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 مقدمه 1-1

وص پيش از تشريح نگرش و رويکرد کلي به شهر تهران و چگونگي مديريت آن، دو مالحظه کلي در اين خص

خواهند  الزم به توضيح است؛ اين دو مالحظه در تمام مراحل تدوين کليت و اجزاي اينن برنامنه مندنظر رنرار

 گرفت:

در  "کيفينت زنندگي"اي مديريت شهر از طريق سازمان شهرداري، ناگزير در پي ارتقاي براي هر برنامهدر ابتدا 

هاي فنردي، بنين فنردي و اي است کنه اباناد ني ني و يه ني و ج  نهشهر است؛ کيفيت زندگي مفهوم گسترده

ر هاي اجتماني، ارتصادي، محيطي، سياسي، کال دي و ادراکني را دربنشود و حوزهاجتماني زندگي را شامل مي

 م دي شنهروندان ازترين شکل ممکنن، به نود سنطح رضنايتگيرد. هدف از ارتقاي کيفيت زندگي، در ناممي

بايست به م دي که در نين حال که بايد داراي مصاديق ملموس و ني ي باشد، ميزندگي در شهر است؛ رضايت

 صورت يه ي نيز رخ دهد.

د. به نظنر هر بايد با توجه به سطوح مختلف آن طراحي گردانداز و راه ردي براي مديريت شهر چشمدر ادامه، 

ريزي رابل تشنخي  گزاري و برنامهدارل دو سطح متمايز براي سياستحرسد در خصوص شهر تهران نيز، مي

 است:

 سطح شهر: به ما اي کليت، ساختار اصلي و سازمان فضايي آن؛

ن حنال کنه از کلينت آن جندا ه شنهر کنه در ننيده دها و اجزاي حياتي تشکيلسطح محالت: به مفهوم سلول

 ندگي فرديزنيست د، از هويت و جايگاه مستقلي در شهر برخوردارند. دليل تمرکز بر سطح محله، اهميت آن در 

 و تاامالت اجتماني و نقش آن در ارتقاي نظارت اجتماني و فره گ شهروندي است.

شخصي در ران بايد در نين حال که داراي راه ردهاي مب دي بدان ما است که برنامه مديريت شهر تهاين سطح

منورد توجنه  -ه طور مستقل و ويژهب -خصوص چگونگي مواجهه با کليت شهر باشد، اجزاي حياتي آن را نيز 

دهند؛ امنا هاي آن را تحنت تنارير رنرار ميررار دهد. ال ته بديهي است که هر سياستي براي کليت شهر، سنلول

هاست کنه صنرفا ها و سياستاي از راه ردطح محله در اين برنامه، پيش هاد و تحقق دستهمقصود از تمرکز بر س

 اي از رابليت اجرا برخوردارند.در سطح محله
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ه رويکنرد سن( داراي 1396-1400بر دو مالحظه يکرشده، برنامه پيش هادي براي مديريت شهري تهنران  م ت ي

شود؛ امنا نکتنه مهنم در ها به صورت اجمالي توضيح داده ميکلي است. در اين رسمت، چارچوب اين رويکرد

هاي متچگونگي کاربست رويکردهاي کالن در تدوين اجزاي برنامه است. به بيان ديگر، در آماده نمنودن رسن

رار هاي کليدي و نقاط اتصال اجزاي برنامه به يکديگر مدنظر رمختلف برنامه، اين سه رويکرد به ن وان سياست

 .گرفته است

 

 پذیري شهريارتقاي زیست 2-1

رود که تمرکنز بنر مقيناس شنهري در پذيري شهري به ن وان يکي از اجزاي کيفيت زندگي به شمار ميزيست

 50شنهرهاي آسنيايي( در طنول ز زندگي دارد. شهرهاي جهان  و به ويژه کالنهاي مورد انتظار اتشريح کيفيت

ها و فشنار بنر خندمات پاينه، ايت در اين شهرکه از رشد جماند هاي متاددي را شاهد بودهسال گذشته چالش

هاي اخير م جنر بنه پيامندهايي ها در دههشود. اين فشارها، اراضي شهري، مسکن و محيط ناشي ميزيرساخت

، نشني ي، آلنودگي هنواهمچون از بين رفتن محيط ط ياي، گسترش فيزيکي شهرها، فرسودگي شنهري و حاشيه

اند. بنه طنوري کنه بسنياري از اهش کيفيت سنکونت، فاالينت و فرا نت در شنهر شندهازدحام و در نهايت ک

هاي ناکافي و ناکارآمد، ازدحام ترافيک، شکل شهري نامت اسب، انواع ها با مشکالتي همان د زيرساختشهرکالن

ر ست که م جاي اها تا اندازهها و فضاهاي نمومي فرسوده مواجه هست د. گستردگي و شدت اين چالشآلودگي

 شده است. "پذيريزيست"ها با ن وان به پيدايش الگويي جديد در سازماندهي و مديريت شهر

پذير تنا انندازه پذيري رابل ارايه است و بايد توجه کرد که تارينف شنهر زيسنتتااريف متاددي براي زيست

هري در سناختار حکمروايني هاي زمي ه شهري از يک سو و جايگاه شهر و مديريت شنزيادي وابسته به ويژگي

 لحاظ به زي ا، پاک، ايمن، مکاني پذير به ن وان زيست شهر"ملي از سوي ديگر است. در يک تاريف نمومي، 

 اداره نظنام داراي مت نوع، جماينت وسيع طيف براي استطانت رابل محلي، اجتماع حس داراي پويا، ارتصادي

 هنايپنارک کارآمند، نقل نموميوحمل مت وع، فره گي هايليتفاا ها ونهاد با کارآ، هايزيرساخت با کارآمد،

 اجتمناع حس پذير بايدشود. به ن ارت ديگر، شهر زيستمارفي مي "اشتغال براي فراوان هايفرصت و وسيع
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 توسناه و خلق به آن در تا ک د تأمين جوان افراد ويژه به همه براي داشت ي دوست و صميمي و محيطي محلي

 ياب د. دست هويت و استقالل حس بها، کسمهارت

ارنند و الزم اسنت در هنايي کنه بنا شنرايط تهنران انط نا  دپذيري شنهري، ارزشاز ميان اصول مت وع زيست

 چارچوب برنامه پيگيري شوند، ن ارت د از:

ط و خنتلنقل به همراه توساه موهاي مت وع، امن، رابل اطمي ان و ارتصادي حملتوساه گزي هنقل پايدار: وحمل

اي و هاي فسيلي، به ود کيفيت هوا، کاهش گازهاي گلخاننهپايه با هدف کاهش وابستگي به سوختتوساه ريل

 ارتقاي سالمت نمومي؛

هناي هامکان دسترسي به مسکن کارآمد براي تمنام شنهروندان در تمنام گرومسکن عادالنه و قابل استطاعت: 

 ارتصادي؛-اجتماني

ام شنهروندان و ب ندي شنهر بنراي تمنريزي و بودجهرس نمنودن فرآي ند برنامنهرابل دست شفافيت عملکردي:

 کرد م ابع در شهر؛پاسخگويي در خصوص نملکرد اجرايي و چگونگي هزي ه

 ر؛در مديريت شه "همکاري"دستگاهي و دستيابي به کاهش و رفع موانع هماه گي بين مديريت همکارانه:

گذاري هاي محلي ازطريق به ود کارايي سرمايهو ارتقاي ويژگي "حس محله": تقويت بخشي به محالتاصالت

 ر  به طنورروي در تمام شهگذاري در محالت براي دستيابي به محالت سالم، امن و رابل پيادهنمومي و سرمايه

 نام( و در محالت فرسوده شهري  به طور ويژه(؛

 وريزي، منديريت، پنايش ني، رابنل برنامنههاي مت نوها و شناخ پذيري شهري بر اساس مايارارتقاي زيست

ضنالب، ارزيابي است. در يک نگاه کلي، موضوناتي همان د نرخ جرم و ج ايت، وضايت سالمت، بازيافت و فا

نقل نمنومي، محنالت وها، حملمومي، فضاي س ز، زيرساختنهاي فره گي، مسکن، خدمات آلودگي، دارايي

رنامنه و در بشهري رابل يکر هست د. اين موضونات در اجزاي اينن  پذيريشهري به ن وان حوزه تمرکز زيست

 اند.هاي بادي مورد توجه ررار گرفتهبخش

 ار گيرد:بايست در دستورکارمديريت شهري ررمي به م ظور ارتقاء زيست پذيري شهر تهران چهار اردام ييل 



  فصل اول: نگرش کلي به شهر و نظام مديريت شهري

 

  5 
 

  

 پذيري بر اساس شرايط تهرانتاريف زيست •

 شهر« هايم طقه»و « هاناحيه»، «هامحله»مقياس  پذيري درس جش و پايش زيست •

 هاي مختلف با يکديگرپذيري مکانفراهم شدن امکان مقايسه وضايت زيست •

 هاي موجود بينهاي مختلف  توجه به تفاوتپذيري مکانبر زيست« ريزيبرنامه»ررار دادن چارچوب  ل

 هاي مختلف(ها و مشکالت مکانها، ظرفيتويژگي

 

 ايار محلهتوسعه پاید 3-1

بخشي بهه نقهو و اصالتدف هپذيري شهري و با رويکرد کليدي دوم اين برنامه، در تکميل و تقويت زيست

ريزي و مديريت شهري، توجه به توساه پايدار در سطح محنالت شنهر اسنت. امنروزه در برنامه جايگاه محله

شده اداره شهر بنه شنمار پذيرفته ولريزي و مديريت شهري از اصمشارکت شهروندان در مراحل مختلف برنامه

شهري همچون تهنران، منديريت کارآمند شنهر و مشکالت کالن رود و اساسا با توجه به وسات موضوناتمي

اي در اين برنامنه از دو پذير نيست. توساه پايدار محلهترين يي فاان آن  شهروندان( امکانبدون دربرگيري مهم

 برخوردار است: ج  ه مکمل و داراي ارت اط متقابل

 ريزي و مديريت شهريج  ه فرآي دي: به مفهوم ارتقاي کمي و کيفي مشارکت شهروندان در تمام مراحل برنامه

 و تقويت حکمروايي شهري در تمام محالت شهر؛

هاي کال دي، فااليتي، محيط زيستي، اجتمناني و اي در ج  هج  ه محتوايي: به ما اي به ود کيفيت زندگي محله

 صادي در کليه محالت شهر  به طور نام( و محالت نابسامان و فرسوده شهري  به طور خاص(؛ارت

ريزي و تخصي  بودجه براي محنالت شنهر اي بدين ما ا است که برنامهج  ه فرآي دي در توساه پايدار محله

هناي خناص و يژگيها و تقاضاهاي آنها از يک طنرف و وتهران بايد با محوريت ساک ان محله و بر اساس نياز

هاي شنهرداري در ها و هزي هاي از طرف ديگر صورت گيرد. در حال حاضر، نالوه بر برنامهفرد محلهم حصربه

..(، .هاي نمراني، ارندامات اجتمناني و فره گني ونقل نمومي، پروژهوهايي مان د حملسطح شهري  در حوزه
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اي بندين ما نا ه به اين ج  ه در توساه پايدار محلنهگردد. توجبخشي از م ابع شهر در سطح محالت صرف مي

توانند از الگنويي واحند پينروي نمايند و ها و اردامات شهرداري در محالت شهر نمياست که: نخست، پروژه

ها و اردامات و گردد؛ و دوم، تايين پروژهاي، از محتوايي خاص و ويژه برخوردار ميمت اسب با مقتضيات محله

شنود. اينن نفاان هر ينک از محنالت تاينين ميگي مصرف م ابع نمومي بر اساس ديدگاه ييبه ت ع آن چگون

 شوند:نفاان به دو گروه تقسيم مييي

 ..؛.محور وهاي اجتماعنهادهاي رسمي همان د سراي محله، هيات ام اي محله، شهرداري ناحيه، سازمانالف(

 ساک ان محله؛ب(

ريزي بنه سنطح محلنه و رنرار اي به ما اي م تقل کردن فرآي د برنامهار محلهب ابراين، ج  ه فرآي دي توساه پايد

 دادن آن بر بستر محله و ساک ان آن است.

هاي   نهاي، حق برخورداري ساک ان محالت را از کيفيت م اسب زيست در جج  ه محتوايي توساه پايدار محله

تأمين استانداردهاي ماي ي در تمام محالت شنهر  ش اسد. اين مالحظه در نين حال که بهمختلف به رسميت مي

پذيرد؛ محالتي که به دليل يمرا در مواجهه با محالت محروم شهر  "ت ايض مث ت"شود، توجه ويژه و م جر مي

ام فرسودگي ارتصادي، اجتماني، محيطي و کال دي، دچار محرومينت چ دگاننه بنوده و از نندم مزينت در تمن

اي برخوردارند پايدار محله ترين محالت شهر از باالترين جايگاه در توساهراين، محرومبرند. ب ابها رنج ميج  ه

 ده د.اي شهرداري را تشکيل ميهاي برنامهو يکي از اولويت

هاي آن که بايد توسط مديريت شهري مورد توجه ررار اي، اصول و ارزشبر اساس دو ج  ه توساه پايدار محله

 رت است از:گرفته و رنايت شود، ن ا

هاي شنهري ونقل نمومي و زيرساخت: حق برخورداري از خدمات شايسته پشتي ان سکونت، حملبرخورداري

 براي تمام ساک ان محالت؛

اجهنه بنا : ايم ي و ام يت ني ي و يه ني محنيط اجتمناني، ايم ني اب ينه در موايمني، امنيت و پايداري محيطي

 ؛هاآالي ده وک ترل زندگي ازمحيط فاظتو سالمت محيطي،ح مخاطرات ط ياي، بهداشت
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محور و انطاي اختيارات مشنخ  بنه آنهنا بنراي مشنارکت در فرآي ند هاي اجتماعتقويت سازمان نهادسازي:

 ب دي؛ريزي و بودجهامهريزي و تقويت جايگاه محالت در برنبرنامه

و  نفنعييي هناروهگ تمام مشارکت ش،ريزي توساه محله، آموزدرفرآي دبرنامهها توجه به تمامج  ه دربرگيري:

 ؛ايمحله توساه ريزيدرفرآي دبرنامهها ج  ه تمام به توجه

اي از اهنداف بنراي تحقنق اينن رويکنرد اي م جر به طنرح مجموننهرنايت اين اصول در توساه پايدار محله

 اي ن ارت د از:گردد. اهداف توساه پايدار محلهمي

 ؛ايمحله ارتقاي ندالت در فرآي د توساه .1

 افزايش ايم ي و ام يت اجتماني و کال دي؛ .2

 ؛هاي پشتي ان سکونتها، خدمات و زيرساختبه ود سطح برخورداري از فرصت .3

 سازي مصرف انرژي؛افزايش کيفيت محيط نمومي و بهي ه .4

 ارتقاي سطح انتماد اجتماني و مشارکت شهروندي؛ .5

 مي و تقويت نهادهاي محلي؛هاي بخش نموافزايش اهميت جايگاه محالت در برنامه .6

هنا و گيرياي با رويکرد تاينين جهتيافتن به اهداف فو ، ضروري است راه ردهاي توساه محلهجهت دست

تدوين گردند. راه ردهنا بنه  ،شدهاي در زمي ه تحقق اهداف تاريفهاي توساه محلههاي برنامهمحدوده فااليت

خصني  و توزينع تبهي ه در خصوص  ين راه ماي اتخاي تدابيرها و همچ ن وان حلقه اتصال اهداف و سياست

