرانجهت جلوگیری از تخریب قنات •

 د.ریزی و طرح جامع ارائه شوبرنامه

 
 

 

 

ماموریت خدمات شهری

18%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 31 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 زیست محیط

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد   33اعتبار سال: 

 

 میلیارد  53ای: سرمایه

 میلیارد   13ای: هزینه

 

 راهکارها مشکالت

 به عنوان ،عدم توجه به محیط زیستحلقه مفقوده شهرداری،  •

 های شهرداری است.ترین ماموریتیکی از اصلی

به مسائلی مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی منظر  •

های جانوران، کنترل حیوانات )بصری(، کوچک شدن زیستگاه

های منابع طبیعی، موزی، طبعیت خواری و تخریب عرصه

و ..... بسیار  فرسایش خاکهای شهری، آلودگی و تخریب باغ

 .تبار این بخش بسیار پایین بوده استاع کم توجه شده است.

 و کارخانجات از ناشی صوتی هایآلودگی و هوا آلودگی •

 قمناطویژه )به شهر صنعتی هایپهنه در صنعتی هایکارگاه

 ( افزایش یافته است.51 و 15 ،51

ها زیادی از خودروها و موتورسیکلت شمار به دلیل فرسودگی •

آلودگی هوا به صورت روز افزون افزایش یافته  ،در سطح شهر

 است. مورد تهدید قرار گرفته است و سالمت شهروندان 

 نگاهدر ماموریت خدمات شهری به مشکالت زیست محیطی   •

تمرکز بیشتری بر این بخش شود.  ویژه ضروری است.

همچنین اعتبار بیشتری به این بخش تخصیص پیدا کند )در 

درصد اعتبار ماموریت خدمات شهری به  5حال حاضر تنها 

 .این بخش اختصاص یافته است(

برای تدوین طرح جامع در  المللی استفاده شود.از تجارب بین •

ه ه کارگرفتالمللی بحوزه محیط زیست تهران، مشاوران بین

جرا شود.  قوانین د. همچنین فرآیندها مطابق با طرح انشو

 د.موجود اصالح شو

های دولتی در حوزه محیط زیست همکاری و تعامل با سازمان •

 د.از تجارب آنها استفاده شو گیرد.صورت 

ساماندهی و پاالیش صنایع شهر تهران با هدف خروج  •

ه خارج از ها بآنافت شهری و انتقال کارخانجات صنعتی از ب

آالینده  منابعای  بر مالیات بیشتری محدوده شهری اجرا شود.

 د.اعمال شو

از رده خارج کردن خودروها و  یک برنامه مدون برای •

های فرسوده و جایگزینی آنها با نوع گازسوز و موتورسیکلت

 هیبریدی ایجاد شود.
  

ماموریت خدمات شهری

2%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 31 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 

 

 

 

و   ماموریت توسعه مدیریت، هوشمندسازی

 اقتصاد شهری
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 و حقوق و دستمزد پشتیبانی

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان 5،555: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 

 

 راهکارها مشکالت

 واقعی اعتبار ماموریت هوشمندسازی و توسعه مدیریت   •

حقوق و دستمزد و دیون در آن قرار  زیرا اعتبار ،نیست

اعتبار این بخش در  درصد 91)حدود  استه شده داد

  .(باشدواقع اعتبار حقوق و دستمزد می

هزینه حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری بسیار باال  •

 ست.باشد. سطح کیفی آنان مناسب نیمی

های شهرداری نتها و معاوساختار بسیاری از سازمان •

 .سازگار نیستبا نیازهای روز  قدیمی است و

افزایش کارایی و راندمان کارمندان ای راهکارهایی بر •

 شهرداری تهران مشخص و پیگیری شود )کارمندان 

 .(هزار نفر هستند 31تا  51ن حدود شهرداری تهرا

 )حتیشهرداری به نیروهای متخصص و کارآمد نیاز دارد  •

، میزان تخصص مناسب در سطح مدیران ارشد شهرداری

 .(وجود ندارد

نیاز به تغییر های شهرداری معماری بسیاری از سازمان •

هوشمند تغییر  دهیماناساس سا ساختار آنها بر دارد.

 یابد.  

، به های ششگانهاز ماموریت ای پسدر بخش ویژه •

 های این بخش پرداخته خواهد شد.برنامه

 
 

ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری

90%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 هاساختمان اساسی تعمیرات و تأمین

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان  151: 95برنامه ای سال اعتبار 

 

 میلیارد تومان 155:  95تحقق اعتبار سال 

 

 

 راهکارها مشکالت

 نزدیک به یک چهارم اعتبار در حوزه هوشمندسازی •

 و ساختمان اختصاص به تعمیر (غیر از پشتیبانی)

 یافته است.

بیشتری  ریزی توجههای فکری و برنامهبه حوزه •

  که وجود دارد. زدگیساختماننگاه  برابردر  شود،

 

 
 

 

 

ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری

2%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 اطالعات فناوری

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان  551: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 میلیارد تومان 153:  95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

های بیشترین سهم اعتبار در حوزه هوشمندسازی از فعالیت   •

 ،غیر ساختمانی

ای ها غیرمتمرکز و جزیرهزمینه هوشمندسازی، فعالیتدر  •

سامانه و طبق  131آمار رسمی حدود  است. در نتیجه بر پایه

سامانه آمار در شهرداری تهران وجود  311آمار غیر رسمی 

 سازی توجه نشده است.دارد و به یکپارچه

کارمندان سازمان فناوری اطالعات پرشمارند )نزدیک به  •

 حتی ،از توان در این بخشگیری نکردن هرهنفر( و ب 1111

از توان بخش  گری باالست.افزار نیز تصدینرم در تولید

 استفاده نشده است.هم خصوصی 

 اند.های نوآور و خالق در این بخش مشارکت نداشتهشرکت •

دهای اصلی فناوری اطالعات روبا توجه به اینکه یکی از دستا •

های فعالیتباید  هااولین اقدامازی است. در یکی از سیکپارچه

 شود. اطالعاتی یکپارچه

با استفاده از  ری در فناوری اطالعات کاهش یابد.گتصدی •

 برون سپاری، از توان بخش خصوصی استفاده شود.

های برای مدیریت و حل معضالت شهری و کاهش هزینه •

استفاده محور و نوآور، های خالقیتشرکت ، از ظرفیتشهر

 شود.

 گیری از بستر فناوری اطالعات، شفافیت و اطالع رسانیبهرهبا  •

 ایجاد شود. مناسب

های خدمات هزینهگیری از بستر فناوری اطالعات، با بهره •

ای شهروندان تسهیل شود خدمات برارائه  شهری کاهش یابد.

 کاهش یابد. ساالریو دیوان

 

ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری

2%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 کاربردی هایپژوهش و ریزیبرنامه گذاری،سیاست

 و ارقام موجود آمار

 میلیارد تومان  55: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 میلیارد تومان 53:  95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

ریزی، توجه بسیار کمی شده گذاری و برنامهبه سیاست •

 .میلیارد در سال( 3است )اعتباری در حدود 

 های شهرداری، اندک است سهم پژوهش از کل فعالیت •

 .میلیارد( 51اعتباری در حدود ) 

 .معه دانشگاهی بسیار پایین استهمکاری شهرداری با جا •

ریزی و المللی در حوزه برنامهاز تجارب خارجی و بین •

 گذاری شهری استفاده نشده است.سیاست

 است. شمار به استانداردهای مدیریت شهری توجه نشده  •

 بسیار کمی استانداردهای مدیریت شهری تهیه شده است.

و تدوین  ریزی کالنگذاری شهری، برنامهبه سیاست •

ین راهکار برای ایجاد تغییر، تراستراتژی به عنوان اصلی

 شود. بیشتر توجه

های اجرایی و راه های کالن در فعالیتبه جای صرف هزینه •

مشارکت مردم سازی و به فرهنگ شتربی های مقطعی،حل

-ی شهری و حل معضالت به صورت ریشههاریزیدر برنامه

 شود.توجه ای 

ی و مشاوران المللها، تجارب بینهای دانشگاهاز ظرفیت •

ریزی شهری گذاری و برنامهخارجی در حوزه ساسیت

 د.استفاده شو

استانداردهای بومی مدیریت شهری با نگاه جهانی و کارکرد  •

 د.ین شوملی، تدو

 
 

 

ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری

1%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماموریت ایمنی و مدیریت بحران
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

  



 

 39 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 ایمنی خدمات و نشانی آتش

 آمار و ارقام موجود

خودرو  55 وجود دارد. عملیاتی یورخود 131 •

 .فرسوده است

هزار نفر یک  51استاندارد جهانی: به ازای هر  •

 ،ایستگاه آتش نشانی

ایستگاه نفر یک  311111در تهران به ازای هر  •

 ،نشانیآتش

 155تعداد ایستگاه طبق برنامه:  •

 155های موجود: تعداد ایستگاه •

 میلیارد  535اعتبار سال: 

 

 میلیارد 535ای: سرمایه

: سازمان راهبری و مدیریت

 تومان میلیارد 353

 

 راهکارها مشکالت

به  ها در برنامه توجه نشده است.به تعداد ایستگاه •

 تکنولوژی و تجهیزات، توجه نشده است.

خودروی عملیاتی  131خودرو از  55حدود  •

 نشانی تهران، فرسوده شده است.آتش

نشانی تشتجهیزات و تکنولوژی به کار گرفته شده در آ •

 .سازگار نیستبا نیازهای روز  بسیار قدیمی است و

تر تجهیز و ها، مساله مهمدر کنار ساختن ایستگاه •

آالت و تجهیزات ماشین و ارتقاء فنی نوسازی

نشانی در حد استاتداردهای جهانی است که باید آتش

 .مورد توجه قرار گیرد

ای خدمات باید برنامه ءرسانی و ارتقادر سطح خدمت •

فی مانند اهدا جامع با نگاه مدیریتی تعریف شود.

ش تعداد حوادث و کاه کاهش زمان حضور در محل،

وردنظر قرار گیرد. دیدگان باید مکاهش تعداد آسیب

 .نباشدهدف ها و افزایش تعداد ایستگاه فقط ساختن

 
 

ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

88%

ریتسهم اعتبار برنامه به اعتبار مامو



 

 31 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در ایمنی افزایش و خطرپذیری کاهش

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان 31: 95ای سال اعتبار برنامه

 

 میلیارد تومان  35: 95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

توجه چندانی نشده است  پیشگیری و کاهش خطرپذیریبه  •

درصد از کل اعتبار ماموریت ایمنی و  5)اعتبار این بخش 

نشانی و خدمات که اعتبار بخش آتشحالی در ،بحران است

ار ماموریت ایمنی و بحران درصد از کل اعتب 55ایمنی 

 .(است

های فرسوده در افزایش حوداث شهر به نقش ساختمان •

کاهش خطر در آنها، توجه چندانی نشده  هایو الزامتهران 

 است.

قوانین و مقررات در حوزه کاهش خطرپذیری و افزایش  •

 .نیازهای امروز و به روز نیستایمنی، منطبق با 

همکاری موثری با سازمان مرتبط با این حوزه صورت نگرفته  •

 است.

در شهر تهران وجود دگی چندانی برای مقابله با زلزله آما •

 ندارد.

ان بیشتر باید بر به جای تمرکز بر درمان، تمرکز و تو •

 یابد.  به این بخش تخصیص پیشگیری باشد. اعتبار بیشتری

 برنامه نوسازی پذیر تهران تهیه شود.ح جامع نقاط آسیبطر •

 د.ین شواین مناطق در زمان مشخص تدوو کاهش خطر در 

های مرتبط برای کاهش سازمانهمه های از ظرفیت •

 خطرپذیری و افزایش ایمنی در شهر تهران استفاده شود.

رپذیری و افزایش قوانین و مقررات در حوزه کاهش خط •

منطبق با نیازهای روز  ای کهایمنی، اصالح شود. به گونه

 باشد.

 ا زلزلهسازی برای مقابله بسازی و فرهنگهای مقاومبرنامه •

 د.شهر تهران به صورت گسترده و منظم اجرا شودر 

 

ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

6%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 31 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 بحران مدیریت اعمال و سیستم توانمندسازی

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان 53: 95ای سال اعتبار برنامه

 

 میلیارد تومان  33: 95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

آگاهی  های شهروندی بسیار پایین است.زشسطح آمو •

 است. ر اندکها بسیامردم برای مقابله با سوانح و بحران

لی مدیریت بحران های متومیزان همکاری با سایر دستگاه •

 .بسیار پایین است

های مدیریت های مدیریت بحران )سولهاز زیرساخت •

 ود.شبحران( به صورت نامناسب و غیرمرتبط استفاده می

نین، مقررات، تجارب شهری مواجهه با بحران در قوا •

 های آتی بسیار کم انعکاس یافته است.ها و برنامهفرآیند

سازی و آموزش به عنوان کلید اصلی مبارزه با به فرهنگ •

های موفق جهانی های شهری، توجه شود. در نمونهبحران

ان مردم یریت بحران، آموزش و تقسیم وظایف مدر مدی

 ها انجام گرفته است.از سوانح و بحران پیش

رح ط گر متولیان قانونی این حوزه،برای همکاری با دی •

د. این طرح جامع با توجه ای تدوین شوجامع و یکپارچه

د و شامل های موجود تدوین شومکانات و زیر ساختبه ا

تقسیم وظایف نهادها و متولیان مختلف در این حوزه 

 باشد. 

از به  بعد ها تغییر و اصالح شوند.و برنامهقوانین، فرایندها  •

رای ب ،پالسکو تلخ شهری مانندوجود آمدن تجارب 

زم در قوانین، فرایندها ال جلوگیری از تکرار آن، تغییرهای

 ها انعکاس یابد.و برنامه

 

 

 

ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

6%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

  



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 

 

 

 ماموریت شهرسازی و معماری
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 

 

 

 



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 تهران شهر ارزش واجد طبیعی هایپهنه و تاریخی هایبافت ساماندهی

 آمار و ارقام موجود

 هکتار  3111تهران:  بافت قدیمی

 

 تهران هکتار از بافت قدیمی 1933نوسازی تکلیف برنامه: 

 میلیارد تومان  55، 95در سال های قدیمیای بافتاعتبار برنامه

 میلیارد تومان  95اعتبار سال: 

 میلیارد تومان  95ای: سرمایه

 

 راهکارها مشکالت

 اربسی یخی تهران در حوزه گردشگردی، به احیای بافت تار •

درصد اعتبار کل شهر  105شده است )کمتر از توجه  کم

 .تهران به این بخش اختصاص یافته است(

بخش وسیعی از منابع طبیعی یا باغات تهران در اثر ساخت  •

 و ساز بی رویه از بین رفته است.

تاریخی و طبیعی ا در مناطق هکیفیت خدمات و زیرساخت •

تهران، بسیار پایین است. این موضوع جذب گردشگر داخلی 

ده را برای شهر تهران دچار مشکل کرخارجی  ویژهو به

 است.

باالست و سطح  گری شهرداری بسیاردر این بخش تصدی •

 پایین است. مشارکت بخش خصوصی،

حفظ بافت شهری، نگاه نوسازی و تغییر شهر  به جای نگرش •

 کم بوده است.تهران حا

به گردشگری به عنوان یکی از بسترهای ایجاد درآمد پایدار  •

خی بافت تاری هران، توجه ویژه باید صورت گیرد.برای شهر ت

 د.ویژه گردشگری احیا شوو طبیعی تهران با رویکرد 

های تاریخی و خانه نامه جامع حفاظت از بافت تاریخی،بر •

د و اصالحات ه شوشهر تهران، تهی هایبع طبیعی و باغمنا

 د.در قوانین و مقررات این حوزه اعمال شوالزم 

تعریض و نوسازی شهر  به جای نگاهی که هدف آن فقط •

افت اصیل شهری و معابر قدیمی تهران است، نگاه حفظ ب

 د.حاکم شو

ی هاسرمایه های مردمی ومشارکت ،در بخش گردشگری •

ی های اقتصادها و بستهطرح بخش خصوصی جذب شود.