ين راه ردهنا بنه تارينف اهنداف را مشنخ  نماي ند. تندو بنه هاي مؤرردسنتيابيتوان ندراهمي نيروها و م نابع

 اسنتفاده ابزارهاي منوردانتخاب  و حققشود که به ارايه راهکارهاي تاه رد م تهي ميهاي مت اظر با هر رسياست

هاي تحقنق اهنداف در ادامه راه ردهنا و سياسنت .پردازندمي خواهدشد، گذاشته ميان به که حرکتيوت يين طرز

 گردند:اي ارايه ميتوساه محله

 :ايارتقاي عدالت در فرآيند توسعه محله: 1هدف 

 نفاان:تمام يي تقاضايبر اساس نياز و  اردامات ريزي و تايين: برنامه1-1راه رد 
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 نظرات ساک ان محله ب ديب دي و اولويتته، تحليل، دسش اسايي -

 هاي مؤرردستگاهش اسايي نظرات  -

هاي و دستگاه توجه به انط ا  حداکثري برنامه اردام  نتيجه برنامه توساه محله( با نظرات ساک ان محله -

 مؤرر

 : ارتقاي ايمني و امنيت اجتماعي و کالبدي:2هدف 

 ي در فضاهاي نمومي:يم ي و ام يت اجتمانا: افزايش 1-2راه رد 

 در فضاهاي نمومي اجتماني نمودن زمي ه نظارتو فراهم تسهيل -

دفناع يببراي به ود ام يت در فضاهاي نمومي، فضاهاي  ايجاد و تقويت مراکزنظارتي در اجتماع محلي -

 هاي متروکه و فارد استفادهو ساختمان

 مخاطرات ط ياي: شهري در برابرهاي ي اب يهوزيرساخت: به ود ايم 2-2راه رد 

هاي نوسازي، بهسازي و يم ي مسکن  ترويج همزمان روشاهاي مت وع افزايش پذير نمودن روشامکان -

 هاي ماليبي ي ضوابط مت اسب ساخت و مشو سازي اب يه( از طريق پيشمقاوم

هنايي همان ند يت در ساخت و سازهاي جديند از طرينق روشهاي افزايش کيفترويج و تسهيل روش -

 ويت سازوکار نظارت بر ساخت و اجراي بيمه تضمين کيفيت ساخت و سازتق

 زيرساختيهاي ش که هاي متولي زيرساخت به تقويت ايم يالزام دستگاه -

 ت:هاي پشتيبان سکونها، خدمات و زيرساختبهبود سطح برخورداري از فرصت: 3هدف

 کار محلي: افزايي و اشتغال نيرويي ه مهارت: فراهم نمودن زم1-3راه رد 

 افزايي هاي آموزشي مهارتتسهيل برگزاري دوره -

 ت و استفاده از نيروي کار محليگذاري در محالتشويق کارآفري ان به سرمايه -

 ات پشتي ان سکونت:: به ود خدم2-3راه رد 
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 حفظ و تقويت فضاهاي س ز و امکانات تفريحي و فره گي -

 دههاي خدماتي با رابليت دسترسي پياتأمين سرانه -

 شهريهاي به ود زيرساخت -

 ونقلهاي حمليابي بهي ه ايستگاهونقل نمومي و مکانبه ود ش که حمل -

 ح سالمت شهروندان:: ارتقاي سط3-3راه رد 

ها، هاي نمومي و  يردولتي  همان د سراي محله، سازمان بهزيستي، خيريههاي بخشاستفاده از ظرفيت -

 به ساک ان محله ..( براي ارايه خدمات مشاوره.مساجد و

 سازي مصرف انرژي:افزايو کيفيت محيط عمومي و بهينه: 4هدف

 محيط نمومي: : به ود بهداشت1-4راه رد 

 سازي مديريت زباله و پسماندي هبه -

 سازي ماابربهسازي و م اسب -

 هاي سطحيآوري آبآوري فاضالب و ش که جمعاجرا و ساماندهي ش که جمع -

 صرف انرژي:سازي م: بهي ه2-4راه رد 

 هاي نوين ماماري در ساخت، توساه و مرمت اب يهتسهيل، تشويق و نظارت بر بکارگيري ف اوري -

 : ارتقاي سطح اعتماد عمومي و مشارکت شهروندي:5هدف 

 بخشي به شهروندان:هيآموزش و آگا :1-5راه رد 

 اياستفاده از ابزارهاي مت وع ارت اطي و آموزشي مرت ط با توساه محله -

 مين بسترهاي م اسب ارت اط دوسويه شهروندان و مديران محليتأ -

 : جلب انتماد متقابل ساک ان و مديران محالت2-5راه رد 
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 ايهاي توساه محلهفراهم نمودن امکان مشارکت ساک ان در روند تهيه و اجراي برنامه -

 هاي توساه شهرياي در برنامهبخشي به جايگاه برنامه توساه محلهرسميت -

 اي و مورديهاي دورهت شفافيت نملکردي و مالي نهادهاي محلي از طريق ارايه گزارشتقوي -

 هاي بخو عمومي و تقويت نهادهاي محلي:: افزايو اهميت جايگاه محالت در برنامه6هدف 

 سازي در اجتماع محلي : ظرفيت1-6راه رد 

محور در فرآي د هاي اجتماعنهاي  يردولتي و سازمابخشي به حضور سازمانتقويت، تسهيل و رسميت -

 ايريزي و توساه محلهبرنامه

 محورهاي اجتماعهاي بومي در سازمانحمايت از فااليت گروه -

 : تقويت جايگاه محله در م ابع و اختيارات بخش نمومي2-6راه رد 

 هاي بخش نموميافزايش سهم محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در بودجه دستگاه -

 ايهاي توساه محلهتيارات بيشتر به سطح خُرد مديريت در پيش رد برنامهانطاي اخ -

 هاي ديگر با تفصيل بيشتري تشريح شده است.تارير اين رويکرد بر برنامه پيش هادي در رسمت -

ي جنامع و هناوارايت آن است که تدوين چ ين برنامه اي در چارچوب اس اد توساه شهري موجود نظينر طرح

هاي جنامع و تفصنيلي از ينک تحليل محتواي فرآي د تهيه و چگونگي اجراي طرحپذير نيست .تفصيلي، امکان 

کردهاي در مقايسه با روي–ها دهد که اين برنامهطرف و برنامه نملياتي شهرداري تهران از طرف ديگر نشان مي

هاي محلي ويژگيه صورت نام تهيه شده و در آنها تأکيد خاصي بر ب -مدنظر در خصوص چگونگي اداره شهر

ها در ها مشارکت ندارند. از طرف ديگر، اينن برنامنهگيرد؛ همچ ين، اجتمانات محلي در اين برنامهصورت نمي

بهنره بخشني بيفرآي د اجرا تأکيد و تمرکز بر سازمان شهرداري داشته و از سازوکار همکناري و همناه گي بين

تنرين ريزي در مقيناس محلنه، مهمبنر رنراردادن برنامنهرنامنه اين بهست د. به ن ارت ديگر و با توجه به تأکيد 

 از:است اي در تهران ن ارتمشکالت مرت ط با يک برنامه توساه محله
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ريزي و ن نود اي به ن وان يک سطح مشخ  در سلسله مراتب برنامنهندم تاريف برنامه توساه محله -

 و درنتيجنه، ن نود مرجنع ماي ني بنرايهاي توساه شنهري جايگاه حقوري و رانوني مشخ  در برنامه

 تصويب برنامه؛

هاي اجرايني و سناير متولينان( در هاي مختلف بدنه نمومي  شنهرداري، دسنتگاهندم مشارکت بخش -

 فرآي د تدوين برنامه؛

 ريزي؛ندم اطمي ان از مشارکت کامل شهروندان و اجتمانات محلي در فرآي د برنامه -

 لي؛ش هادي برنامه با اختيارات  مالي و اجرايي( دستگاه متوها و اردامات پيندم ت اسب پروژه -

 بخشي در فرآي د اجراي برنامه؛ن ود سازوکار هماه گي و همکاري بين -

ها و نندم تماينل بر بنودن برخني ج  نههاي برنامه  به دليل هزي هندم تحقق کامل و متوازن تمام ج  ه -

 بخش نمومي به همکاري در اجرا(؛

اي اسنت رنامهب، رويکردهاي تدوين برنامه مورد توجه ررار گرفته است که خوش ختانه در ايلهتوساه مح برنامه

روي توساه محلنه  موجنود در حنال حاضنر از ينک سنو و رابنل که از طريق ش اسايي مشکالت کليدي پيش

يافتگي هگيري در آي ده از سوي ديگر( اردام به تدوين چارچوبي بنراي دسنتيابي محلنه بنه شنرايط توسناشکل

فرد فضناي پذير برخوردار بوده و وابسته به شرايط خاص و م حصنربهنمايد. اين برنامه از چارچوبي اناطافمي

بنر مشنارکت گيرد و م ت يريزي و اجرا در بر ميمحلي است؛ ب ابراين، تمامي دخيالن توساه را در فرآي د برنامه

هاي نهنادي، امکنان تحقنق ؤرر در بخش نمومي و زمي نههاي محداکثري اجتماع محلي، همکاري کامل دستگاه

 ک د.توساه را در سطح محلي فراهم مي

 

 همکارانه ریزيبرنامه 4-1

در تهنران رابنل  مديريتدر شرايط حاضر، فقدان همکاري و هماه گي بين بخشي به ن وان خالء اصلي 

هناي جندي بنين به شهر، بروز چالشاي يکر است. اين مشکل م جر به اتالف م ابع، موازي کاري، نگاه جزيره
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ريزي برنامنه"ها شده است. مواجهه با شرايط ک وني صرفا ازطريق حرکنت بنه سنوي شهرداري و ساير دستگاه

 يهارويکنرد يسو به ييزربرنامهدر  تحولي شاهد انتو مي بيستم نررامکان پذير اسنت. از اواخنر  "همکارانه

پيدايش و  نمومي کترمشاو  لفاا يندوشهر مفاهيم مان با مطرح شدنن همزدورا ؛ ايندبوو همکارانه  ارت اطي

اينننن ک د.  مي نماي دگي سياموکرد جانشينرا  گيرافر سياموکرد ممفهو که ستا سياموکراي از دزهتا تانننابير

 عت وو  يشافزا با ييزربرنامه يسو به متمرکز خلهامد يهاديکراز روريزي به ما اي حرکنت چرخش در برنامه

 است.   يرمتمرکزو  باال به پاييناي خلهامد يهاديکرو رو ي فعي يها هوگر

 نميارا  ليداتا ،جاماه مختلف يها بخش نميا رترد يعزتوزبا يها هشيو بر تأکيد با نهراهمکا ييزربرنامه

 کهش  ايهپ بر ايننن رويکننرد. آوردمنني ستد به مختلف يها مي هدر ز عجماا به ستيابيد رم ظو به جاماه ينضاا

 رنامننهب. دشو مي حطر هپيچيد يها چالش با جههامودر  هيوگردرون ن  تت اطااز ار دهستفاو ا جتمانيا يها

 هپيچيد يها چالش با جههامو همچ ينو  گفتگوو  م احثه ي دآفردر  دممر نشد گيردر س ب که نهراهمکا ييزر

و  رضتاا تمديريمؤرر و کارامد براي  ابزاري ،ستا دينها يها ظرفيتو  جان هدو دنتماا ديجاا و جهيوچ دو 

-مي انندوشهر ،نهراهمکا ييزربرنامه ديکردر روگننردد. رلمننداد مي مااصر هپيچيد جاماهدر  عجماا به ستيابيد

 اماهجدر . نماي د فصلو  حل ار هپيچيد يها يگيرو در ها چالشو  دهکر ديجاا تااملي يها ش که ن داتو

 فعر  فاو ديجاا يي دهاآفر طريقاز  مختلف يها بخش نميا ها يگيرو در ها چالش  ال ا که مااصر هپيچيد

 يها هيدا و ،گرفته اررر ک،مشتر تطالناو ا برابر تيررد هجايگا با تااملي يي دآفردر  انندوشهرو  شوندمي

 ترصو هب دينها ظرفيتو  هسيدر نهآورانو يها يافته بهو  ،گيرند مي ديا سويهادراک دو طريقرا از  نوين

 نماي د. مي ديجاا نهراهمکا

 

 مبنا-بازآفریني فرهنگ 5-1

هاي اساسني پنيش روي شنهر در ک ار دو رويکرد گفته شده درخصوص نحوه مديريت شهر که ناشي از چالش

ها بنا باش د، بايد خاطرنشان کرد که شهر تهنران در حنال حاضنر در بسنياري از ج  نهتهران در حال حاضر مي

گيري محروميت ارتصادي، دگي شهري به ما اي ناکارآمدي ارتصاد شهري و شکلفرسودگي مواجه است. فرسو

اجتماني، کال دي و محيطي است که در ن ود مداخله بيروني از امکنان تنداوم و پاينداري برخنوردار اسنت؛ در 
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ک  ند. ميها تجربه هاي شهري در ن ود مداخله چرخه پايدار زوال را در بسياري از ج  هنتيجه، بسياري از نرصه

 هاي برخوردار و فقير است.به بيان ديگر، وجه مشخصه شهر امروزين، همجواري نرصه

گردد، بازآفري ي شنهري اسنت. اهمينت چارچوبي که در حال حاضر براي مواجهه با فرسودگي شهري ارايه مي

ن را تحنت تنارير شود که مشکالت مربوط به فرسودگي تمام شهروندابازآفري ي شهري از اين وارايت ناشي مي

دهند، انگينزه سياسني هاي مختلف را در بازآفري ي شنهري در ک نار هنم رنرار ميدهد. آنچه که نرصهررار مي

جزاي مهم ردرتم د دولت براي مداخله در سطح محلي ازطريق ابتکارات مت وع است. بازآفري ي شهري يکي از ا

شنود کنه در پني بنازآفري ي سياستي تاريف مي گزاري شهري است؛ سياست بازآفري ي شهري به ن وانسياست

 برند.رکز محروميت رنج ميهايي است که از تمکال دي، محيطي و اجتماني نرصه

گنردد کنه در شنهرها رخ شکلي از توسناه تارينف مي به ن وان هر -ترين سطحدر نمومي–بازآفري ي شهري 

يندا و پشتي اني از توساه ارتصاد محلني ارت ناط پ  ود رفاه ساک ان محليدهد. همچ ين بازآفري ي شهري به بهمي

ها براي ايجناد تغيينر جهنت در اي از فااليتتوان بازآفري ي شهري را به ن وان مجمونهک د. به طور کلي ميمي

هايي تاريف کرد که به صورت خودکار از امکان رفع مشنکالت فرسودگي ارتصادي، اجتماني و کال دي نرصه

 د.خود برخوردار نيست 

کنارگيري هترين رويکرد بازآفري ي شهري در دو دهنه اخينر دانسنت. بنتوان اصليم  ا را مي-بازآفري ي فره گ

تواند در ننين حنال فره گ در جايگاهي راه ردي و با هدف دستيابي به سازوکاري ارتصادي و پررونق  که مي

اي است که در حال حاضنر م ک د(، رويهگرا براي شهرها ترسياي فره گاي بوده و چهرهمتضمن اهداف توساه

ده د. اين رويکرد انتقاد دارد که فره گ، کااليي ارتصادي به شمار شهرهاي بزرگ دنيا به آن اهميت فراواني مي

تواند به ن وان محرک ارتصادهاي محلي بنه کنار گرفتنه شنود. بنازآفري ي فره نگ م  نا، بنا طنرح رود و ميمي