 د.برای توسعه گردشگری تهران، تعریف شو

 

ماموریت شهرسازی و معماری

40%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 فرسوده هایبافت نوسازی و ساماندهی

 آمار و ارقام موجود

 میلیارد تومان 55: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 میلیارد تومان  51: 95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

پایدار کردن  ، سببهای غلط تجمیعو مشوق هااقدام •

 ریزدانه در مناطقی از تهران شده است.های بافت

 های ریزدانه افزایش یافته است.تعداد بافت با وجود نوسازی •

ها، سبب از بین رفتن هویت محالت جذب مهاجر از حاشیه

 شده است.

های عظیم بخش خصوصی در حوزه ساخت جود سرمایهبا و •

خصوصی، در های بخش ، در دهه گذشته از سرمایهو ساز

 استفاده نشده است. های قدیمیبافتنوسازی 

 بخش خصوصی جهت نوسازی بافت قدیمیهای سرمایه •

 جذب شود.

 هایبافتافزایش  ازی با رویکرد جلوگیری ازهای نوسطرح •

و بافت تاریخی سنتی هویت محلی  ریزدانه تدوین شود.

 د.محالت، در فرایند نوسازی حفظ شو

 

 
 

ماموریت شهرسازی و معماری

20%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 33 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

 
 ساز و ساخت کنترل و نظارت

 ارقام موجود آمار و

 میلیارد تومان 35: 95اعتبار برنامه ای سال 

 

 میلیارد تومان  35: 95تحقق اعتبار سال 

 
 

 راهکارها مشکالت

بدون توجه به  ،رشد بی رویه ساخت و ساز در تهران •

هری های شهر و حفظ منابع شعواملی مانند زیرساخت

تنها رویکرد موجود،  و بافت شهری صورت گرفته است.

 افزایش درآمد بوده است.

اقلیمی و  صالح ضوابط ساخت و ساز به تغییرهایدر ا •

 آب و هوایی تهران، توجه نشده است.

 ها،، به زیرساختدر اصالحات ضوابط ساخت و ساز •

ضوابط ایمنی و مدیریت بحران تهران، توجه کافی نشده 

 است.

غرافیایی ساخت و سازهای گسترده خارج از حریم ج •

شهر تهران انجام شده که سبب شده که گسترش شهر 

    شده است.خارج از کنترل  تهران

کنترل ساخت و ساز و جلوگیری از بین رفتن  جهت  •

 .ودب پایبندتهران به طرح جامع  تهران، باید بافت شهری

در صورت لزوم، جهت از بین نرفتن بافت شهری،  حتی

 .کرداعمال  یاصالحات در این طرح

ر ساخت و ساز، باید به توسعه زیرساخت شهری در کنا •

ر درا د و ضریب ایمنی در قوانین ساخت و ساز توجه کر

 افزایش داد. هر تهرانش

ت و ساز، به عواملی مانند باید در قوانین و ضوابط ساخ •

یعی و تاریخی شهر حفظ منابع طب تغییرهای اقلیمی،

 د.تهران، توجه کر

 

 

ماموریت شهرسازی و معماری

19%

سهم اعتبار برنامه به اعتبار ماموریت



 

 35 صفحه

 

برنامه پیشنهادی شهرداری تهران    

دارای اهمیت باال  هایموضوع ماموریت اصلی شهر تهران، 5پس از ارائه برنامه در قالب راهکارها در  در ادامه،

 د:ای تشریح خواهد شویژهدر بخش  هر یک

 پایدار های درآمد و منابع تامین .4

 قابل زندگیو  شهر جهانی ،دیپلماسی شهری .2

 جوانان و زنان نقش و مدیران کارگیری به چگونگی انسانی، نیروی .9

 شهر هوشمندتوسعه  .1

 مردمی و عمومی نهادهای و دولتی نهادهای با مشارکت و تعامل .1

 پذیرینظارت و شفافیت .6

 احقاق حق شهری و حق  شهروندی .7
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 پایدار درآمدهای و منابع تامین

 

 مشکالت

 

 راهکارها

 

 
  

دالیل عدم استفاده از 

برخی منابع درآمدی 

 در شهرداری 

منابع مالی و 

درآمدی شهر 

 تهران

منابع 

تامین 

 مالی

منابع 

درآمدی 

 شهر

 نیاز به اصالح قوانین و

   ،مقررات

 نیاز به تغییر نگاه مدیریت

 ،ارشد

  اصالح نوع تعامل با

 ،پیمانکاران عمده

اصالح نوع تعامل با دولت، 

سازی و نیاز به فرهنگ

 ،افزایش مشارکت مردمی

سازی در نیاز به فرهنگ

جهت کاهش هزینه 

 .خدمات

 پایین برون سپاری خدمات و سطح

 ها زیرساخت

  سطح پایین استفاده از منابع مالی

 داخلی و خارجی

 منابع درآمدی ناپایدار: عوارض

ساخت و ساز مازاد تراکم و درآمد 

تخلفات شهری و ساختمانی، انواع  

 ،های بالعوضکمک

 :منابع درآمدی پایدار محدود

  عوارض نوسازی، بهای خدمات

پسماند، عوارض حمل و )عوارض 

  نقل و ارتباطات(

منابع مالی و 

درآمدی پایدار 

سایر کالن 

 شهرها

منابع 

 درآمدی

منابع 

تامین 

 مالی

هاانواع عوارض بر امالک و دارایی 

 بهای خدمات ارائه شده به

سازی شهروندان در کنار فرهنگ

 )حمل و نقل، پسماند و ...(

 امالک و تاسیسات  اجاره بهای

شهرداری به صورت بسترهای 

 پایدار

های مشترک )اختصاص  مالیات

های دولت سهم مناسبی از مالیات

به شهرداری، در قالب مالیات بر  

 (ارزش افزوده

ها سپاری خدمات و زیرساختبرون

آوری پسماند، مراکز  )مترو، جمع

تفریحی، مراکز فرهنگی، پارکینگ 

 طبقاتی و...(

و خصوصی  بخش عمومی مشارکت

 در تامین مالی

ن مالی از طریق صندوق های تامی

 گذاریسرمایه

تمرکز عوارض بر روی ارزش زمین )دارایی غیر منقول( بجای  

 (ارزش ساختمان )در جهت کاهش سوداگری و کاهش هزینه

نوسازی(

هوشمند کردن نظام عوارض بنا بر قیمت امالک و ایجاد نظام 

 قیمت واقعی  امالک.عوارض بر اساس 

سازی و وضع عوارض در حوزه پسماند، حمل و نقل و فرهنگ

 خدمات شهری با رویکرد کاهش هزینه های خدمات شهری

بر وسایل نقلیه با سازی و افزایش مالیات و عوارض فرهنگ

هایی مانند میزان آالیندگی در جهت کاهش توجه به ویژگی

معضالت
بسترهای پایدار گردشگری با  توسعه گردشگری و ایجاد

 رویکرد افزایش اشتغال و بستر پایدار درآمدی برای شهرداری

جذب سرمایه های خارجی در حمل و نقل عمومی مترو و 

اتوبوسرانی و مدیریت پسماند و تولید انرژی و احیا بافت 

فرسوده

حی، فرهنگی، جذب سرمایه های داخلی در توسعه مراکز تفری

های عمومی و خدمات شهری و احیا پارکینگ ورزشی،هنری،

بافت فرسوده
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 قابل زندگی، شهر جهانی و دیپلماسی شهری
 شهر جهانی 

توجهی بر ابعاد متنوع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هرها به جریان جهانی شدن، تاثیر قابلمیزان پیوستگی ش

ه اند، در نتیجدهایجاد کر با فرآیند جهانی شدن ای مناسبیزیست محیطی شهری دارد. شهرهای جهانی، رابطه

 اند.یافته و مرکزیت جهانی پیدا کرده ای دستهای تازهها و هویتبه نقش

  Foreign Policyبراساس  2447رتبه بندی شهرهایی جهانی در سال 

 1 نیویورک

 5 لندن

 3 پاریس

 3 توکیو

 5 هنگ کنگ

 برای جهانی شدن شهرها، وجود دارد.در عرصه مدیریت شهری، دو شاخص مهم 

 تمرکززدایی از قدرت دولتی به نفع مدیریت شهری : -1

گامی مهم در اصالح نظام  ،ها و اختیارات به نهادهای محلیمسئولیت تمرکززدایی به معنای واگذاری 

ند. در نتیجه فساد کمی تیتقوی را جمع مشارکت بر یمبتن یمدن ینهادهاشهرداری محسوب شده و 

 یابد.دولتی کاهش و نظارت عمومی افزایش می

 گذر از الگوی سنتی حکومت شهری به حکمروایی خوب شهری: -5

 ودر نتیجه میزان پیوستگی اجتماعی ساکنان شهرها با خارج از سرزمین مادری به کمک اینترنت  

قویت المللی را تگران محلی و بینیابد و توافق و تعامل میان توسعهپذیرایی از گردشگران افزایش می

 و قابتی، رشد اقتصادی شهر گسترشمداری و راهکارهای رگیری از راهکارهای انسانکند. با بهرهمی

 یابد.کیفیت زندگی شهروندان بهبود می

 

 شهر قابل زندگی

 های کیفیگرایی صرف به دیدگاهتانداردهای نظری خود را از اسهای اخیر نظام مدیریت شهری بنیاندر سال

تغییر داده و نظریه توسعه پایدار جایگزین رویکردهای کالن اقتصادی و کالبدی شده است. به کارگیری نظریه 

داوم زندگی در شهرها را تضمین کرده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ت توسعه پایدار مبتنی بر سه بعد

وضوع مدر ارتباط نزدیک با این  د. تعبیر متاخرتری کهشووندان منجر میو به افزایش کیفیت زندگی شهر

دگی باال نشهرهاست، بدین معنا که تداوم زندگی مدنی همراه با کیفیفت ز قراردارد، کیفیت قابل زندگی بودن

 د.برای شهروندان حاصل شو

ل و نقل متنوع، مسکن قابل دسترسی چون اجتماعی امن، حم یهایها و کیفیتشهر قابل زندگی با شاخص

و تنوع فرهنگی تعریف شده  شهروندان، اقتصاد رقابتی، پیاده مداری، مشارکت شهروندی، آموزش برای همه

های مرتبط با شود. اگرچه نظریهروندان و ارتقاء شرایط کالبدی شهرها منجر میبه سالمت اجتماعی شه که
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دند، اما مانند بسیاری و مدیریت شهری وارد شریزی به ادبیات برنامه 1951قابل زندگی بودن شهرها از دهه 

و رویکردهای روزآمد، سرعت نفوذ آنها به نظام مدیریت شهری ایران از جمله تهران به عنوان پایتخت  هانظریه

ادی، رونق اقتص است. مدیریت شهری آتی تهران باید این شهر را به شهری قابل زندگی با بسیار ناچیز بوده

رکتی، کودکان و ح –توان و ناتوان جسمی های کمبا تاکید بر گروهاجتماعی رفاه عمومی و برخودار از عدالت 

تامین امنیت و  پذیری به خدمات شهری با کیفیت و حمل و نقل پایدار رهنمون سازد.سالمندان، دسترسی

 ای برخوردار است.نان در این زمینه از جایگاه ویژهنیازهای ز

 

 وضعیت فعلی

بنیان و معیار در دنیای اسالم معرفی شده شهری فرهنگی، دانشجهانتهران، این شهر  1313انداز در چشم

المللی و تالش برای تعامل سازنده با جهان، توجه نشده است. است. اما تهران در توسعه تهران به مسایل بین

ها و ساختارها( و افزاری )قوانین، مقررات، سیاستگذاری داخلی و خارجی، توسعه نرمجذب سرمایه

به تحقق  توانداسالمی، می -به هویت غنی ایرانی زاری )تاسیسات، تجهیزات و امکانات( و توجهافسخت

 د.و دانش بنیان در دنیای اسالم منجر شو شهری فرهنگیانداز و تبدیل تهران به جهانچشم

 

 

 تهران شهر اسی شهری، شهر جهانی و قابل زندگی بودنهای تقویت دیپلمراهکار

 جهتو با ،را جهانی شهری تحقق برای تهران شهر کالن بالفعل و بالقوه هایظرفیت شهری مدیریت عرصه در

 ظرن در زیر ترتیب به توانمی، جامعه شدن جهانی و سیاست شدن جهانی اقتصاد، شدن جهانی شاخص سه به

 :گرفت

. عمومی رفاه و سالمت خدمات، هایبخش بر تاکید با گذاریسرمایه سودمندی: اقتصادی هایظرفیت( الف

 عدالت و شهروندان زندگی کیفیت تنها نه خصوصی، بخش اقتصادی مشارکت از گیریگذار و بهرهسرمایه جذب

 نهاد، ینا بر اقتصادی فشار کاهش با بلکه بخشد،می ءارتقا را شهری شایسته خدمات به دسترسی در اجتماعی

  شود.می شهر در فروشی تراکم و اقتصادی فساد مانع

. است هانج با تعامل جایگاه بهترین و کشور سیاسی پایتخت تهران،. پایتختی نقش: سیاسی هایظرفیت( ب

 لتبدی ایمنطقه ویژهبه و المللیبین هایهمایش و هاگردهمایی ها،نشست برگزاری محل به تواندمی تهران

 کند. برداریبهره شدن جهانی برای خود بالقوه هایظرفیت از سازنده، تعاملبا  نتیجه در. شود

 عنوان به تهران هویت با عناصر این. دارد را عناصر از زیادی تنوع تهران اجتماعی جنبه: جامعه هایظرفیت( ج

های هجنب دیگر، نگاهی از. است ارتباط در مذهبی فرهنگی، هایجاذبه از برخوردار با ،اسالمی -پایتختی ایرانی

 وسعهت پایداری به محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، هایجنبه داشتن با تواندمی تنهانه گردشگری تهران،

 هرانت ترتیب بدین. کندهم ایجاد می را شهری برندینگ جهان، به مطلوب معرفی نتیجه در بلکه شود، منجر

  A.T Kearneyبراساس  رتبه بندی تهران در شاخص جهانی شدن

2444 51 

2442 55 

2441 55 
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 رینمهمت از یکی جهانی، شهرهای مبانی به نگاهی با. شود مطرح جهانی سطح در تواندمی برند، یک عنوان به

 مللیالبین هایفرصت از غفلت اجتماعی، -فرهنگی مشکالت به توجهیبی تهران، شهری جهان اندازچشم موانع

 نارک در تواندمی جهان با موثر ارتباط و گفتگو. است کشورهای دیگر با سازنده تعامل برای تالش اهمیت و

 مقررات، قوانین،) افزارینرم توسعه خارجی، و داخلی گذاریسرمایه جذب اقتصادی، هایزیرساخت تامین

 یاسالم -ایرانی غنی هویت به توجه و( امکانات و تجهیزات تاسیسات،) افزاریسخت و( ساختارها و هاسیاست

 هانیج باید که ،شود منجر اسالم دنیای در معیار و بنیاندانش فرهنگی، شهریجهان تهران، اندازچشم تحقق به