شود، به اينن نکتنه هاي نوآورانه ارتصادي و آنچه که ص ايع خال  ناميده ميز حوزهموضوناتي همان د استفاده ا

هناي هاي مرکزي شهرها، از رهيافت فره گني و ويژگيهاي دروني و هستهتوان در بافترسد که مياساسي مي

کال د ديروز، سناختارهاي م  ا، با احترام به مث ت آن براي دستيابي به نتايج بازآفري ي بهره برد. بازآفري ي فره گ

دهد که روسناخت آن، افزايد و محتوا و کارکردي را ارايه مينو را در همخواني با ساختارهاي ديروز به شهر مي

جريان فره گي و اجتماني و زيرساخت آن، سازوکاري ارتصنادي و پربنازده اسنت. در ينک کنالم، اسنتفاده از 
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اي شنهرها پاسند دهند و هنم موجنب تواند هم به نيازهاي توسناهم  ا و اشانه آن ميبازآفري ي شهري فره گ

 آفرين شهري باشد.صيانت از ميراث شهري و حفاظت از ساختارها و کارکردهاي تاريخي و هويت

-م  ا، المپينک-  ا، سرگرميم-م  ا، رويداد-م  ا، ميراث-م  ا تحت ن اوين متاددي همان د ه ربازآفري ي فره گ

شود. در اين رويکنرد، کارکردهناي فره گني، ه نري، آموزشني و ورزشني .. بکار گرفته مي.م  ا و-م  ا، ورزش

ره نگ بنه گينرد و ن صنر فبالفال و بالقوه شهر به ن وان جزئي از راه ردهاي توساه آن مورد پذيرش ررار مي

توانند يمفره گ شود. ب ابراين، محيطي، اجتماني و ارتصادي توساه رلمداد مين وان نقطه اتصال نوامل زيست

ي ي محيطي گردد. به ن نارت ديگنر، بنازآفرموجب رونق ارتصادي، سرزندگي اجتماني و ارتقاي کيفيت زيست

ک  ده و نينروي محرکنه بنازآفري ي شنهر  وان تسهيلنها و رويدادهاي فره گي به م  ا از ظرفيت فااليتفره گ

در  دهند و فضناهاي شنهريازآفري ي را تشنکيل ميمحوريت ب "رويدادمداري"گيرد. در اين رويکرد، بهره مي

ره گني هناي رناره اي، رويندادهاي فارت اط با رويدادهاي مت وع  رويدادهاي ورزشي همچون المپيک ينا بازي

 هاي موضنوني مت نوع( بنا.. و رويندادهاي ه نري مثنل جشن واره.همان د پايتخت فره گي، پايتخنت کتناب و

تواند در آي نده موجنب شنهرت و هاي جديدي که ميند و رويدادها و فااليتشواي مواجه ميهاي تازهاستفاده

 گردد.ها شود، پيش هاد ميمح وبيت مکان

فته شده است. به اين سو در بسياري از شهرهاي آسيايي، اروپايي و آمريکايي بکار گر 1990اين رويکرد از دهه 

يورپنول  بنه (، ل2008(، پکن  براي المپينک 2004يک (، آتن  براي المپ1992بازآفري ي بارسلون  براي المپيک 

تنرين ( از مهم2012هناي المپينک ( و ل ندن  بنراي ميزبناني بازي2008ن وان پايتخت فره گي اروپا در سنال 

 قاي کيفينتم  ا است که در همه آنها يک رخداد فره گي به ن وان محرکي براي ارتهاي بازآفري ي فره گنمونه

ي نقل نمومي، توساه گردشنگري شنهري، ارتقناووناگون  کاهش آلودگي هوا، به ود حملهاي گشهر در ج  ه

ه گي، توان با استفاده از ظرفيت رخدادهاي فر..( مورد استفاده ررار گرفته است. ب ابراين مي.سرزندگي شهري و

ه ي شهر را بنا اسنتفادهاترين و ناکارآمدترين بخشه ري و ورزشي و تالش براي هدايت آنها به تهران، فرسوده

 از اين ظرفيت مورد بازآفري ي ررار داد.
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 هوشمندسازي 6-1

ار ترين نلل تحول همه جان ه ابااد زندگي انسان در چ د دهه اخير بنه شنمف اوري اطالنات و ارت اطات از مهم

ي اطالننات و ها يا کسب و کارهايي کنه از اشنانه ف ناورتوان ادنا نمود که يافتن فااليترود. به جرات ميمي

رت اطنات، اسريع و روزافنزون ف ناوري اطالننات و  ةاند، بسيار اندک است. در ک ار توسارر نشدهأارت اطات مت

ار در ميالدي، بنراي اولنين بن 200۷گيري داشته است و از سال آه گ رشد شهر و شهرنشي ي نيز افزايش چشم

ري ن پيشي گرفته است. رشد سريع جمايت شهتاريد بشر، تادادجمايت شهرنشين جهان از جمايت روستانشي

هنا و م نابع هناي شنهري از تواننائيو افزايش تاداد شهرهاي بزرگ و پرجمايت م جر به س قت گرفتن چالش

ر اين دشهرها و مديران شهري شده و ارائه خدمات شهري م اسب را به يک د د ه اساسي ت ديل نموده است. 

هناي ها و چالشپيچيندگي و ارت اطات به ن وان ابزاري ردرتم د در تقابل بنااطالنات  راستا، بکارگيري ف اوري

 ها و فرآي دهاي اداره و ک ترل امور شهري شده است.شهري و هوشم دسازي نظام

 ها و ابزارهاي نوين اطالنات و ارت اطات در منديريت کالنشنهر تهنران بنه ن نواندر ساليان اخير نقش ف اوري

 9اين شهر که هم اک نون ررينب بنه  جهان اسالم اهميت و توساه فراواني يافته است.لقراي اامپايتخت ايران و 

االينت هاي سياسي و ارتصادي، همواره بزرگترين کانون جذب جمايت و فميليون جمايت دارد، به دليل مزيت

اي ه فنرد و پيچيندهها و مسائل م حصر بنکشور در نيم ررن اخير بوده است. اين امر مديريت تهران را با چالش

ها و يها، ف اورهاي خالرانه و توجه ويژه به رويکردحله راهئمواجه کرده است که پاسخگويي به آنها نيازم د ارا

 . استابزارهاي روزآمد مديريت شهري 

هناي مختلنف منديريت شنهري تهنران، و تاامالت اطالناتي در حوزهخدمات ارزيابي اجمالي وضايت ک وني 

منديريت مت نوع  هايسيسنتمسنازي امات ارزشم د و زيرب ايي در زمي ه ساماندهي، تجميع، يکپارچهنشانگر ارد

پيشرفته شهري به م ظنور  هايپايگاه دادهسيس أتوان به تهاي زيرساختي ميشهري تهران است. از جمله فااليت

هنا کيلنومتر شن که في نر راي دهاطالناتي و اجحجيم هاي و پردازش ي اطالناتيهاميزباني ايمن و پايدار بانک

نوري براي فراهم نمودن بستري سريع و رابل انتماد براي تسهيل جريان اطالنات ميان اجزا نظام مديريت شهر 

اطالنناتي پوينا و  خندماته ئنرر اطالننات شنهري و اراؤساز پنردازش منتهران اشاره نمود.اين اردامات زمي ه

نشاني و خدمات ايم ي، حمل و شهرسازي، مديريت بحران، آتش هايي چون ماماري وهوشم دسازي در حوزه
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ها و فضاي س ز و نوسازي شده است.نالوه بر موارد فو ، ، خدمات شهري، ف ي و نمراني، پارکو ترافيک نقل

هاي نوي ي چون دريافت و پردازش تصاوير ر روشبهاي م ظم م ت ي هاي شهري در بازهتهيه و بروزرساني داده

 ياب آني مورد توجه شهرداري تهران ررار گرفته است.اي و سامانه مورايتماهواره

الننات تهران به ن وان يک مرکز پشتي ان تصميم با رابليت رصند آمنار و اط يسيس رصدخانه شهرأهمچ ين، ت

ن ي چنويهناهاي شهر و تلفيق اين اطالنات با ف اوريايستا و پوياي شهري، تحليل تغييرات و رفتار موجوديت

 وهاي نوين اطالننات هاي آتي به اهميت ف اوريوارايت افزوده براي تلفيق وضع موجود و نتايج اجراي برنامه

 گذارد.ارت اطات در مديريت شهري صحه مي

شهرداري تهران اردامات ديگري نيز در راسنتاي تسنهيل دسترسني شنهروندان بنه برخني از خندمات شنهري 

 وب شنهروندي اندازي دفاتر خدمات الکترونيک شهر، سامانه حساراه توان به از ميان آنهامي کهانجامداده است 

 اشاره کرد. سامانه شهرداري تهران 

ي تهنران ف ناوري اطالننات و ارت اطنات در شنهردار ةها و اردامات حوزکه هرچ د برنامه کردبايد خاطر نشان 

ان مسيري که تا رسيدن به شرايط مطلوب همچ رسد باش د، اما به نظر ميارزشم د و در خور تقدير و توجه مي

ت، طوالني در پيش است. اينن امنر بنويژه در ترکينب بنا ماهينت پوينا و سنيال ف ناوري اطالننات و ارت اطنا

د و رآمد موجنوک د. لذا نالوه بر ادامه مسيرهاي کاها و اردامات اين حوزه را دو چ دان ميهاي برنامهپيچيدگي

طات در مديريت شنهري هر چه بيشتر ف اوري اطالنات و ارت ا يي در زمي ه توساههاي کالن آتتدوين سياست

روز همن بتهران، الزم است از نقش ويژه و انکارناپذير پژوهش و آموزش مستمر به ن وان موتور محرک و متض

ارت اطنات در هاي کالن توساه ف اوري اطالنات و ها  فلت نشود. در اين راستا سياستبودن و ارربخشي برنامه

 شود:شهرداري تهران به شرح زير انالم مي

  ز اافزايش نقش کليدي ف اوري اطالنات و ارت اطات در مديريت شهري و تأکيد بنر يکپنارچگي بنيش

 پيش آن

  به ن وان ابزاري براي تحقق مديريت يکپارچه شهريتحقق کامل پ جره واحد شهروندي 
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 هاي نوين داد و سنتد با کسب و کارها و تدوين مدل مراوده توليد درآمد از اطالنات سازماني از طريق

 داده 

 وان تنبسترهاي م اسب جهت اسنتفاده از  ةتقويت ارت اط دو سويه ميان شهروندان و شهرداري و توسا

 مردم در توليد و بروزرساني اطالنات  توصيفي و مکاني( شهري

 هاي شهرياستخراج دانش شهري از داده 

 افنت سمت موبايل و توساه الگوهاي تجارت م ت ي بنر موباينل در اراينه و دري حرکت از بستر وب به

 خدمات شهري

 ها و تحقيقات ب يادي ف اوري اطالنات و ارت اطاتسيس واحدهاي پژوهش و توساه حمايت از طرحأت 

 

 تبعيض مثبت 7-1

و  و داري از حقنرانده کلي در اکثر کشورهاي جهان، حمايت يکسنان از منردم در برابنر رنوانين و در برخنور

اري يتي و بسنيي حقوري ب ا به داليل نژادي، رومي، ج سيتي، ملهاتکاليف است. با اين وجود در بسياري از نظام

گيري شنکلدهد. مي را تحت تارير ررار خاص ي هاآيد و گروهمي جاماه به وجود در ييهانوامل ديگر ت ايض

م ندي متنوازن همنه توجهي بخش نمنومي، نندم بهرهيهاي شهري به دليل  فلت و بو گسترش برخي نرصه

و « شنهر دوگاننه»گيري محالت شهر از م ابع و خدمات بخش نمومي در طول  حدارل( نيم ررن گذشته، شکل

وضايت دورط ي در تهران  به ما اي هم شي ي محنالت برخنوردار و محنالت محنروم( و ينا حتني برخني از 

در  ي شهري هست د که با تداوم، ان اشت و تشنديد محرومينتها ايضي ج سيتي همه گوشه ايي از تهات ايض

گيري هاي مختلف  اجتماني، ارتصنادي، کال ندي و جنز آن( م جنر بنه شنکلطول زمان و گسترش آن به ج  ه

 محروميت چ دگانه در سطح شهر گرديده اند.

مث ت است.  اين سياست بندين  يکي از مهم ترين اين راهکارها انمال سياست ت ايض هابراي رفع اين ت ايض

ما است  که جاماه اي که سالهاست دچار ت ايض است را نمي توان صرفاً با رفع ت ايض به حينات مندني بناز 

گرداند. اين اردامات امکان تداوم حيات آن جاماه و يا گروه را فراهم نمي نمايد بلکه آن گروه را به خط شروع 
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ا برداشتن ت ايض نميتواند در ريشه کن کردن آن مؤرر باشند و در نتيجنه ت هرساند. مي حيات اجتماني و مدني

يي نيز خواهد بود که تواند حقو  از دست رفته گذشته را به صاح ان آن بناز گردانند و هانياز به انمال سياست

ي هناو گروه هاي شنهريدهي به برخني نرصنهاولويتبدين م ظور  .سطحي از برابري را در جاماه پديد آورد

تخصي  م نابع در شنهر و  ها، بودجه ب ديهاريزيدر برنامهزنان، سالم دان، مالوالن و ... اجتماني خاص نظير

 ي کليدي خواهد بود.هاتهران به ن وان يکي از سياست
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 مقدمه 1-2

 در تهران رابل تفکيک به سه حوزه ماين است: ريزي شهريدر حال حاضر، برنامه

 ريزي کال دي: که داراي تمرکز بر ج  ه کال دي و موضوناتي همان ند کناربري زمنين و تنراکم سناختمانيبرنامه

 گيرد.هاي جامع و تفصيلي صورت مياست و از طريق طرح

هاي مختلف شهرداري اردامات بخش ها وريزي نملياتي شهرداري تهران: که در برگيرنده مجمونه پروژهبرنامه

 گردد.تهران است و به صورت پ ج ساله تدوين مي

هايي اجرايي وابسته بنه دولنت ملني هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي: که شامل برنامههاي ساير دستگاهبرنامه

 آي د.است که در سطح شهر به اجرا در مي

 

 هاي جامع و تفصيليطرح 2-2

 ست. به ويژهپذيري دانتوان يک گام رو به جلو در رانونشهرسازي براي شهر تهران را مينفس تهيه يک برنامه 

شند، ارندام بنراي تهينه و اداره مني ها بدون برنامهبراي شهر تهران که پيش از تصويب طرح جامع جديد، سال

اننه ررسني نقادلنيکن ب آيند.ي توساه شهري يک گام به جلو در مسير ندالت به حساب ميتصويب يک برنامه

بايسنت از يم دهد اين برنامه نيز در بردارنده نقاط مث ت و م في متاددي است کنهمي همين طرح برنامه( نشان

امع که از جي نقاط مث ت و م في طرح مجمونهفرصت موجود به م ظور بازنگري در آن استفاده گردد. در ادامه 

 اند، در ادامه فهرست خواه د شد:زمان انجام مطالاات اين س د تا امروز م تشر شده

 الف( نقاط مثبت:

ترين نقطه روت در دوره تهيه طرح جامع، ايجاد نهاد توساه شهري تهران بود. بنر اينن نهادسازي: شايد برجسته

نفنوي را فنراهم آورد تنا در و يينفنع هناي يياساس، براي اولين بار، نهادي فرابخشني زمي نه همگرايني گروه

گرا و م ت ي بر تهيه طرح نمايد. اما در نمل، اينن ريزي محصولريزي مستمر را جايگزين برنامههبل دمدت، برنام

تنوجهي نهاد نتوانست دائمي و پابرجا بماند. از دست رفتن فرصت تصويب رانوني اين نهاد موجب شد تا با بي
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زي و مامناري در سنال به ضرورت تشکيل يک نهاد دائمي ناظر بر توساه شهر تهران، شنوراي ننالي شهرسنا

 .ک دبه شهرداري تهران واگذار  راريزي و توساه شهري تهران وظايف نهاد مطالاات برنامه 1389

هاي مديندي بنه اي: شهر تهران طني سنالهاي موردي و سليقهها و دستورالاملنامهوجود طرح به جاي بخش

جامع،  تهران، بر م  اي برنامه و طرحي نلت ندم ت ايت از طرح ساماندهي و ندم اجراي طرح مجمونه شهري

ن، هاي دولت براي نمران و نوسنازي شنهر تهنرامديريت نشده بود. ضرورت نوسازي شهر تهران و رطع کمک

ت، پنس از ي استفاده از اراضي گرديد. اين وضنايموجب گرايش به فروش تراکم و توافق با مالکان براي نحوه

در پي يپاز و نحوه استفاده از اراضي پديد آورد. با تصويب و صدور چ دسال پيامدهاي مخربي در ساخت و س

. ليکن ها و ضوابط محدود ک  ده تالش شد که وضايت نابسامان ساخت و ساز تا حدودي ک ترل شودنامهبخش

 يمل، بين برخنامه و دستورالاها تداوم يافت و به تدريج جايگزين کردن برنامه و طرح به جاي بخشنابساماني

 از مسئوالن تقويت شد.