 .کرد عمل محلی و اندیشید
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 به کارگیری مدیران و نقش زنان و جوانان چگونگی نیروی انسانی،

 فعلی مدیران شهرداری تهران ترکیب جنسیتی

 عنوان شغلی
رتبه 

 جایگاه
 زندرصد  تعداد زن درصد مرد تعداد مرد تعداد کل

 1% 1 111%   9 9 13 معاون شهردار

 1% 1 111%   9 9 15 قائم مقام معاون شهردار

 %3 3 %93 33 31 15 مدیر کل ادارات کل

 1% 1 111%   3 3 15 قائم مقام ادارات کل

 5% 1 %95 51 55 15 شهردار منطقه

 1% 1 111%   55 55 15 قائم مقام شهردار منطقه

 1% 1 111%   15 15 15 هامدیر عامل شرکت

 1% 1 111%   3 3 15 هاقائم مقام مدیر عامل شرکت

 1% 1 111%   53 53 15 هامدیر عامل سازمان

 1% 1 111%   11 11 15 هاقائم مقام مدیر عامل سازمان

 %5 11 93% 155 135 15 معاونین شهردار مناطق

 9% 5 91% 39 53 15 معاونین ادارت کل

 3% 1 93% 59 31 15 هامعاونین شرکت

 111% 1 111%   115 115 15 هامعاونین سازمان

 %1 20 %36 501 521 - جمع
 

 کل شهرداری تهران نیروی انسانیوضعیت فعلی 

 واحد ردیف

 قراردادی رسمی

 جمع
 کارگر کارمند

شرکت خدمات 

 اداری شهر

موسسه 

 هادیان شهر

قرارداد 

 مستقیم

 3335 - 535 1789 31 1353 واحدهای ستادی 1

 355 - 35 282 5 113 شورای اسالمی شهر تهران 2

 395 - 53 282 11 153 های غیرمستقلسازمان 3

 15351 - 3353 5498 355 5555 های مناطقشهرداری 4

 15953 3591 535 508 391 5355 های مستقلسازمان 1

 51513 11399 515 324 3555 5151 های تابعهشرکت 6

 55551 15591 5335 8683 9155 15551 جمع کل
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 به کارگیری مدیران و نقش زنان و جوانان نیروی انسانی، چگونگی
 راهکارها مشکالت

 1395 سال در نهاد این تهران، شهرداری رسمی آمار اساس بر •

 در شاغل و دادیرقرا رسمی، کارمند فرن 510111نزدیک به 

 هزینه که است حالی در این. دارد شهرداری هایشرکت و هاسازمان

 کیفی سطح و باال بسیار شهرداری کارمندان دستمزد و حقوق

 .ستنی مناسب کارمندان

 و کارگر از ،تهران شهرداری کارمندان نفر 510111نزدیک به  از •

 زنان دیگر عبارت به .دارد وجود زن کارمند نفر 5111زیر  کارمند،

 اختصاص خود به را تهران شهرداری کارمندان سهم از درصد13

 در ویژهبه زنان فعالیت برای زیادی عرصه کهحالی در. اندداده

، زیباسازی شهرسازی، و معماری هنری، و فرهنگی هایحوزه

 .است فراهم مانند آن و ریزیبرنامه

 تیمدیری پست در زنان اشتغال در مناسبی وضعیت تهران شهرداری •

 مدیریتی هایپست در اندک بسیار یسهمو جوانان  زنان .ندارد را

 اطالعات بررسی .اندداده اختصاص خود به را تهران شهرداری

 از %3 تنها دهدمی نشان تهران شهرداری سوی از شده منتشر

 .دارد اختصاص زنان به شهرداری مدیریتی هایپست

 تابعه هایشرکت و هاسازمان در مدیریتی هایپست در زنان حضور •

 شهرداری و کل ادارت به 3% این است. صفر تقریبا تهران شهرداری

 ،مختلف هایعرصه در زنان اینکه با. شودمربوط می گانه55 مناطق

 اما ،ندارسانده اثبات به را خود هایتوانمندی و شایستگی مدیریتی

 زا .کنند پیدا تهران شهرداری در را خود جایگاه اندنتوانسته هنوز

 ورحض پست این این در زن نفر یک تنها مناطق شهرداری پست 55

و در معاونین شهرداری تهران حتی یک زن هم حضور ندارد.  دارد

 .رشد شهرداری نزدیک به صفر استدر واقع سهم زنان از مدیریت ا

شهرداری  ، مشکالت اصلی کارمندانزنان عالوه بر مساله •

ام و فساد در انج ناکارآمدی، عدم ارتباط تخصصی با حوزه مسئولیت

 مدیریتیهای رآمدی و ضعف تخصص در الیهمسئولیت است. ناکا

 تر است.گیرچشم

 در جوانان تعداد ،شهرداری تهران در گراییجوان شعار با وجود •

 .رسدنمی نفر 5 به و بوده کم بسیار مدیریتی هایپست

های مختلف زنان در عرصه غیبت از ناشی تهران امروز شرایط •

 هجانبهمه و عمیق نگاه نیازمند شهر تهران، .است شهر تهران

 ارنقشی تاثیرگذ اندکرده ثابت زنان. است شهری مسائل به

 بسیاری هایتوانایی مدیریتی هایعرصه در و دارند جامعه در

 معاونین و مسووالن سطح در رو این از اند.کرده ارایه خود از

زنان و جوانان در  درصدی برای 31 سهم شهری، مدیریت

 .نظر گرفته شود

 استفاده و جامعه اداره در جوانان نقش به تریتوجه جدی  •

 آنان جدید دانش و تخصصی توان همچنین و ظرفیت از

صورت گیرد. مدیران جوان می توانند تحول و تغییری 

 ، بلکه در همهنه تنها در مدیریت شهری تهران ،اساسی

 دارد ضرورت های ایران ایجاد کنند. در این زمینهکالنشهر

زنان و  برای 31% سهم شهری مدیریت هایبخش تصدی در

 .جوان تخصیص یابد

انتخاب مدیران و کارکنان شهری  های اصلییکی از شاخص •

اجتماعی باشد که دستاورد آن شایسه ساالری باید عدالت 

د به شغلی در شهرداری تهران بای یهافرصت خواهد بود.

 صورت عادالنه در دسترس همه شهروندان تهرانی قرار گیرد.

 در انتخاب نیروی انسانی هایوابستگیا  ارتباطملی مانند عوا

 در شهرداری تهران نقش بازی نکنند.

 یساالر شایسته باید شهرداری مدیران اصلی انتخاب معیار •

خاب لی در انتمعیار اص های فردیباشد. شایستگی و توانایی

 این زا سن یا و جنسیت سبب به ایعده نیروی انسانی باشد.

تخصص، سالمت و پاکدستی و تجارب . مانندن دور هافرصت

 .های اصلی انتخاب مدیران باشدمرتبط مالک

ایجاد ارتباط تعلق  وری در انتخاب مدیران محلی ومحمحله  •

ران یدهای انتخاب م، از دیگر مالکبین مدیریت و محله

 محلی خواهد بود.
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 هوشمند توسعه شهر
 قرار خود کار دستور در را هوشمند شهر هایپارادایم به گذار شهرها المللی،بین سطح در و جهان امروز در

  ورد توجه قرار دارد:م حوزه پنج در، شهر سازی هوشمند حوزه در .اندداده

 ،زندگی شهری هوشمند -1

 ،کالبد شهری هوشمند -5

 ،شهروندان هوشمند -3

 ،حکمرانی شهری هوشمند -3

 .اقتصاد شهری هوشمند -5

اشد. بگری اید نگاه تصدیسازی شهر است که نبری در هوشمندنگاه مدیریت شهسازی شهر، مهمتر از هوشمند

های قانونی و اجرایی جهت تسهیل ورود ، فراهم آوردن بستررویکرد و راهکار اصلی برای توسعه این بخش

 سازیبه دست گرفتن امور شهری و هوشمندبخش خصوصی در قالب شرکت های نوآور و خالقیت محور برای 

کیفیت و  ءضامن ارتقا ،سازی ساختار شهرداریسازی و کوچکهد بود. این رویکرد عالوه بر سبکشهر خوا

 شهر هوشمند خواهد بود. موفقیت در ایجاد

 ود:شحوزه اصلی شهر هوشمند پرداخته میپس از تشریح راهکار و رویکرد اصلی در این موضوع، به تشریح پنج 

 

 زندگی شهری هوشمند -4

 و نقل هوشمندحمل  -الف        

و در  شهری نقل و حمل اکولوژیک منفی هایتاثیر کردن حداقلیهدف حوزه حمل و نقل هوشمند، 

های این حوزه عبارتند یاستراتژ .است شهروندانهمه  برای شهری مقاصد به دسترسی تسهیل همان حال

 از :

 ،بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی -

 ،نقل عمومیسازی و تسهیل استفاده از حمل و فرهنگ -

 ،رتمصرف و با ضریب آالیندگی پایینسازی برای انتخاب و شیوه استفاده از وسایل نقلیه کمفرهنگ -

 .خدمات در سطح شهر های شهری از راه بازنگری در الگوهای ارائهدار مسافرتکاهش معنی -

 تولید، توزیع و مصرف انرژی و آب هوشمند-ب        

 حمل اکولوژیک منفی هایتاثیر کردن حداقلیهدف حوزه تولید، توزیع و مصرف انرژی و آب هوشمند، 

های یاستراتژ .است شهروندان برای شهری مقاصد به دسترسی تسهیل و در همان حال شهری نقل و

 این حوزه عبارتند از :

 استفاده بهینه از آب خوردنی، -

 ،بازیافت پسآب -

 ،مجازیحداقلی کردن مصرف آب  -

 ،پوشش گیاهی در عرصه خصوصی و حوزه های سبز عمومی بازنگری -
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 سازی مصرف انرژیبهینه -

 آموزش هوشمند-ج        

 .است نوجوان و کودک دار دوست شهری به شهر تبدیل هدف این حوزه

 عادات چاشنی و غذای شهری هوشمند در مراحل تولید، توزیع و مصرف-د        

 ریزدور کنترل سالم، غذایی هایوعده توزیع و تولید ایبر خیابانی و خانگی مشاغل ایجاد هدف این حوزه

 و مصرف و توزیع تولید، پرخه در غذایی مواد بازیافت مصرف، و توزیع تولید، چرخه در غذایی مواد

 .باشد مغذی و بهینه کالری با غذایی رژیم فرهنگسازی

 بهداشت و سالمت شهری هوشمند-و        

 شهر، در اوبیسیتی حد سر تا وزن معیار افزایش مخدر، مواد و دخانیات مصرفهدف این حوزه کاهش 

 صتشخی اضطراب، و استرس شکاه ،شهری زندگی شیوه در آن سهم و فیزیکی فعالیت دارمعنی کاهش

 از بانوان، در سینه سرطان ویژه طور به شایع، هایسرطان و باال چربی و قند بر مبتنی امراض هنگامزود

 .است شهروندان حاضر حال مشکالت

 فرهنگ و هنر شهری هوشمند-ه        

 رایب بستر ایجاد و شهری افتاده و فضاهای شبکه کردن فعال و اجتماعی - فرهنگی هایبرنامه برپایی

 .است فرهنگساز هایکمپین راهبری و ایجاد
 

 کالبد شهری هوشمند -2

 هایبستر و جدید هاینظام ایجاد عمومی، هایعرصه فضایی کیفیت بهسازی و بازبینی حوزه، راهبرد این

 است. انتقادی محورطراحی و محورپژوهش هایپروژه از حمایت و سپاری مردمی مجازی
 

 شهروندان هوشمند -9

 ایفضاه شبکه کردناجرایی و تعریف مولد، قشر دوستدار و پذیرا شهر به تهران شهر تبدیلهدف این حوزه 

 به مردم است. دهی گزارشو  سپاریمردم فرهنگ اشاعه و مشترک کار
 

 ی شهری هوشمندوایحکمر -1

 بخش به عملکردی هایحوزه سپاریبرونراهبرد این حوزه،  شود. چابک و کوچک دبایشهری  ییاوحکمر نظام

با  ریشه هایداده پایگاه ایجاد ،یکپارچه هایگیریتصمیم برای کارآمد ارتباطی ساختارهای تبین و خصوصی

 انشهروندبا مشارکت خود  عملکردیسازی شفاف ابزار های تولید شده توسط مردم و بخش خصوصی و کمک 

 است. هوشمند
 

 اقتصاد شهری هوشمند -1

 مبتنی بر شهروندان اقتصادی با مشارکت افزوده ارزش ایجاد بر مبتنی مدلی هوشمند شهر اقتصادی مدل

سازی و نگاه جدید به خدمات ا توان ارائه خدمات شهری با سادهخالقیت محور بهای نوآوری و مشارکت شرکت

 است.
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 های عمومی و مردمیتعامل و مشارکت با نهادهای دولتی و نهاد
 راهکارها مشکالت

کننده در نظام مدیریت کشور ی تعیینها نقششهرداری •

 .های محلی، کم و محدود استات مدیریتد و اختیارنندار

های محلی دارد و شهرداری تهران سهم کمی از مالیات •

 های محلی به شهرداری اختصاص نمی یابد. عمده مالیات

های شهرداری در شهر های دولتی با فعالیتهادنکاری موازی •

یا  به عنوان مثال در زمینه حمل و نقل .تهران وجود دارد

شود بسیاری انجام می هایمحیط زیست شهر تهران، اقدام

 . ریت شهری و شهرداری تهران استکه در حیطه مدی

 و اهمیت کم بسیار گذاریقانون در شهری مدیریت جایگاه •

 مشکالت و مسائل اندنتوانسته هاشهرداری. است ایحاشیه

 زرگیب بخش نتیجه در. ندکن منتقل گذارانقانون به را اصلی

 مدیریت در الزم کارایی شده، تصویب شهری قوانین از

 .ندارند را شهری

های زمانها و ساینه آلودگی هوای شهر تهران، نهاددر زم •

 هایها فعالیتکنند. بسیاری از نهادبسیاری فعالیت می

 دهند.شهرداری انجام می هایموازی با اقدام

ا هپروندهای حقوقی بسیاری مرتبط با شهرداری در دادگاه •

 ها طول کشیده است.به آنها سال وجود دارد که رسیدگی

 و فرهنگی های برنامه اخیر هایسال در تهران شهرداری •

 فعالیت  حیطه در که است داده انجام بسیاری اجتماعی

 این در شهرداری فعالیت است. نهادها و هادستگاه سایر

 فرهنگی وظایف به نتواند شهرداری که شده موجب هازمینه

 . دکن عمل خود خاص اجتماعی و

شهری نهاد نقشی در مدیریت های مردمسمن ها و سازمان •

و اجتماعی  حوزه فرهنگیویژه از جمله خدمات شهری و به

ء کیفیت سازی و ارتقاها در فرهنگندارند. نقش این گروه

تواند بسیار چشمگیر باشد که نادیده خدمات شهری می

 گرفته شده است.

ابد ی ءارتقاریت کشور ها در نظام مدیدارینقش و اختیار شهر •

های محلی اختیارات بیشتری در اداره شهر و مدیریت

 دریافت کنند.

های مالیاتی و عوارض تامین شود. سهم شهرداری از درآمد •

 د.با همکاری دولت، این درآمدها به شهرداری تخصیص یاب

های هادنل معضالت شهر تهران، ارتباط موثر با برای ح •

ومی مانند حمل و نقل عم یهایدر زمینه دولتی ایجاد شود.