 ب( نقاط منفي:

به  ضاف در جلب مشارکت اجتماني: طرح جامع، موضوع مشارکت مردمي را در زمان تهيه و ت ظيم خود س د

سنئله ست. اما ماطور کلي مورد  فلت ررار داد و در محتواي س د نيز، آن را به ايجاد نهادهاي محلي تقليل داده 

قش د و صرفا نانهاي محالت( از اختيارات اجرايي يا نظارتي برخوردار نشدهيارياين است که اين نهادها  شورا

ود را بنه خمشورتي دارند. حتي اجراي طرح مدير محله نيز نتوانسته است شهرداري را مجاب ک د که اختيارات 

ازي بخشي، طرح جامع مجددا بنه رويکنرد نهادسننهادهاي محلي تفويض نمايد. اما در خصوص مشارکت بين

ح جنامع، تر است، گرچه در اولين اصالحيه بنه طنرگرايش دارد. در اين حوزه پيش هاد طرح جامع تهران روشن

د حذف گيري نهاد دائمي نظارت بر طرح جامع و تفصيلي تهران، از متن س پيش هاد اين طرح در خصوص شکل

ر رينزي شنهنامنهآن با مرکز مطالانات و برريزي توساه شهري و اد ام شود. اين اردام به انحالل نهاد برنامهمي

، از تهران  بيشتر به شکل صوري( م جر شد که نمال موضوع مشارکت بين بخشي نيز، همچون مشارکت مردمي

 حيز انتفاع سارط گرديد.
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ه جنز بنم احث مغفول مانده: طرح جامع تهران موضوع مسکن را به طور جدي مورد بررسي ررار نداده است و 

هاي محلني انت ناري ايجناد صن دو "مترمربع در سنطح ننواحي و دو پيشن هاد  5/1۷ي نهرل سراپيش هاد حدا

حلني بنراي مشنکالت اينن ا راهتقري ا هيچ پيش هاد ين "هاي ماامالت امالکب گاه يرانون يسامانده"و  "مسکن

ي بنه ان تهراننبخش ارائه نشده است. اين در حالي است که موضوع مسکن همواره يکي از مسائل مهم شهروند

اسنخي حساب آمده است. طرح جامع تهران همچ ين براي بسياري از مسائل اجتماني و ارتصادي شهر تهنران پ

 ندارد.

ن به موضوع پاسد گذاشته است. پيش از ايپاسد: طرح جامع، بسياري از سؤاالت مهم تهران را بيهاي بيسوال

رود و حنل گويي به آن طفره مييي که طرح جامع از پاسدهاترين سوالحريم پايتخت به ن وان يکي از اساسي

مسنائل اساسني شنهر تهنران بنه  هاي واگنذارينمونهک د، ياد شد. از ديگر هاي آي ده موکول ميآن را به طرح

ي و مديريت م ظر راه ردي طراحي شهر" ( را در خصوص برنامهموضايهاي موضوني و مطالاات آتي  طرح

تهيه تراز "و  " وبي(ج -ربي و شمالي  -ها و محورهاي شهري  شرريساماندهي نرصه" ، برنامه"شهري تهران

 کرد. توان مشاهدهمي "هاي جامع و تفصيلي جديدمالي شهر تهران در اجراي طرح

ينن سن د، جامع وارد شده اين است که اجنزاي ا طرحاي که نس ت به هاي دروني: از انتقادات جديناسازگاري

رح بنه اورد نهايي طپروازانه، دستانداز بل در م وجود يک چشماند. براي مثال، نليا يکديگر ن ودهکامال همسو ب

 هنايا توصنيهتوان نتايج مت ارض بانداز را ندارد و در مواردي حتي ميهيچ وجه توان و ادناي تحقق اين چشم

اتي طرح، انحراف س ت به سازمان فضايي اينب دي طرح جامع نيز، نپه هانداز را احصاء نمود. نالوه بر اين، چشم

 شود.جدي داشته است. از سوي ديگر، حتي ميان راه ردهاي طرح جامع نيز گاه ت ارضاتي يافت مي

ح ايرت اين طرشود، مغريزي: يکي ديگر از انتقادهايي که به طرح جامع تهران ميهاي برنامهت ارض ميان مقياس

از نقناط  ک  دگان طرح جامع، يکنيح مجمونه شهري است. از سوي ديگر، تهيهبا اس اد باالدستي و به ويژه طر

ع ا همين موضنودان د. اما دريقي همزمان طرح جامع و تفصيلي شهر تهران ميروت فرآي د تهيه اين طرح را تهيه

 . خوانده شده است " يرمتاارف"سرفصل بسياري از نقدها به فرآي د تهيه طرح جامع بوده و رويکردي 
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ي نقاط روت و ضاف خود، امروزه س د مصنوبي اسنت کنه بايند منالک نمنل در هر حال، طرح جامع با همه

 گيرد. هاي مختلف دولتي و نمومي در تهران رراردستگاه

 برنامه عملياتي شهرداري تهران 3-2

ز تهيه اي طوالني اها در ايران است که سابقهريزي شهر و شهرداريساله شهرداري يکي از اس اد برنامهبرنامه پ ج

ج ساله تهيه برنامة پ  134۷آن در شهرداري تهران و برخي ديگر شهرها وجود دارد  در شهرداري تهران از سال 

بنا  ( و همچ نين134۷رانون نوسازي و نمران شهري  مصنوب سنال  15شده است(. اين برنامه بر اساس ماده 

نامنه منالي آيين 25( و مناده 1331ها  مصوب ن شهرداريرانو 55پشتي اني روانين ديگري شامل ب د هشتم ماده 

ها بر اساس آن مکلف هست د که برنامه نملياتي نمران و شود و شهرداري( تهيه مي1346ها  مصوب شهرداري

بنر  ب ندي شنهرداري راساله شهر را  بر اساس طرح جامع شهر( ازيک طرف و بودجهنوسازي و اصالحات پ ج

رت خ  از طرف ديگر تهيه ک  د و به تصويب انجمن شنهر  شنوراي شنهر( و تاييند وزاهاي مشاساس برنامه

 کشور برسان د.

هاي موضوني شنهر تهنران هاي جامع و تفصيلي و سياستتر از برنامهساله شهرداري تهران پايينهاي پ جبرنامه

 و باالتر اندرد مشابه رسيدهکه به تصويب نهادهاي باالدستي همچون شوراي شهر، شوراهاي نالي کشوري و موا

هنا در اينن هناي بخشني ت (. آشکار اسنت کنه برنامنه1گيرند  نمودار شماره از برنامه و بودجه ساالنه ررار مي

 چارچوب ما اي حقوري ماين خواه د داشت.

 

 

 

 

 

 

 
 دربارة شهر تهران يکشور يعالّ يمصوبات شوراها

 رانيئت وزیات دولت و هیمصوبات ه
 مصوبات وزارت کشور

 يو فراشهر ياستان يهابرنامه
 شهر تهران يلیطرح جامع و تفص

 شهر تهران يمصوبات شورا
 شهردار تهران يابالغ يهااستیس

 اسناد فرادست در سطح شهر تهران

ية پنج سالة شهرداربرنام  

 برنامه و بودجة ساالنه

 

 و مقررات نيوانها و قبرنامه ريسا انيتهران در م يبرنامه پنج سالة شهردار گاهيجا (1) نمودار
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اسنان کارش  ريزي بنههاي مهم فرآي د تدوين برنامه نملياتي شنهرداري تهنران، آمنوزش برنامنهيکي از ويژگي

يل که تدوين برنامنه از طرينق تشنکطوريآنها با فرآي د تدوين برنامه است؛ به هاي متولي و آش ا نمودندستگاه

 گيرد.ها صورت ميهاي مأموريتي( و با حضور نماي دگان بخشهاي موضوني  در چارچوب حوزهکميته

 که ن ارت د از: بودمتفاوت طي  در مرحله تدوين برنامه پ ج ساله دوم شهرداري تهران سه مسير

 هاي مأموريتي؛مسير بررسي حوزه -

 گانه شهرداري تهران؛22مسير بررسي م اطق  -

 ريزي؛مسير بودجه -

دآوري هاي مأموريتي و م اطق ابتدا اس اد فرادست ينا منوازي ش اسنايي و گنردر چارچوب مسير بررسي حوزه

انند. استخراج شده هاي موضاي و موضونيها و پروژهرنامهها، باندازها، اهداف، راه ردها، سياستشده و چشم

شنامل  اندازها واره اردام بر اساس چشمواره اهداف و درختهاي بادي، تحليل سوات و ترسيم درختدر گام

هاي هدف نمليناتي، راه نرد، سياسنت، گنروه طنرح و طنرح( انجنام هدف راه ردي، هدف نملياتي، شاخ 

 وها ااونتمپيگيري تدوين برنامه با مشارکت تمامي اجزاي سازماني شهرداري انم از  است. در ادامه شروعشده

ها و مراکز صورت گرفته و م جر به توليد اردامات و اهداف و احکنام و گانه و سازمان22هاي م اطق شهرداري

ي در دوره زمناني هاي منالي شنهرداراست. پس از آن مسير سوم به برآورد م ابع درآمدي و سياستبودجه شده

 است.ساله دوم اختصاص يافتهبرنامه پ ج

 ر تدوين برنامه پ ج ساله دوم به شرح زير رابل توضيح است:دترين نقاط ضاف مهم

ري هروندان( هست د؛ به طونفاان خارج از شهرداري  به ويژه شهاي مختلف يينکته مغفول در اين برنامه، گروه

ها و ندان و اجتمانات محلي و جايگاه منردم در تارينف اهنداف، برنامنهکه چگونگي تشخي  نيازهاي شهرو

 باشد.ريزي روشن نميها در فرآي د برنامهپروژه
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سنازان، هاي درگير  همان د مسئوالن شوراي شهر، ان وههمچ ين برنامه دوم در خصوص چگونگي حضور گروه

 مختلف دولت و جز آن( که مستقيم يا با واسطه بنرهاي هاي مردم نهاد، بخشگذاران در امالک، سازمانسرمايه

ست. ب نابراين آشنکار نيسنت کنه شنهروندان و اگذارند، بحثي نکرده هاي شهرداري و اداره شهر ارر ميفااليت

د حناند و مجرينان برنامنه تنا چنه محتواي اين برنامه ارر گذاشته هاي مختلف چگونه برنماي دگان آنها و گروه

 بي  د و در نتيجه با آن همسو هست د.و نياز بخش خود را در اين برنامه ميبرطرف شدن خواست 

رنوت   برنامه سوم(شهرداري تهران نيز بخشي از اين مشنکالت همچ نان بنههر چ د در برنامه در دست تدوين

 ورتشنرده صنفخود باري است. براي رفع آنها تا زمان ارايه برنامه به شوراي اسالمي شهر تهران تيرمناه( کنار 

رنامه توساه شهر سال آتي شهرداري تهران باشد ب 5پيش از آنکه برنامه اي براي گيرد تا اجزاي برنامه پيش هادي 

 بوده بر مسائل کليدي شهر تمرکز نموده و از اصول کليدي ييل ت ايت ک د:

 همزمان مقياس شهر و محله  توجه -

 ي اصلي برنامه هاجيي آن به ن وان يکي از خروهازيست پذيري و شاخ توجه به  -

 ي محروم شهريهاو نرصه هاانمال سياست ت ايض مث ت به م ظور رفع محروميت از گروه -

 استفاده از ظرفيت رخدادها به م ظور بازآفري ي شهري -
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 وجود با حتي. بود اهدنخو ميسر نيز آنها اداره بلکه ندارند، يمفهوم ت ها نه انساني نيروي وجود بدون هاسازمان

 مشنهود امالًکن سنازمان، بقاي در راه ردي و حياتي ناملي ن وان به انسان نقش همچ ان ها،سازمان شدن ف اور

 و المت الزماست. مديريت، نقش ره ري سازمان را دارد صرفاً مديراني با دانش و تجربه مرت ط و توانايي و سن

توان د در انجام مأموريت سازمان و به کارگيري تمام م نابع بنويژه م نابع انسناني و گرا ميبا نگاه فراي دي نتيجه

هاي ار سيسنتمتاامل و ارت اط با تمام مخاط ان و اررگذاران و تأمين م ابع مالي و درک منديريت ننوين و اسنتقر

اينن  نفانان را فنراهم سنازند و بناوان ند رضنايت ييتسازي و... ميمديريتي از جمله مديريت کيفيت و شفاف

، هاها، شنرکتها و نحوه تايين مديران ارشد اجرايي شامل مااونين، رئوساي سنازماننگرش، برخي از شاخ 

 حسابان و نقش زنان و جوانان در مديريت شهرداري ن ارت د از:موسسات، شهرداران م اطق و يي

 هاوابط و شرايط احراز مسئوليتحاکميت رانون و رنايت مقررات و ض -

 هاي تحصيلي مرت ط، دانشگاه محل تحصيل و سوابق نلمي و آموزشي رشته -

 تجربه مرت ط با حوزه ماموريت  -

 دستي و حساسيت نس ت به اموال نمومي و سالمت اخالري پاک -

 ها ندالت ج سيتي در توزيع مسئوليت -

 توان انجام مأموريت سازماني  -

 هاي گذشتهضاف ها وبررسي موفقيت -

 به آنان هاکادرسازي از جوانان و واگذاري مت اسب مسئوليت -
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 فصل چهارم:

رابطة شهردار با شوراي اسالمي شهر تهران، دولت، مجلس شوراي 

 اسالمي و قوة قضائيه



 رابطة شهردار با شوراي اسالمي شهر تهران، دولت، مجلس شوراي اسالمي و قوة قضائيه: چهارمفصل 
 

 

 

 
30 

 

  

 

 مقدمه 1-4

يگر دتهران و تااملي ميان شهرداري  حيطهاي شهري احتياج به يک مدهد براي اجراي سياستتجربه نشان مي

راهم فک شگران شهري است، در اين صورت امکان افزايش کيفيت زندگي شهروندان براي شهرداري تهران 

وزه حشود. ب ابراين براي ايجاد يک محيط تااملي ميان شهرداري تهران با ديگران ک شگران شهري دو مي

پردازد و براي رسيدن به ايفاي نقش ميداري تهران به شود که در اين بستر شهرتاريف مي وهمکاري هماه گي

 ک د.کيفيت زندگي بهتر براي شهروندان تالش مي

اي از ک شگران شهري که شهرداري تهران براي رسيدن به توساه پايدار و : مجمونههماهنگي حوزه

اري و رانونگذ هاي با وظيفهارتقاي کيفيت زندگي شهروندان احتياج به هماه گي با آنها دارد؛ اين حوزه، سازمان

راهاي گيرد و شامل شوراي اسالمي شهر، دولت، مجلس شوراي اسالمي، روه رضائيه و شونظارت را در بر مي

 ي شهرنالي ماماري و شهرسازي، محيط زيست و ترافيک است که در اين ميان هماه گي با شوراي اسالم

 ت.ها براي شهرداري تهران در اولويت استهران نس ت به ديگر سازمان

و در  ک دارنداي از ک شگران شهري که با شهرداري تهران از نظر مأموريتي اشترامجمونه همکاري: حوزه

ان سازم هاي اجرائي موازي در سطح شهر تهران در حال فااليت هست د که شاملحال حاضر با وان سازمان

م ان نظااستانداري، سازممحيط زيست، شرکت آب و بر  و گاز، نيروي انتظامي و راه مايي و ران دگي، 

 مه دسي است. 