 کاری کاهش یابد.موازی و محیط زیست شهر تهران،

ی همکاری خود را با مجلس شورای اسالم مدیریت شهری •

تری از تصویر دقیق گسترش دهد. شهرداری موظف است

قانون گذاران منعکس کند معضالت و مشکالت شهری را به 

راهکارهای عملی برای  که و تصویب قوانینی را دنبال کند

 کالن شهرهای ایران بلکه سایر ،مشکالت نه تنها شهر تهران

 د.کنارائه می

ی هاستگاهدها و هادنلودگی هوا با در زمینه محیط زیست و آ •

 مسئول، هماهنگی و تقسیم وظایف صورت گیرد.

های حقوقی شهرداری، برای تسریع در رسیدگی به پرونده •

 افزایش یابد.همکاری با قوه قضاییه 

فرهنگی در حیطه نهادهای دیگر  هایشهرداری از فعالیت •

ی شهر تهران بر های فرهنگی و اجتماعفعالیت پرهیز کند.

های شهروندی تمرکز یابد. موزشسازی و آروی فرهنگ

و  د تا شهروندان را با وظایف و حقوقشهرداری تالش کن

 د.تکالیفشان آشنا ساز

های تخصصی موسسات مردمی در حوزهها و ها و گروهسمن •

 اجرایی شهرداری تهران دیده خود به عنوان همکار و بازوی

برداری از بهرهویژه . بسیاری از خدمات شهرداری بهشوند

تواند به این می ،سازیمراکز تخصصی با رسالت فرهنگ

 ها واگذار شود.گروه
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 شفافیت و نظارت پذیری

 راهکارها مشکالت

های مخارج و پروژه بسیاری از منابع درآمدی،در مورد  •

 هادر این زمینه رداری تهران، شفافیت وجود ندارد.شه

 شود.رسانی الزم انجام نمیاطالع

عملکرد مالی مجموعه  برای نظارت بر مناسب وکارهایساز •

 . شهرداری تهران و موسسات تابعه آن وجود ندارد

ری و موسسات انضباطی مالی گسترده مالی در شهردابی

 وابسته آن وجود دارد.

 کار گردش ها،ها، رویهبخشنامه مقررات، قوانین، بسیاری از •

و  تی موجود ناکارآمد و ضعیف استو سایر عوامل نظار

مالی شهرداری تهران را زمینه الزم برای نظارت بر عملکرد 

 کند.فراهم نمی

رد عملکداخلی مناسبی در زمینه بررسی  کنترل هایسامانه •

 طراحی در تصادی شهرداری تهران وجود ندارد.مالی و اق

نظارت دقت کافی نشده  فرآیندهای شهرداری، به موضوع

 است.

های بررسی عملکرد مالی شهرداری مانند گزارشبسیاری از  •

 ، تلفیق، تفریغ و بودجه سنواتییحسابرس هایگزارش

شهرداری تهران شفافیت الزم را ندارد و در دسترس 

 .است ندان قرار نگرفتهوشهر برای اطالع ،هاسانهر

های تابعه آن اعتماد عمومی به مجموعه شهرداری و سازمان •

 به دلیل عملکرد مالی ضعیف آن کاهش یافته است.

ها و شکایت مالی از شهرداری در حجم زیادی از پرونده •

 دیوان عدالت اداری وجود دارد.

بدون  ی تهرانواگذاری مستغالت و امالک در شهردار •

گذاری این امالک به ارزش نظارت دقیق انجام شده است.

 درستی انجام نشده است.

ویژه های شهرداری تهران بهنظارت بر فعالیت مردم در •

 های مالی دخیل نیستند.نظارت

به عنوان یک  ،شهرداری هایها و اقدامیمفساد در تصم  •

 فرآیند جاری پذیرفته شده است.

های شهرداری باید دخیل ناظر بر فعالیت مردم به عنوان •

های نظارتی با حضور مردم به عنوان ناظر شوند. سامانه

 اصلی بازنگری شوند.

ا هبا رویکرد نظارت غیرمتمرکز، نظارت بر بخشی از فعالیت •

محور و غیر متمرکز با رویکرد محلهشهرداری  هایو اقدام

مردم  ،حلیم هایها و اقدامگیریانجام شود. در تصمیم

 محله دینفع و ناظر باشند.

آن  بر سازمان شهرداری و موسسات نظارتی وکارهایساز •

های جاری جایگاه نظارت در پروژه باید افزایش یابد.

ر مورد تری دیابد. همچنین بررسی دقیق ءشهرداری ارتقا

ر انضباط مالی د کردهای شهرداری صورت گیرد.هزینه

 افزایش یابد. شهرداری و موسسات تابعه آن

در مورد  افیت مالی در مجموعه شهرداری افزایش یابد.شف •

عملکرد مالی سازمان و موسسات تابعه شهرداری تهران، به 

 رسانی انجام شود.شهروندان اطالع

با  هادستورالعمل و هامقررات، بخشنامه قوانین، کلیه در •

اسخگویی شهرداری به رویکرد افزایش توان نظارت مردم و پ

 انجام شود. بازنگری ردم،م

یندهای شهرداری فرآ مالی داخلی بر کنترل هایسامانه •

نقش نظارت در فرآیند طراحی  و تقویت شوند. ءارتقا

 ها افزایش یابد.پروژه

گذاری جهت بررسی واگذاری های ارزشددر استاندار •

 روزد و این فرآیندها بهشهرداری تهران تجدید نظر شو

 د.نشو

 بررسی عملکرد مالی شهرداری همانند گزارشهای گزارش •

هران تشهرداری  ، تلفیق، تفریغ و بودجه سنواتییحسابرس

رت ها به صواین گزارش با شفافیت بیشتری تنظیم شود.

 د.برای آگاهی افکار عمومی منتشر شوای دوره

 با د ویاب ءبازرسی ارتقا نظارتی و هایجایگاه و نقش دستگاه •

 د.، این جایگاه تقویت شوتوانمند مدیران کارگیریهب
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 شهروندی وقحقحق شهری و احقاق 
مفهوم حقوق شهری فراتر از برداشت جاری از حقوق شهروندی در مدیریت حال حاضر شهرداری تهران است. 

گیری مبانی نظری مرتبط با مفاهیم حقوق شهروندی، های متعدد حق شهری نقش موثری در شکلخوانش

ای از حق به ساکنان شهر داشته است. مبانی نظری ارائه شده توسط محققان طیف گستردهشهروندی و شهر 

، حق تصرف و بازانگاری شودهایی که به تولید فضای شهری منجر میگیری)به جای شهروندان( در تصمیم

ا هو حق اقلیت عادالنه مازاد اقتصادی در شهرها وری و باز توزیع، حق بهرهورانفضاهای عمومی شهر توسط بهره

 شود. به شهر و امکانات شهری را شامل می

 ،یک شهر حاضر هستندمکن است شامل تمام افرادی که در شهروندی یک مفهوم حقوقی است که محق 

هری ضای ششان تا زمانی که در فنشود )مانند کارگران فصلی(، اما همین افراد صرف نظر از وضعیت شهروندی

 چه شهروند ،افراد د. بنابراین حق به شهر برای همهحضور دارند، ساکنان شهر بوده و نسبت به شهر حق دارن

د. بدین ترتیب، حق شونر مفهوم حق شهری بازشناخته میرسمی و چه غیر آن وجود دارد که این حقوق د

زندگی روزمره، حق زندگی کردن،  به معنای حق استفاده کامل از فضای شهری در 1اختصاص دادن به خود

به معنای آنکه  5بازی کردن، کار کردن، استفاده از فضاها و اختصاص آن به خود در کنار حق شرکت کردن

ق به مفهوم ح دادنشکل باهای مربوط به فضاهای شهری دخالت داشته باشند، گیریساکنان شهر در تصمیم

 .آوردبه شهر را نیز فراهم میاستفاده از شهر در بعد عمومی، احساس تعلق 

 ابعاد زیر دانست: توان مفهوم حق شهر را دارایبندی کلی میدر یک دسته
 

گیری در اموری شهروندان در تصمیم ، اشاره به نقشدر مورد حق مشارکت کلی ایده حق مشارکت: -1

فقط امتیازی از مشارکت ساکنان را  دهند.تاثیر قرار می ه طور مشخص فضای شهری را زیراست که ب

ی به منظور افزایش کنترل و خودگردان اجتماعی ، بلکه مشارکت تالشیباید پنداشتدولت به آنها ن سوی

 ایهعالیتفو  شهرداری. از این رو حق مشارکت رفع موانعی است که باید در نظر گرفتساکنان بر شهر 

دن ششهرها و کاالیی و فیزیکی محورسرمایهاند. رشد گیری به حاشیه راندهآن، ساکنان را از مرکز تصمیم

 هایگیریداران بر تصمیمو سرمایه شهرداریشهروندان و افزایش تسلط  روابط فضایی، کاهش نقش

نیست، بلکه شهرداری شهری شده است. این در حالی است که کنترل بر کاربری زمین حق مالکان و 

 .ن به صورت مستقیم بر آنها تاثیر داردکاربری زمیاین حق افرادی است که تصمیم در مورد 

 

گرایی و کثرت اثر هنری بازتاب از آنجا که شهر مانندحق تخصیص فضای شهری به شهروندان:  -5

تعدد آرا و نیازهای ساکنان است، بنابراین دسترسی همگان و آزاد به فضای شهر )عرصه عمومی شهر(  

شهر در برگیرنده فرآیند مستمر و فعال تخصیص نیاز حق مشارکت شهروندان است. از این رو حق پیش

ر ب ،بر اختصاص دادن فضا به شهروندان . تاکیدمالکیت( به شهروندان نیز هست وری به جایفضا )بهره

                                                           
1 right to appropriation 
2 right to participation 
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تص . حق مخر برخورداری از امکانات روزمره استفضای شهر به منظو مبنای حق استفاده آنها از همه

ای گونههای آن؛ بوری فضا بر ارزش مبادلهدانستن ارزش بهره برتر دانستن فضا به شهروندان برابر است با

 د. با تاکید بر ارزشاستفاده برابر و مستمر برای همه ساکنان شهر تضمین شوکه دسترسی حضور و 

، شهر مکانی برای تعامل و شهری در همگانی بودن آن است. به عقیده لوفوروری فضای شهر، حق بهره

یص ال حق تخصحشهر یک فضای همگانی است. با این میان افراد متفاوت است، بنابراینتبادل اجتماعی 

ه فضا در جهت پاسخ ب حق استفاده از فضاهای موجود شهر نیست، بلکه تولید فضا به شهروندان، فقط

 .نیازهای ساکنان نیز است

 

 قز مبانی پایه حگیری احق حضور ساکنان شهر در مرکزیت فضایی و مرکزیت تصمیم حق مرکزیت: -3

ای پویا، سرزنده و همه یافته است. مدنیت بدون مرکز، بدون هسته شهر بوده که در دوران اخیر کاهش

شهروندان از زندگی شهری، مرکزیت،  مندی همهاز این منظر، حق شهر بهره پذیر نیست.شمول امکان

 طلبد. آهنگ زندگی و استفاده کامل از زمان و فضا را می

 

تاکید بر اهمیت نقش فضا در تولید آهنگ روزمره زندگی و بازتولید روابط اجتماعی، شهروندی:  وقحق -3

لی نفعان اصآفرینان و ذیباید نقشان شهر آورد که در آن ساکنرویکردی به حقوق شهروندی را پدید می

جمعی در تولید فضای شهری باشند. حق شهری در واقع حق شهروندی است که موجب تحدید حقوق 

ره ی روزمزندگ ها در اموری است که به طور مستقیمرکت آندر قالب تخصیص فضا به شهروندان و مشا

 دهد.تاثیر قرار می ها و فضای شهری را زیرآن

 

برای همه شهروندان بودن در  که این حقوق شودوندی )یا حق به شهر( روشن میبا بیان مفاهیم حق شهر

 ری تهرانمدیریت شهمعه مدنی مطرح بوده که کمتر مورد توجه و مانند آن در جا نظرگرفتن سن، جنس، نژاد

که هایی است اهرسازی و توجه به زیرساختظ امروز به آن نیاز دارد، رهاکردن تهران قرار داشته است. آنچه

شکالت رمان مصورتی بنیادین به دو به  های سطحی پرهیز کردکند. باید از اقدامپایداری توسعه را تضمین می

ت رسیده و کیفیبه موفقیت ن های کالبدی چشمگیرپرداخت. مدیریت شهری فقط با اقدام زیرساختی شهر

ه مدیران ب ، تمایلریت کنونی تهران دچار شدهه که مدیچآن .دیابزندگی شهروندان در این مسیر بهبود نمی

هایی که جنبه درمانی نداشته و تنها تسکینی اقدام "به چشم بیایند"است که  هاییخودنمایی و انجام اقدام

ای هها و گرایشهد، خواستاز آنکه منافع جمعی را تامین کنبیش  هاگونه اقدامروند. اینبرای تهران به شمار می

موفق و کارآمد به ترتیبی که افزایش رضایت مندی شهروندان را  مدیریت شهری افراد خاص را در نظر دارد.

ه تامین و تدا بابباید عجیب و خارق العاده به دست نمی آید، بلکه در الگویی پیوسته،  هایقدامتامین کند، با ا

سعه پایدار شهری را سپس در روندی منطقی مسیر تو های کالبدی و اجتماعی پرداخت،ی زیرساختآمدروز

 .هموار ساخت
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 برنامه اصلی خطوط و نتیجه
 د.شومی شهر و نظام مدیریت شهری ارائه به عنوان طرح نگرش کلی بهشده و  بندیدر این بخش خطوط اصلی برنامه جمع

 

 

.برسد94%بهتهرانشهرمدیریتدرجوانانوزنانمشارکت

.هزینه  های شهرداری تهران از طریق کاهش تصدی گری شهرداری کاهش یابد

.یابدافزایششهریمدیریتدرخارجیوداخلیسرمایه گذارانمردم،مشارکت

.یردگقرارتوجهموردزندگیکیفیتارتقاءوشهریمعضالتحلاصلیراهکارعنوانبهآموزشوفرهنگ سازی

واجرابرنامه ریزی،درمحالت،مردمینقشاحیاءرویکردبامتمرکزغیرمدیریتومحورمحلهسیاست های
.گیردقرارتوجهموردفعالیت هابرنظارت

.یابدارتقاءجدیطوربهجهانیشهرهدفتحققجهتدرشهریدیپلماسی

ازادهاستفرویکردباشهریخدماتارتقاءوشهریمعضالتحلبرایاساسیراهکاریکعنوانبههوشمندشهر
.شودگرفتهنظردرمحورخالقیتونوآورشرکت هایجوان،ظرفیت های

ظارتنوقوانینوبرنامه هادراساسیاصلعنوانبهتهران،شهرمحدودطبیعیمنابعوزیستمحیطازحفاظت
.شودتبدیلزندگیقابلشهریبهتهرانتاگیردقرارتوجهموردفعالیت هابر

کردرویبابرنامه هاوگیردقرارتوجهموردشهریبرنامه ریزی هایدرتهرانشهرهواییوآبواقلیمیتغییرهای
.شودتدوینمحورآینده

جهتومورداساسیالزامیعنوانبهتهرانمحالتفرهنگیهویتاحیاءوشهردرایرانیاسالمیهویتبازسازی
.گیردقرار

.شودایجادشفافیت،واطالع رسانیافزایشفساد،ازجلوگیریپایدارساختارهای

.یابدافزایششهرداریکاراییانسانی،نیرویتوزیعوجذبدرمحوریتخصصسیاستبا

.گیردقرارشهرداریفعالیت هایاولویتدرمردمشهروندیوشهریحقواقعیاحقاق