 کردنمل ومقياس ازنظرسطح محيط تااملي اين در نوع ارت اط شهرداري تهران با ديگر ک شگران شهري

روندان توان د تارير مهمي بر شهر و زندگي شهها مياماهرکدام از اين سازمان دارد، بايکديگرتفاوت ماهوي

براي  ازنده يا بالاکس آن راسمث ت و  توان د شرايطياتغيير سياست ميب که ما ي تهراني داشته باش د؛ بدين

ين هري در اشگران شهرداري تهران فراهم ک  د. از اين رو به اختصار، نحوه تاامل شهرداري تهران با ديگر ک ش

 شود.محيط تااملي شرح داده مي

 

 نحوه هماهنگي شوراي اسالمي شهر تهران و شهرداري تهران 2-4

ترين نقش را در با توجه به ارت اط مستقيم با شهرداري مهم نهاد برخاسته از راي مردم، به ن وان شوراي شهر

ميان ک شگران شهري براي شهرداري تهران برنهده دارد و در حوزه تشخي  مسائل شهري، تدوين و اجراي 
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ترين ک د. از اين رو مهمهاي شهري  نظارت و بازنگري( نقش ايفا ميهاي شهري و پشتي اني از سياستسياست

ها است. اما بدليل گذاري براي شهر و نظارت بر شهرداري براي اجراي اين سياستوظيفه شوراي شهر، سياست

و  شورا رابطه ميان بخشي نق  مکانيزم نظارت شواري شهر بر شهرداري و ن ود چارچوبي براي تاادل

ذار و شهرداري تهران با وان مجري گان نهاد سياستشهرداري، تاک ون همکاري الزم ميان شوراي شهر با و

 شود:شورا شکل نگرفته است. در اين خصوص پيش هادات ييل براي ت ظيم اين مکانيزم ارائه مي مصوبات 

 

 گذاري براي شهریاز بعد سياستشهر و شهردار يشورارابطه  3-4

ي واحد راي رسيدن به استراتژيگذاري رابطه شوراي شهر و شهرداري تهران بايد تالش بدر حوزه سياست

ص، در اين خصوو نهاد باشد. دگر همکاري و هماه گي اين اي تدانيها باشد و به گونهبراي اجراي سياست

اامل تواند مورد تاامل ررار گيرد. اين تچگونگي تايين موضونات راه ردي شهر تهران و اجراي آنها مي

ين ايرد. در دنظر ررار گگذار و اجراک  ده نيز مرابطه ميان سياست محور و پويا باشد ودانش ي،رانون تواندمي

ي ک د و در اختيار شوراگذاري الزم است فراهم ميخصوص، شهرداري تهران هر آنچه که در حوزه سياست

 دهد.گيري ررار ميشهر براي تصميم

 

 رابطه شوراي شهر و شهرداري در حوزه نظارت بر شهرداري 4-4

ر نهده شوراي در رانون، اين وظيفه ب که است وارزيابي نظارت نيازم د اري توساه شهريج و پويا هرفراي د

ون ران ۷1خ  ماده رانون باال ري تهران اجراياسالمي شهر گذاشته شده است. در اين خصوص شهردا

هاي فيتدهد و با توجه به ظردنظر ررار ميپذير کردن شهرداري تهران مها را براي شفافيت و نظارتشهرداري

ت ت، مديريکاناساني و اممحدود شوراي اسالمي شهر تهران در حوزه نظارت بر شهرداري تهران از نظر م ابع ان

دامات ک د؛ و در اين خصوص هوشم دسازي فرآي دها، ار، بسترهاي الزم براي اين موضوع را فراهم ميشهري

ن نظارت گيرد. از طرف ديگر امکات ررار ميو خدمات شهرداري با امکان دسترسي شوراي شهر تهران در اولوي

 ک د.هاي محلي و جاماه مدني را فراهم ميها، انجمنشوراياري
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 نحوه هماهنگي شهرداري تهران با دولت، مجلس و قوه قضائيه 5-4

هاي رانوني موجود در کشور فاال شوند. براي تاامل فااالنه با ارکان شود ظرفيتدر اين خصوص تالش مي

وراي ششود. براي تاامل با مجلس .. تالش مي.مله وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، نيرو ودولت از ج

ريت ن مديها با کمک شوراي اسالمي شهر تهران و از ظرفيت فراکسيواسالمي از ظرفيت شوراي نالي استان

 شود.مي شهري مجلس براي پيش رد اهداف مديريت شهري تهران استفاده

صورت  تخلفاناردامات الزم براي تسريع و برخورد با م براي پيشگيري از تخلفات رضائيهدر تاامل با روه 

 ئيه برايه رضارا در شهر فراهم کرده و از طرف ديگر زمي ه همکاري با رو تخلف خواهد گرفت تا زمي ه کاهش

 گيرد.شهرداري در ک ار جلوگيري از جسارت و اردام مديران تاامل صورت مي در سازيشفاف

 

 همکارهاي نحوه همکاري شهرداري تهران با سازمان 6-4

موارد بانقد تفاهم نامه براي به ود خدمات  ي موازي بايد با ش اساييهابراي استفاده از ظرفيت باالي سازمان

براي هر هاي استراتژيک ش اسايي شده و در محيط همکاري و تاامل، بايد شريک يکسان و تاامل.اردام نمود

سازمان و نهادها هايکي از اين سازمان هاي مشارکت خاصي طراحي گردد.، برنامهت مشترکيک از موضونا

است که با توجه به جاماه حرفه اي تحت پوشش آن و موضونات همکاري فراوان در  ساختمان نظام مه دسي

دست  ي همکاري م اس يهاتوان با آنان به چارچوبمي شهر تهران خصوصاً در حوزه کيفيت ساخت و ساز

 ي آتي شهر را کاهش داد.هابسياري از هزي ه يافته و
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 مقدمه5-1

هناي جغرافينايي ينا مکناني ارتصاد شهري، ارتصاد و جغرافيا را بنه يکنديگر پيونند داده و بنه بررسني انتخاب

هاي پنردازد. ارتصناد شنهري، ناکارآمنديکثرک  نده سنود ميهاي حداخانوارهاي حداکثرک  ده مطلوبيت و ب گاه

هاي کارآ را منورد هاي نمومي جايگزين جهت گسترش انتخابهاي مکاني را تشخي  داده و سياستانتخاب

ها و حنداکثر کنردن مطلوبينت کثر کردن سود ب گاهبدن ال حدا ،دهد. با توجه به اي که در ارتصادبررسي ررار مي

ردن سنود کنو شهر به مورايت جغرافيايي و مکان اشاره دارد، در ارتصاد شهري بندن ال حنداکثر خانوار هستيم 

ر ارتصاد شه . بطور خالصهمي باش دتوليدک  ده و مطلوبيت خانوار با لحاظ مکان و مورايت جغرافيايي خواهيم 

رآمدها ک  د( در تايين و نوع ده محدوديت م ابع، رفاه افراد را حداکثر ها  با توجه ببدين ما است که شهرداري

 ند. ها آزادهزي ه و

 رفناه و آسنايش شنهروندان نامل ترينمهم ن وان به هاي ساير نقاط جهان،ايران مان د شهرداريهاي شهرداري

 بنراي ،هايشنهردار. دارنند م اسنب منالي م ابع و انت ار تأمين به نياز بهتر خدمات ارايه و وظايف انجام جهت

رکود تنورمي . هست د مالي م ابع نيازم د نمراني، هايپروژه هزي ه تأمينچ ين هم و خود جاري هايههزي  تأمين

هاي کشور را براي تأمين م ابع مالي جهت امور جاري و نمراني دچنار مشنکل هرداريشدولت  ،هاي اخيرسال

 دنيا، شهرهاي از بسياري هاييشهردار مان د ايران، هايشهرداري از تادادي که است دليل همين کرده است. به

 بنراي هاييشيوه و بردارند مگا دولت ها مالي هايکمک از نيازشدنبي و مالي خودکفايي مسير در تا اندکوشيده

 . اندگرفته پيش در را  يردولتي مالي م ابع جذب

اري تهران شهردابتدا تصويري کلي از وضايت موجود حوزه مالي و ارتصاد شهري شود، اين بخش ساي ميدر 

تنرين مارايه گردد و سپس، با تأکيد بر موضوع درآمندهاي پايندار و سنهم آن در بودجنه شنهرداري تهنران، مه

 هاي اين حوزه استخراج و در نهايت راهکارهايي براي حل اين مسايل ارايه گردد.چالش
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 اقتصاد شهرداري تهران در یک نگاه 2-5

دهد. همانطور کنه را نشان مي 1394-9۷هاي تهران طي سال هاي مصوب شهرداريوضايت بودجه (1 جدول 

اي و واگنذري اصلي درآمند شنامل، درآمندها، واگنذري درآمندهاي سنرمايهن وان، سه دهدنشان ميدر جدول 

هناي است. الزم به يکر است که درآمد مصوب آماده در جدول بندون در نظنر گنرفتن ت صنره هاي ماليدارايي

شني از ننوارض نمنومي درآمندهاي ناتنرين آنهنا، د که مهمباشکد اصلي مي ۷ا شامل د.درآمدهياشميبودجه 

 و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري است.   درآمدهاي مستمر(

 (ميليارد تومان)ترين اقالم درآمديحسب مهم شهرداري تهران 1394-96 ( بودجه مصوب1جدول )

 عنوان 1394 1395 1396 1397

 درآمدها 7700 7680 7033 8260

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(  4920 5016 4400 5800

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي   460 446 346 355

 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 210 241 239 250

 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري 1920 1828 1885 1850

 هاي دولتياعطاي دولت و سازمان هايکمک 0 0 0 0

 ها اعانات، هدايا و دارايي 194 132 143 150

 شهرها عوارض و درآمدهاي وصولي حريم استحفاظي 12 15 19 19

 اي واگذري درآمدهاي سرمايه 8000 8900 8470 7440

 عوارض بر پروانه ساختماني 7400 8200 7920 6750

 اموال شهرداري فروش 600 697 707 703

 هاي ماليواگذري دارايي 1540 1290 2395 1700

 هاي دريافتيوام 600 700 1200 1000

 ساير منايع 940 590 1195 700

 جمع کل 17200 17900 17900 17400
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هاي دنيا سهم مهمي را در درآمد آنها بنه نهنده دارد، سنهم نناچيزي در نوارض نوسازي که در همه شهرداري

اينن  که است درصد کل درآمد( 3 حدود  ميليارد تومان 600شهرداري تهران دارد که براي امسال ماادل بودجه

 .ه استداشتدرصد( 1 حدود  ميليارد تومان 100نملکردي در حدود طي سالهاي گذشته،  م  ع درآمدي

د تومنان ميليار 1900حدود  139۷مهم، يا ي درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري، براي سال  درآمددومين 

 800دود حنگذاري در بخشي خصوصي به م لغ هاي آن شامل درآمد حاصل از سرمايهترين بخشاست که مهم

 يليارد تومان است. م 800هاي رابت به م لغ حدود ميليارد تومان و سود حاصل از فروش دارايي

دهاي موجنود کت که م لغ آن از همه اي اسکد اصلي ديگر بودجه شهرداري تهران، واگذري درآمدهاي سرمايه

 1000سن ت بنه سنال ر نل حندود نکه  ميليارد تومان است ۷500حدود  1396تر و براي سال در بودجه بزرگ

اسنت کنه  هاي مناليکد آخر درآمدي، واگذاري دارايي باشد.ميليارد تومان کاهش داشته که يک خ ر خوب مي

د ميليار 1000ها به ميزان مصوب هاي دريافتي از بانکوام کد شاملک د. اين ها نقش مهمي را بازي مياين سال

هناي ترين آن وصول مطال ات از محل اسن اد درينافتي ينا همنان نقند کنردن طلبتومان و ساير م ابع  که مهم

 است.  139۷ميليارد تومان در سال  600شهرداري( به ميزان مصوب حدود 

 نوان نصوص کاهش سهم درآمدهاي ناپايدار برداشته شده است. بنه گامهاي خوبي در خ 139۷ال ته براي سال 

نمونه، مقدار نوارض نوسازي، نوارض ورود بنه طنرح ترافينک و درآمند حاصنل از سنرمايه گنذاري بخنش 

ت و خصوصي رشد بااليي دارند و همچ ين درآمدهاي جديدي مان د درآمد حاصل از تابلوهناي مانرف ت ليغنا

سني بنراي بررح ناحيه کاهش آلودگي هوا وارد کندهاي برنامنه بودجنه شنده انند. جرايم مربوط به اجراي طر

شود. همانطور کنه که در زير آمده، استفاده مي 1395وضايت هزي ه در شهرداري تهران، از جدول تفريغ بودجه 

تملنک  اي وهاي سرمايهها شامل سه رسمت اصلي: بودجه هزي ه اي، تملک داراييهزي ه سهمشود، مالحظه مي

 هاي مالي است. دارايي

هنا ميليارد تومان تسهيالت از بانک 5000بيش از  1395دهد که شهرداري تهران در سال تفريغ بودجه نشان مي

ميليارد تومان و اينن  ۷00برابر با  1395دريافت کرده و اين در حالي است که مصوب تسهيالت در بودجه سال 

توان بنه ترين ارالم درآمدي در بودجه شهرداري تهران مي. با مطالاه مهمبرابر است ۷يا ي يک انحراف بيش از 



 انسيستم مالي و اقتصادي شهر تهر: پنجمفصل 
 

 

 

 
37 

 

  

اي اساسي انديشنيده نشنود، صراحت اينان کرد که بودجه به شدت ناپايدار است و اگر براي اين موضوع چاره

 مدت با مخاطرات جدي روبرو خواهد شد. اين سازمان در کوتاه

شود. ده ميکه در زير آمده، استفا 1395ان، از جدول تفريغ بودجه براي بررسي وضايت هزي ه در شهرداري تهر

هناي ها شامل سنه رسنمت اصنلي: بودجنه هزي نه اي، تملنک داراييهزي ه سهمشود، همانطور که مالحظه مي

 هاي مالي است. اي و تملک داراييسرمايه

 تلف )ارقام به ميليارد تومان(هاي مخبه تفکيک بخو 1395( وضعيت هزينه شهرداري تهران در سال 2جدول )

 جمع غيرنقدي نقدي شرح ب ديط قه

 550 0 550 مأموريت اجتماني و فره گي 10000

 1400 0 1400 مأموريت حمل و نقل و ترافيک 20000

 1150 0 1150 مأموريت خدمات شهري 30000

 420 0 420 مأموريت ايم ي و مديريت بحران 40000

 50 0 50 ماماري مأموريت شهرسازي و 50000

 2540 40 2530 مأموريت توساه مديريت و هوشم دسازي شهري 60000

 6050 50 6000 ايبودجه هزينه

 1000 520 480 مأموريت اجتماني و فره گي 10000

 6۷00 1300 5400 مأموريت حمل و نقل و ترافيک 20000

 1500 1020 480 مأموريت خدمات شهري 30000

 110 20 90  ي و مديريت بحرانمأموريت ايم 40000

 140 60 80 مأموريت شهرسازي و ماماري 50000

 4۷0 210 240 مأموريت توساه مديريت و هوشم دسازي شهري 60000

 9900 3130 6770 ايهاي سرمايهبودجه تملک دارايي

 40 0 40 مأموريت شهرسازي و ماماري 50000

 3500 2120 1390 شهري مأموريت توساه مديريت و هوشم دسازي 60000

 3550 2120 1430 هاي ماليبودجه تملک دارايي

 19500 5300 14200 هاي مناطق، واحدهاجمع هزينه

 

هاي جاري هاي شهرداري مربوط به هزي هسوم هزي ه-همانطور که در جدول باال نيز مشخ  است، حدود يک

ش توسناه منديريت و هوشم دسنازي شنهري درصد آن به بخ 50هاي جاري، حدود است که در همين هزي ه
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هاي بخش توساه مديريت و هوشم دسازي شنهري درصد هزي ه 50مرت ط است. الزم به يکر است که بيش از 

هاي جناري(، بخنش اي  هزي نههاي ر ل است. در همين موضوع بودجه هزي نهمربوط به تاهدات و ديون سال

هاي دوم تنا در رت نه 550و  1400، 1150فره گي با م الغ  حمل و نقل و ترافيک، خدمات شهري و اجتماني و

 چهارم ررار دارند.

ميلينارد تومنان  6۷00هاي سرمايه اي، مقام اول به بخش حمل و نقنل بنا هزي نه در بخش بودجه تملک دارايي

 شنهر اختصاص دارد که سهم اصلي اين م لغ به توساه مترو در شهر تهران اختصاص دارد. بخش خدمات مالي

هاي دوم و سوم رنرار دارنند. نلينر م ميليارد تومان، در رت ه 1000و  1500هاي و اجتماني و فره گي با هزي ه

هاي جاري را به خود اختصاص آنکه موضوع مأموريت توساه مديريت و هوشم دسازي شهري بيشترين هزي ه

ي اجتماني، ت. همچ ين در بخش فره گميليارد تومان را به خود اختصاص داده اس 4۷0داده بود، در اين ماادل 

 شود.جذب م ابع و کارگزاري آنها توسط شرکت توساه فضاهاي فره گي انجام مي

ميلينارد  3550هاي مالي با م لنغ و رسمت آخر ساختار هزي ه شهرداري تهران تحت ن وان بودجه تملک دارايي

شود ن مالحظه ميشهرداري تهران است. ب ابراي هايتومان است که تقري ا همه آن مربوط به تاديه ديون و بدهي

 هاي شهرداري تهران با طل کاران تسويه شده است.ميليارد تومان از بدهي 3500که در سال ر ل، حدود 

هاي شنهرداري تهنران را بنه خنود درصند هزي نه 40در پايان الزم به يکر است که بخش حمل و نقنل حندود 

ر درصند د 30وط به توساه مديريت و هوشم دسازي شهري، بنا حندود اختصاص داده و باد از آن، بخش مرب

ز ادرصند  8درصد و بخش فره گي و اجتماني نيز حدود  15مقام دوم ررار دارد. بخش خدمات شهري حدود 

 اند.کل بودجه شهرداري تهران را به خود اختصاص داده

بخنش  ونه بايد تنأمين شنودن نگناهي بنهاما حال سوال اساسي اين است که اين حجم نظيم از م ابع مالي چگ

شوند که اد ميدرآمدي شهرداري تهران نشان داده که تأمين اين حجم نظيم از درآمد، توسط م ابع  يرپايدار ايج

 در ابتداي اين بخش به آن اشاره شد.

بنر شود تا مسايل و مشکالت پيش روي بخش مالي و ارتصنادي شنهرداري تهنران بنا تأکيند در ادامه ساي مي

 موضوع درآمدهاي پايدار مورد بررسي ررار گيرد. 
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 و سهم آن در بودجه شهرداري تهران پایداردرآمدهاي  3-5

رنانون  52  ط ق ب د ب ت صره  60ها در اوايل دههسياست خودکفايي و خوداتکايي شهرداري کامل اجرايندم 

 تقديم نمايد کنه بنه موجنب آن اي به مجلسماه اليحه 6حداکثر ظرف کلف شد تا دولت م، 1362بودجه سال 

اما اينن مهنم تناک ون از سنوي دولنت  خودکفايي کامل برس دساله به3ريزي شهرداريهاي کشور طي يک برنامه

، م جر به وابستگي شديد شهرداري به درآمدهاي ناپايدار از جمله ساخت و سناز شنهري و (انجام نگرفته است

باننث بنروز و ، بخش مسکندر موارع رکود درآمد  حد به اين م ابعفروش تراکم مازاد گرديد که اتکاء بيش از 

ها منورد ، موضوع ناپايداري م ابع درآمندي شنهرداري۷0د. لذا در اواخر دههخواهد ش خدمات اخالل در ارايه

گذاري و راه ردي در اينن زمي نه موجنب توجه مديران شهرداري ررار گرفت اما خالء وجود يک س د سياست

، موضوع درآمدهاي پايدار بنه 1385ها به اردام و تجربه نملي م جر نگردد. از سال از اين د د هشد هيچکدام 

ن وان يک سياست اصولي و راه ردي مورد توجه مجندد رنرار گرفنت و ارندامات الزم بنراي تندوين سن د و 

دار در رالنب طرح جنامع درآمندهاي پاين.هاي مورد نياز براي تندوين راه ردهناي منرت ط آ ناز گرديندفااليت

ماده به تصويب شوراي اسالمي شهر تهران  2۷در رالب 1386هاي کلي در سال محورهاي هشت گانه و سياست

رسيد و در چارچوب محورهاي مذکور م ابع درآمدي شهرداري تهران نيز در رالب کندهاي درآمندي پايندار و 

رصد افزايش يابند.آمارها و اطالننات موجنود د 5ب دي و مقرر شد سهم درآمدهاي پايدار ساالنه ناپايدار تقسيم

دهد که شهرداري تهران در افزايش سهم درآمدهاي پايدار از کل بودجنه شنهرداري تهنران بنه توفينق نشان مي

چ داني دست پيدا نکرده و با وظايفي که رانون به نهده آن گذاشته، فاصنله بسنيار دارد. جندول زينر وضنايت 

 نمايد.بودجه شهرداري تهران را مشخ  ميدرآمدهاي پايدار و سهم آن در 

 (الميليارد ري) 1386-93هاي ( درآمدهاي نقدي شهرداري تهران، طي سال3جدول 
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ت هنا  در اي جنا هر چ د که سهم درآمدهاي پايدار در بودجه شهرداري تهران افزايش يافته، اما بايد توجه کرد که

بنود.  درصند خواهند 20 يرنقد اضافه شود، اين سهم حندود  به بودجه نقد شهرداري اشاره شده و اگر بودجه

ک ند مربنوط بنه جهنش دو برابنري همچ ين نکته مهم ديگري که اطالنات جندول بنه خنوبي آن را تاييند مي

وسنط دولنت است که اين به دليل اجرايي شدن رانون ماليات بر ارزش افزوده ت 1389درآمدهاي پايدار در سال 

ز مجموع اش افزوده مه و يا تالش شهرداري تهران ندارد. ب ابراين اگر ميزان ماليات بر ارزاست و ارت اطي به برنا

شود که باز هم سهم شهرداري تهران کمتر از ر ل اسنت درآمدهاي پايدار شهرداري تهران کم شود، مالحظه مي

 که اين اتفا  با تصويب رانون برنامه ششم توساه نيز رخ داده است.

الت زينادي ان ادنا کرد که اگر چه در حوزه مالي و ارتصادي شنهرداري تهنران، مسنايل و مشنکتوب ابراين مي

يدار در کنل بودجنه اسنت. در رسنمت بودن سهم درآمدهاي پاترين چالش اين حوزه پايينوجود دارد، اما مهم

 دريق ررار گيرد.هاي مالي و ارتصادي شهرداري تهران مورد بررسي و تترين چالششود که مهمبادي تالش مي

 

 مالي و اقتصادي مدیریت شهر تهران و ارایه راهکارها سيستمهاي پيش روي چالش 4-5

 ن ارت د از:مالي و ارتصادي هاي حوزهچالشمهمترين 

  درآمدي پايدارم ابع سهم پايين 

 در شهرگذاري ندم تمايل شهروندان و بخش خصوصي به مشارکت و سرمايه 

 تأمين م ابع مالي رهاي نوين ها و ابزاندم بکارگيري روش 

 وي صحيح مصرف(ها  ن ود الگنداشتن استراتژي م اسب براي مديريت کاهش هزي ه 

 ارتصاد شهر ندم توجه به رشد، بال دگي و توساه 

 ابهام و ندم شفافيت در فراي دهاي مالي و ارتصادي 

 رايي ارايه گردد.هايي اجها، راه حلشود که براي هر کدام از اين چالشدر ادامه ساي مي



 انسيستم مالي و اقتصادي شهر تهر: پنجمفصل 
 

 

 

 
41 

 

  

 

 گذاري خارجيهاي ناشي از سرمايهاستفاده از ظرفيت

  انتشار اورا  مشارکت ارزي و ريالي 

  پولي و مالي وابسته به شهرداري تهرانمؤسسات براي ايجاد شاب خارجي 

 گذاري خارجيهالمللي براي جذب سرمايتقويت و گسترش ارت اطات بين 

 گذاري و تشويق بخش خصوصيه اسالمي به م ظور سرمايههاي بانک توسااستفاده از ظرفيت 

 هاي بانک توساه آسيايي  استفاده از ظرفيت و توانم ديADB ) 

 

 توجه به اقتصاد خالق و دانو بنيان

  موجود  در شهر تهران سرماية انساني خال توجه و حمايت از 

 توجه به نقش و جايگاه ب گاههاي و ارتصادهاي دانش ب يان 

 بين شهرداري تهران ومااونت نلمي و ف آوري رياست جمهوري  ي ه همکاريتقويت زم 

 حمايتهاي رانوني، مالي و سخت افزاري ازشرکتهاي دانش ب يان 

 ايجاد رط هاي تخصصي ف آوري در په ه هاي مجاز شهر 

 

 بخو خصوصيمعرفي ظرفيتهاي موجود بخو هاي گوناگون شهر براي 

ر، ه و تنره بناپسماند، حمل و نقل، بازارهاي ميو ي باالي موجود در بخش هايطرفيتهادر اين زمي ه مي توان به 

 مراکز تفريحي و شهربازي، پارکي گهاي نمومي و ... اشاره کرد.
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 تنوع بخشي به راههاي تامين مالي داخلي

 ).... استفاده از روش هاي نوين تامين مالي  صکوک اجاره، ص دو  زمين و ساختمان و 

 نوارض از زمي هاي رها شده و يا خانه هاي خالي اخذ ماليات و 

 ارزش زمين  تصرف بخشي از اضافهLand Value Capture) 

  تسهيالت بانکي يا اورا  بهاداراستفاده از 

  استفاده از رراردادهاي جديد در حوزه سرمايه گذاري 

  بخش خصوصي و نمومي يمشارکتتوساه رراردادهاي  PPP) 

 

 زي براي افزايشدرآمدهايپايدارشهرداريساو فرهنگ سازي شفافت

 هاپروژه فيزيکي پيشرفت و مالي کرد،اطالناتهزي ه اطالع رساني نمومي در خصوص 

 انتهر شهرداري پايدار درآمدهاي در رسانياطالع و ت ليغات گذاريتأرير م ظور به 

 ليغاتت حوزه هايسپاري فااليتبرون  

  شهروندان تکريم طرح در خصوصبرگزاري م ظم و هم چ ين اطالع رساني  

 

 توجه به اقتصاد گردشگري

 مارفي چشم اندازهاي بصري و ب اهاي تاريخي شهر تهران 

 مارفي موزه هاي تاريخي، ط ياي و نمايشگاههاي ص ايع دستي 



 انسيستم مالي و اقتصادي شهر تهر: پنجمفصل 
 

 

 

 
43 

 

  

 مارفي ظرفيتهاي حوزه گردشگري شهر تهران براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي 

 

 ونقلحمل هايزيرساخت و معابر هشبک از برداريبهره عوارضاخذ 

 هوشم د سازي شهر براي گرفتن نوارض مربوط به پارک خودروها 

 تجهيز اتوبانها و تونل هاي شهري براي دريافت نوارض 

 بروزرساني و استفاده از تجربه هاي موفق جهاني در خصوص نوارض محدوده طرح ترافيک 

 

 اقتصاد غيررسميستفاده از ظرفيتهاي و انجام تمهيدات الزم به منظور اصالح قوانين ا

 در شهر روزهاي  افزايش و ساماندهي بازار 

  وکارهاي خرد هاي ص اتي براي کسبايجاد پارکحمايت شهرداري در خصوص 

 

 و مديريت هزينه هااصالح الگوي مصرف 

 مصرف بهي ه انرژي در ساختمانهاي شهرداري 

 تانسيلهاي اين ص اتبازيافت و مديريت پسماند شهري و استفاده از پ 

 کاهش هزي ه هاي زماني و ريالي پروژه هاي نمراني 

  کاهش هزي ه هاي جاري شهرداري  در خصوص م ابع انساني و دستمزد، رفنت و روب شنهري، نگنه

 داشت فضاي س ز و ...(

  شهرداري الکترونيک و شهر الکترونيکيتوساة 
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 رتصاد شهري ارايه مي شود: و در ادامه مواردي ديگر از راه ردهاي بخش مالي و ا

 اقتصادشهري و مالي درحوزه شهر براي مناسب اندازچشم تدوين

 تقويت و توسعه اقتصاد حوزه فرهنگ

 تقويت و بستر سازي هاي الزم براي مشارکت زنان در اقتصاد شهر

 هوشمندسازي شهر و راههاي ايجاد درآمد
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 همقدم 1-6

خودکفائي مالي و استقالل کت به سمت هاي پس از انقالب اسالمي، حرهري در سالشترين تحول مديريت مهم

ها ( و تفويض برخي مسئوليت52رة ب د  ب( ت ص - 1362 پس از ابالغ رانون بودجة سال  ها از دولتشهرداري

بنه " – 13۷9صنوب سنال م -سوم توساهبرنامة  136ها  که از مادة هاي اجرائي به شهرداريو وظايف دستگاه

 اجرائي اههايدستگ به مربوط تصديهاي از گروه آن شهرداريها، تواناييهاي به توجه دولت اجازه داده مي شود با

 انسازم و کشور وزارت مشترک پيش هاد براساس دهد، مي تشخي  ضروري که را شهري مديريت با رابطه در

هنت نينل بنه ج ".ک ند واگذار شهرداريها به ربط يي انت ار تأمين م ابع با همراه کشور استخدامي و اداري امور

 آمنددر بيشنتر ،در اينران هاسياسنت خودکفنايي شنهرداريبوده اسنت. تنا ر نل از  «شهري ةمديريت يکپارچ»

هم ن، سدولت سازندگي ادينهاي تاديل ارتصسياستاجراي پي  در ليکن، .دولتي بود م ابع ها م ت ي برشهرداري

کاهش جندي ، بي ي م ابع درآمدي پايدار و جديدبدون تاريف و پيش ها،هردارينمالي دولت به شهاي رداختپ

ها، موجنب افنزايش وظايف دولت به شنهرداري از سريع جمايت شهري به همراه واگذاري برخي يافت. رشد

 گرديد. هانيازهاي مالي شهرداري شديد

هناي محلني، وجنوه انتقنالي ازدولنت مرکنزي وديگرم نابع يق مالياتاز اين نيازهناراازطر بخشيها، شهرداري

گنذاري ونمرانني تمنام نيازهناي سنرمايه،تکافوي تنأمين . اما اين م ابع درآمديردندکشان برآورده ميدرآمدي

گيري از اهرم افزايش تراکم ساختماني در شهر به م ظور تنأمين ها بهرهراه حل شهرداري. نداشت ها راشهرداري

هاي ساختماني بنود. اينن امنر م جنر بنه ين نيازهاي مالي و ارتقاء درآمد حاصل از اخذ نوارض صدور پروانها

متولي صدور پروانه و دستگاه اصنلي استحصنال درآمند در »تاريف نقش حوزه شهرسازي و ماماري به ن وان 

شنوراياالي شهرسنازي و  1369ها بر اساس مصنوبة سنال گرديد. به اين ترتيب که، شهرداري« شهرداري تهران

استفادة بيشنتر و بهتنر از سنطح »که با هدف « سازيضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه»ماماري ييل ن وان 

کميسيون ماده پ ج، مصنوب  329و  269مطرح گرديده بود  در شهر تهران بر اساس مصوبات « زمين در شهرها

هاي ادارة شهر از طريق اخذ ننوارض صندور تأمين هزي ه (، م ادرت به فروش تراکم و13۷9و  13۷6هاي سال

-.. نموده.هاي مورد نياز وپروانة ساختماني و متاارب آن تغيير و تث يت کاربري اراضي و امالک، حذف پارکي گ
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اند که نالوه بر ناپايداري م ابع حاصله از اين ر يل اردامات، با مصنالح شنهر در ت نارض بنوده و آتينة شنهر و 

 سازد. ان را با مخاطره مواجه ميشهروند

و ساز  ساخت نوارضاز محل  ي کل کشورهادو سوم درآمد شهرداريشايان يکر است، در حال حاضر، بالغ بر 

و ساز تأمين فروشي و نوارض ساخت ، از راه تراکم1362ها، پس از سال در وارع درآمد اصلي شهرداري .است

هناي تفصنيلي شنهر هناي طرحده مستث ي ن وده است. تا آنجا که بازنگريشده است. شهر تهران نيز از اين ران

وط ررمنز طنرح نيز ادامه داشته، نمالً م جر به ن ور و تخطي از خط 1395که تا سال  1390تهران در اوايل دهة 

 طنرح  10000/1هاي په ه ب دي اراضي شنهر تهنران در مقيناس گرديد. مقايسه مفاد نقشه 1386جامع مصوب 

هاي موجود  طرح تفصيلي مالک نمل، بارگذاري شده در سامانة شهرسازي( م ين ( با نقشه1386ع مصوب جام

هاي تث يت شده در راستاي افزايش تراکم سناخت و سناز و ها و کاربريشمار و گستردة تغيير زيرپه هموارد بي

هر تهنران اسنت. در ر سنطح شنهاي خدماتي و فضاي س ز دتوساه سرانه ها و امکانات تأمين وکاهش ظرفيت

هزار واحد مسکوني خالي در شنهر تهنران ر نت شنده و تانداد واحندهاي  490، حدود 1395سرشماري سال 

هاي صنورت گرفتنه و مسکوني موجود بيش از تاداد خانوار ساکن شهر تهران است. هر چ د، نلير م نوسازي

هکتنار(  3268هاي وسياي از شهر  بنالغ بنر دودهوجود واحدهاي نوسازِ خالي و بالاستفاده در شهر تهران، مح

همچ ان م تال به فرسنودگي کال ندي و زيرسناختي اسنت و ورنوع تغيينرات مشنهود در کيفينت محيطني اينن 

هاي ها، مستلزم صدور پروانه و انجام نوسازي با تراکمي مت اظر تراکم وضع موجود  با انمنال سياسنتمحدوده

 پروانه( است. تشويقي و ماافيت از نوارض صدور

هاي متنولي صندور پرواننه»بايست از به اين ترتيب که حوزة مااونت شهرسازي و ماماري شهرداري تهران مي

نههاد برنامهه ريهز  »بنه « هاي شهرداري تهرانساختماني  فروش تراکم مازاد( و مسئول اصلي استحصال درآمد

ترين مأموريت آن مهم ت پذيري محالت شهر تهرانزيستغيير نقش داده و تهيه برنامه و هدايت ارتقاء « شهري

 تلقّي گردد.

توان دو مأموريت اصلي ييل را براي منديريت شنهري در حنوزه شهرسنازي و مامناري در اين چارچوب، مي

 مطرح نمود:
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هاي محلي که از مناهيتي راه نردي و از طريق تهيه، پايش و نظارت بر برنامه "هدايت توسعه محلي" :نخست

 شود.برخوردار بوده و با مشارکت جاماه محلي تهيه مي نملياتي

فرآي دهاي موجود خصوصاً در حوزه صدور مجوزهنا بنا هندف ايجناد  "سپاري و هوشمندسازيبرون" :دوم

 گري و بالت ع ايجاد تمرکز بر مأموريت نخست.شفافيت، کاهش تصدي

هناي بايست به چهار چالش بازآفري ي بافت، ميدر ک ار دو مأموريت فو ، با توجه به مسائل م تالبه شهر تهران

هري شناکارآمد شهري  انم از تاريخي و فرسوده(، مديريت تحوالت حريم پايتخت، کيفيت ساخت و سازهاي 

 و صيانت از با ات نيز پرداخته شود.

 

 هدایت توسعه محلي 2-6

 وب برنامنهالدست و ارايه چنارچبا توجه به تشريح چارچوب و فرآي د برنامه ريزي در بخش مربوط به اس اد با

 گردد.هاي مذکور ارايه ميتوساه محله اي، در اين رسمت چارچوب نهادي مربوط به چگونگي تهيه برنامه

اي ساک ان در جريان برنامنه رينزي ها و اهداف توساه، بر توجه مطال ات، انديشهراهبرد توسعه از پايين به باال

سناه  ردي که در آن اهداف توي و طرح راه رد توساه از پايين، به ن وان راهگيرنمايد. با شکلتوساه تأکيد مي

شود، به مرور اهميت و ضرورت ايفاي نقش منؤرر منردم در تضنمين بر م  اي اهداف مورد نظر مردم تايين مي

، هامجرينان ملني و محلني همان ند شنهرداري اي براي سياسنتمداران وهاي توساههاي برنامهاهداف و اولويت

هناي مشخ  شده و به ت ع آن م احث ارتقاء سطح مشنارکت سناک ان از جملنه آمنوزش، توانم دسنازي گروه

هاي مختلنف گيري از ظرفيت نهادهاي موجود براي مشارکت فاال در نرصهمختلف جاماه و نهادسازي و بهره

 شود.طراحي و برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر م  اي توساه محلي مطرح مي

شوراياري، هيئهت اممنها و مهديريت هاي نهادي محلّي، اننم از گيري از برخي ظرفيتموجود، با بهره در وضع

هاي نواحي و مديريت م اطق شهر تهنران، سناي شنده تنا رفنع رجنوع امنور در همکاري با شهرداري محالت

، توفيق چ داني در محالت و ساک ين آنها در دستور کار مجمونة مديريت شهري ررار گيرد. ليکن، الگوي فالي

نهاد متخصهص برنامهه توانم دسازي، ارتقاء ظرفيت و بسيج م ابع جاماة محلي نداشته است. ايجاد و اسنتقرار 
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با حضور مستمر در محالت( جهت ايفاي خدمات رايگان مشاورة ف ّي  «دفاتر توسعه محلي» ييل ن وان ريزي 

يي و ساير ضوابط و مقررات مالک نمل شنهرداري هاي توساة شهري و نظامات ف ي و اجرادر چارچوب طرح

تهران به نهادهاي محلّي مذکور، به م ظور نيل به تصميمات و اردامات کارش اسي با حضور کلية يي فاان محلّني 

کاستن هاي خردمقياس محلّي  و حتّي و جلب مشارکت چهره به چهرة نموم شهروندان به م ظور پيش رد پروژه

هاي محلّني بنا مشنارکت داوطل اننة ، از طريق جذب م ابع مورد نياز اجراي برخي پروژههراز بار مالي ادارة ش

 نمايد. شهروندان( جهت ارتقاء کيفيت محيطي اجت اب ناپذير مي

تارهاي با توجه به حضور مستمر در سطح محالت و ارت اط با کلينة نهادهنا و سناخ «دفاتر توسعة محلي»نقش 

هاي مختلف ش اخت، برنامه رينزي ررسمي، ماتمدان و ک شگران محلي، در حوزهاي رسمي و  يمحلي و م طقه

زيابي امات الزم، اجرا، ارنفويان در اجرا و انجام اردنفاان و ييپذير، جلب مشارکت کليه ييمشارکتي و اناطاف

 گردد. و پايش مداوم اردامات ت يين مي

 

 ستعالماتسپاري و هوشمندسازي فرآيند صدور مجوزها و ابرون

ري ترين وظيفه ک وني حوزه مااونت شهرسازي و مامناري شنهرداهمانگونه که در مقدمه شرح آن رفت اصلي

اي که اين حنوزه ها است. وظيفهها( و پاسد به استاالمات ساير دستگاهتهران، صدور مجوزها  پروانه و گواهي

سنپاري شنفاف رسند اسنتراتژي اول برونر ميرا از اجراي مأموريت نخست باز خواهد داشت. از اين رو به نظ

 ها و بخش خصوصي است. ونههاي رابل واگذاري به ساير مجمفااليت

داشنتن  و سازي، انتمادسازي، جلنوگيري از فسناد و راننتهاي باالدستي، ايمنطابقت با طرحمبخش مهمي از 

. اين در حالي است که در مي گرددبر مجوزهاي ساختمانيسازي روند صدور به سالم که شهري استاندارد است

گويي به اسنتاالمات را از طرينق توان تمامي مراحل صدور مجوزها و پاسدصورت ايجاد بسترهاي م اسب مي

ايجناد نظنام ننوين و سيسنتمي صنحيح و م اسنب و متکني بنه هاي هوشم د موجود انجنام داد. تکميل سامانه

هاي ساختماني در برگيرننده تهران در زمي ه صدور پروانه هاي م طقي و وارايات مشهود مسائل شهرسازيروش
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به م ظنور تحقنق اينن  .ن صر مهم تسهيل و تسريع کار و تصميم متقابل و فيمابين شهرداري و شهروندان باشد

 گردد:مهم انجام اردامات ييل پيش هاد و توصيه مي

 ه مالک نمل شهرداري تهران(چ هاي موجود  تهيه دفترت قيح و تکميل روانين، ضوابط و دستورالامل -

اي کنه هاي ت قيحني بنه گوننهتکميل سامانه شهرسازي موجود بر اساس روانين، ضوابط و دستورالامل -

 امکان انمال تغيير توسط کاربر در آن وجود نداشته باشد.

 به ازاي هر درخواست به متقاضيان "در سطح بازبي ي پرونده"ايجاد دسترسي  -

هاي قاضنيان پرواننهافنزايش سنطح آگناهي متبايست بنه ر افزايش تارير اردامات فو  ميدر نهايت نيز به م ظو

ي تي و ايم ساختماني و مه دسين، طراحان و ناظرين نس ت به روانين، مقررات، ضوابط و مايارهاي ف ي، بهداش

ن وان اصلي  به هاي توجيهيربط و تشکيل دورهساختمان از طريق آموزش و تهيه و تدوين کتب و جزوات يي

 مهم در اين حوزه اشاره نمود.

 

 هاي ناکارآمد شهريبهسازي و نوسازي بافت 3-6

 هاي فرسوده شهريالف( بافت

ترين مشکالت پيش روي يکي از مهم هاي ناکارآمد و مساله دار در شهراي وسيع و فراگير از بافتوجود گستره

بافت فرسوده شهري، به  .. است..يستي، اجتماني ومديريت شهري در ابااد مت وع کال دي و نملکردي، محيط ز

شود که به دليل فرسودگي کال دي، ندم برخورداري م اسنب از هايي از محدوده رانوني شهرها اطال  مينرصه

پذير بنوده و از ارزش مکناني، محيطني و هاي شهري آسيبدسترسي سواره، تأسيسات و خدمات و زيرساخت

آنهنا  مينان از اند کنهدخيل هاي فرسودهبافت گيري شکل و بروز در چ دي نواملارتصادي نازلي برخوردارند. 

 هر مخرب تأرير. کرد فره گي اشاره اجتماني، -ارتصادي زيست محيطي، کال دي، نملکردي، نوامل به توانمي

 بنا و شنودمي شنهر هايي ازمحدوده در محيط زيست، کيفي و هاي کميارزش کاهش س ب نوامل فو  از يک
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 آنهنا متورنف در بهسازي و بازسازي نوسازي، ها امرمحدوده ر يل اين در نملکردي -هاي سکونتينزول ارزش

  يابد.مي فزوني آنها در تحول و تغيير ندم به ميل و گرددمي

 و نوسنازي به توجه ندم درصورت که ک دمي تهديد زلزله جدي خطر را م اطق اين سطح درصد 80 رريب به

از  نظنر صنرف اينن و مودن م اطق اين بازسازي صرف را برابري هاي چ دبايد هزي ه آي ده در آنها سازيمقاوم

 اينن اسنت. در ملني رفته دست از هايفرصت روحي در ک ار صدمات و انساني تلفات ناپذيرج ران خسارات

امکنان  ن،سناک ا رتصناديا فقنر دليل به و شده متراکم خدماتي و فقر کال دي از فقر انم شهري فقر ها،محدوده

 3268وع در مجمن 1395اسنت. در سنال  رفته بين از تقري اً م اسب زندگي محيط ارتقاء و خودي خود به تغيير

 15ها هاي فرسوده تايين گرديد. اين محندودهدرصد( از کل وسات شهر تهران به ن وان بافت 5هکتار  ماادل 

هاي موصنوف شدند. تاک ون با انمال مشو را شامل مي هاي شهر تهراندرصد پالک 20درصد جمايت شهر و 

 هاي فرسوده نوسازي شده است.درصد بافت 34رريب به 

تفناوت مورنت در ز اينن ت انيض است. منراد اتبعيض مثبت ها م ت ي بر استراتژي رويکرد اصلي در اين بافت

پيشين هاي نابرابري فعرگر و با هدف و به زيان گروهي ديها ساک ين اين بافتنفع  که آن را بهها است سياست

هاي برخنوردار از هاي مياني و محندودهک د. به ن ارتي، در حال حاضر ارزش افزوده موجود در بافتتجويز مي

ل از اينن خدمات و داراي ارزش ارتصادي باالتر، م جر به جذب سرمايه بيشتر و در نتيجه ارتقاء وضايت حاص

رتصنادي و توسناه اهاي فرسنوده و ناکارآمند، سنهم کنوچکي از ارزش افنزوده گردد و بافتارزش افزوده مي

هاي داراي ارزش ارتصادي ها و اردامات در بافتمحالت را دارا هست د. با اين رويکرد، با محدود کردن سياست

هناي فارند ارزش ارتصنادي رواننه گذاري و توجنه بنه بافتو محالت مياني به صورت مورت، جريان سنرمايه

شود. ضروري است همزمان با محندود گردد و به مرور از فاصله ميان آنها و شدت دو رط ي بودن کاسته ميمي

افنزا  اننم از ايجناد خندمات و رزشهناي  يرفرسنوده، ارندامات اکردن و کاستن از سرنت تحوالت در بافت

اي فرسوده انجنام پنذيرد. بنه هه( در بافتها و تسهيالت و ضوابط مربوطيز مشو نهاي مورد نياز و زيرساخت

 يرد:گبايست در دستور کار ررار م ظور تحقق اين مهم اردامات ييل مي

 حرکت از نوسازي کالبدي )صرفاً مسکونی( به توسعه محلی
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ها چ انکه شرح آن رفت به دليل پيچيده و چ د وجهي بودن ماهيت مسئله در همنان چالش مداخله در اين بافت

 نحنوه و ننوعسنازد. تنا آنجنا کنه هاي ساده نمراني متمايز ميها را با پروژهدر اين بافتروزهاي اول، مداخله 

، نمنود باشد. در رويکنرد مندرننگري برخوردار نيز بايستي از همان چ داليگي و چ د جان ه موضوعنگرش به 

نوين و در رويکرد ش گردد؛ اما در نگرهاي کال دي ارزيابي ميني ي نوسازي و توساه، صرفاً بر اساس شاخ 

هاي اجتمناني و فره گني، ارتصنادي و محور، توساه همه جان ه محالت، نيازم د برنامنه رينزي در زمي نهمحله

ها، يرنامه ريزبساز و نامل توساه است. لذا، کليه زيست محيطي نالوه بر اردامات صرفاً کال دي به ن وان زمي ه

ابااد مختلنف توسناه محلنه صنورت پنذيرد. ايجناد  مه جان ه بهبايست در اين راستا و با نگرش جامع و همي

هاي دروني ارتصادي و تقويت آن در راستاي ايفاي نقنش محلني و خدمات مورد نياز محالت، توجه به ظرفيت

ها، توجه به سرمايه اجتماني و ارتقاء سطح هويت محلي از جمله ارنداماتي اسنت شهري به ت اسب اين ظرفيت

و  يفيت سناختساه همه جان ه محالت، نالوه بر ابااد کال دي  افزايش آمار نوسازي، ارتقاء ککه در راستاي تو

 بايست مورد توجه ررار گيرد.هاي محيطي و ساماندهي فضايي و ارتقاء کيفي محيط( ميساز، بهسازي

 

 بخشیبهبود هماهنگی بين

يناني، شهر تهران در سنطح مزآفري ي پايدار کالناندازي ستاد ملي بازآفري ي کشور در سطح کالن و ستاد بابا راه

 تر  نواحي( تشکيل شد. هندف ازپايين هاي ييل آن در سطوحستاد بازآفري ي پايدار در سطح م اطق و کارگروه

هاي مختلف استشکيل اين ستادها، درگير ساختن کليه متوليان و نهادهاي مؤرر انم از دولتي و نمومي و در مقي

 هاي موجود، هم افزايي در اردامات رابل انجام و برنامه ريزي م سنجم وي حداکثري از ظرفيتبردارجهت بهره

 تر آن، م جنر بنههماه گ و جلوگيري از انجام اردامات ناهماه گ است. اين اردامات در سطوح مياني و پنايين

 يه متولينان و يي نفانانله محور تدوين شده بر م  اي مشارکت کلهاي توساه محنملياتي شدن و اجراي برنامه

هاي م اسب به مصنوبات گرديده اما به دليل ندم تث يت ساختاري، ندم پشتي اني مالي و تخصي  رديف بودجه

گينري م اسنب از توانند در بهرهاند. از اين رو اردامات يينل ميهمچ ان به کارکرد اصلي خود دست نيافته ،آنها

 امکانات ستادهاي مذکور مؤرر وارع گردد:

 واگذاري برخي از اختيارات توسط شهرداري و شوراي شهر به اين ستادها -
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 ها به مشارکتر يب ساير دستگاههاي اهرمي به م ظور تاختصاص بودجه -

 هاي موجودتقويت و توسعه مشوق

، بر م  اي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و 1388هاي فرسوده شهر تهران از سال هاي نوسازي در بافتمشو 

هاي اسالمي شهر تهران به متقاضيان اخذ پرواننه تخرينب و نوسنازي اختصناص يافنت. در طني سنالشوراي 

هاي الزم هاي کالن و مياني، شرايط ارتصادي و تقاضاي موجود و نياز به حمايتمختلف، بر م  اي برنامه ريزي

هاي نوسازي در بافتهاي ري و تدريق ررار گرفت. رويکرد موجود در خصوص مشو ها مورد بازنگاين مشو 

 ها در اينن راسنتا اسنت. لنذا، ايجنادفرسوده، م ت ي بر ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و هدفم د نمودن اين مشو 

ابط و ت اسب ميان اردامات مرت ط با ارتقاء کيفيت ساخت  از ر يل بيمنه تضنمين کيفينت، نندم تخطني از ضنو

ها  از ر يل بخشودگي نوارض، تسهيالت، کمک هزي نه ..( با مشو .هاي مصوب، احداث نماي باکيفيت ونقشه

 ..( اردامي ضروري است..نما و

تنوان بنا دهد. اينن در حنالي اسنت کنه ميرا پوشش مي 1هاي ساختدرصد هزي ه 25هاي موجود صرفاً مشو 

 هاي موصوف را بيش از پيش افنزايش داد.هاي ييربط، مشو تخصي  م اسب بودجه و همکاري ساير دستگاه

 ها هست د.هايي از اين هزي ه.. نمونه.هاي ر تي وهايي نظير بيمه اج اري کارگران ساختماني، هزي ههزي ه

 

 تأمين منابع مالی

خش باي فو  نيازم د تأمين م ابع الزم از طريق دولت، شهرداري و جذب م ابع در اختيار انجام اردامات توساه

 شود: ه ميخصوصي و مردم است که در ييل به آن اشار

هاي متولي از طريق ستاد ملني بنازآفري ي و سناير نهادهناي پيگيري اختصاص بودجه دولتي به دستگاه .1

اني مدخل و دريافت مطال ات شهرداري تهران از دولت بابت انمال تخفيفات صدور پروانه سناختميي

 رانون حمايت از توليد و نرضه مسکن( 16 موضوع ماده 

                                                           

ها و... هاي عمومي و دولتي نظير ثبت، شهرداريهاي ساخت مربوط به دستگاهدرصد هزينه 50بر اساس آخرين برآورد اتحاديه انبوه سازان،  .1

 است.
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صند از در ۷/0رسوده از کل بودجه شهرداري تهنران  در حنال حاضنر صنرفا هاي فافزايش سهم بافت .2

 ختصاص دارد(. هاي فرسوده شهري ابودجه شهرداري به موضوع نوسازي بافت

اس آيين .. بر اس.(، اورا  مرابحه واورا  سفارش ساخت  صکوکاستفاده از ابزارهاي جديد مالي نظير  .3

هناي فرسنوده و ناکارآمند از احياء، بهسازي و نوسازي بافتراون حمايت  ۷ماده  2نامه اجرايي ت صره

 هاهاي مردمي به درون اين بافتشهري( به م ظور جلب سرمايه

تخصي  بخشي از نوارض صدور پروانه حاصل از اراضي يخيره توساه و نوسازي شهري بر اسناس  .4

 اي که تقديم شورا خواهد گرديد. اليحه

 

 ب( بافت تاريخی شهر

فرسنوده  هکتار بافنت 593(، 12وبة شوراياالي شهرسازي و ماماري ايران در مرکز تهران  م طقه بر اساس مص

ز اين بافت ساله محدوده، بخش رابل توجهي ا 500وجود دارد. اين در حالي است که با توجه به سابقه تاريخي 

و  نه بازار بزرگ تهران، ارگافت تاريخي رلمداد کرد. در حال حاضر به  ير از سه مجموببايست در زمره را مي

هاي رانوني ر ت شده توسنط سنازمان مينراث ميدان مشق، ت ها بافت تاريخي محله نودالجان در زمره محدوده

مشنتمل  فره گي و گردشگري استان تهران ررار دارد. اين در حالي است که ت ها محدوده حصار صفوي تهران 

مصوب  هکتار بافت فرسوده 593هکتار از مجموع  324جان(، بر محالت س گلج، سيروس، بازار، ارگ و نودال

ال شوراياالي را به خود اختصاص داده است. محالت منذکور بنه دلينل ررارگينري در مجناورت بنازار و انمن

هاي جامع و تفصيلي  ناشي از مصنوبات حفاظنت و صنيانت از م دي از امتيازات رايج طرحمحدوديت در بهره

 هاي زير مواجه است:چالشميراث تاريخي شهر( با 

 هاي توليدي و خدمات پشتي ان بازارن ار، کارگاهاهاي مسکوني، مخروبه و باير به خانهت ديل  -

 کم ود خدمات پشتي ان سکونت -

 کاهش تمايل به سکونت -
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 اخالل در روند نوسازي و بهسازي  -

 افت مداوم کيفيت نرصه نمومي -

 

 1385هاي ايت ساکن م طقه بر اساس مقايسه سرشماري سالمجمونه نوامل مذکور بانث گرديده است تا جم

از  وکاهش يابد. در صورت ادامه رونند منذکور بنا محالتني خنالي از سنک ه، متروکنه  %34، رريب به 1390و 

 وهاي اجتمناني کارافتاده با فرسودگي به شدت باال مواجه خواهيم بود که به مأم ي براي تمرکنز اننواع آسنيب

هناي موجنود دو گردد. به م ظور کناهش ت انات چالشپذير و فرودست شهري ت ديل ميبسکونت ارشار آسي

 هدف اصلي ييل مورد توجه ررار خواهد گرفت:

 هافراهم نمودن بستر الزم جهت مهاجرت ماکوس به درون اين بافت -

 هاي تاريخي فراهم نمودن زمي ه الزم به م ظور رونق گردشگري در بافت -

ها باالخ  سازمان ميراث فره گني، گردشنگري و صن ايع اه گي و همکاري با ساير دستگاهدر اين راستا با هم

 واهد گرفت:ها و اردامات ييل مورد توجه ررار خدستي سياست

 هاي جايب گردشگريالف( بهسازي  مرمت و احياء( اب يه واجد ارزش، به م ظور تخصي  کاربري

 ب يه واجد ارزشايا سرمايه گذران جهت مرمت  هاي ويژه به مالکين وانطاء تسهيالت و مشو 

 رساني و آموزش ساک يناطالع

هاي محلي(، تأمين خدمات هاي نمومي  گذرها، ميادين، مراکز محلي، فضاي س ز، پارکي گب( بهسازي نرصه

 مورد نياز محلي

ز محلني بنه سازي محورهنا و مراکنسازي و جدارههاي نمومي بافت همچون کفبهسازي و ساماندهي نرصه

 گانه و فضاي س ز به م ظور پاسخگويي به نيازهاي ساک ين بافت همراه توجه به خدمات هفت

به ن وان راهکاري ارزشم د در دستور کار شهرداري تهنران رنرار  "صندوق توسعه و احياء محلي"اندازي راه

 اري و به شکل ييل تأمين گردد:تواند از محل درآمدهاي دولت و شهردگيرد. تأمين م ابع مالي اين ص دو  مي
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ک . کليه درآمدهاي شهرداري در محدوده بافت تاريخي شامل نوارض نوسازي و نمران شهري امنال1

گانه مصنوب شنوراي ننالي شهرسنازي و مامناري(، گانه  خدمات هفت يرمسکوني و خدماتي هفت

 مسکوني( نوارض کسب و پيشه  مشا ل(، بهاي خدمات مديريت پسماند  مسکوني و  ير

 هاي ماخويه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر اجاره امالک . بخشي از ماليات2

رسنان آب، بنر ، گناز و مخنابرات  درج شنده بنر روي هاي خدماتهاي مناخويه سنازمان. ماليات3

 ک  دگان(هاي مصرفر ض

 ج( نوسازي و بازسازي ابنيه موجود )غيرارزشمند( در بافت تاريخی 

 « بهسازي و بازسازي اب يه وارع در بافت تاريخي»ابالغ ضوابط مالک نمل تهيه و  -

 « ويژه نوسازي، بهسازي و بازسازي اب يه وارع در بافت تاريخي»اصالح رويه صدور پروانه  -

 هاي ويژه به مالکين و يا سرمايه گذران جهت ورود به بافت تاريخيانطاء تسهيالت و مشو  -

 ابع ص دو قال حق توساه با استفاده از ظرفيت امالک و اراضي يخيره و م تاريف سازو کار م اسبِ انت -

 ال فع اي تحت ن وان يارانه ندمتوساه محلي و يا پرداخت يارانه

 

 اسازگار(ها )حذف عملکردهاي مزاحم و ن( پااليش عملکردي فعاليتد

 هاي تاريخيبافت هاي ناسازگار باجلوگيري از تث يت و تشديد جرايم استقرار فااليت -

 مدیریت تحوالت حریم پایتخت 4-6

 از بيش ،1405 سال در که است شده بي يپيش. مساحت دارد کيلومترمربع 6000 از کمتر پايتخت، حريم گستره

 آن، فراگينر و بالفصل حوزه در وارع جمايتيهاي کانون و "پايتخت حريم گستره " در کشور کل جمايت 20%

 ! است ايران مساحت از %4/0 از کمتر گستره، اين مساحت که است اليح در اين و داشت؛ خواه د سکونت

تنرين گناهي و فاناليتي حنريم از مهم تارير م في توساه و رشد شهرهاي اطنراف تهنران بنر سناختار سنکونت

وجنود تاارضنات ( 1توان سه چالش مهمِ  هاي حوزه حريم شهر تهران است. براي حريم شهر تهران ميچالش
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 تاندد ک شنگران در حنريم پايتخنت و( 2  از رانون اصالح تقسيمات کشوري، طنرح جنامع و...رانوني ناشي 

 را برشمرد. مساله مديريت حريم پايتخت( 3و   تاارض م افع آنان

 درحنريم شنهر تهنران و يررسنمي رسميهاي وسکونتگاه شهرتهران ميان م اسب ارت اطي در حال حاضر مدل

 وابگناهيخ نقناط وآنهابه درحريم شهر تهران از بين رفته است وارع تاهايروس وجود ندارد. بدين خاطر هويت

رف ديگر ط، بدين خاطر مشکالت و مسائل حريم، دامن شهر تهران را گرفته است و از اندشهرتهران ت ديل شده

شهر تهنران م جنر  درحريم رسميهاي سکونتگاه وگسترش  يررسميهاي گاهگيريسکونتاين موضوع به شکل

 ستيم.حريم شهر تهران ه درمحدوده فااليتيهاي گيري کانوناست و روز به روز شاهد شکل شده

مدخل و هاي ييترين مشکالت حريم شهر تهران تادد ک شگران و تداخل وظايف ادارات و سازمانيکي از مهم

اي در حريم شهر هاي جداگانهسئوليتمها هر کدام وظايف و اين دستگاه داراي ردرت در حريم پايتخت است.

ان نينز پوشاني مسئوليت و گاهي يکسآفري ي متادد، همدارند و هميشه از نظر نملکردي تداخل وظايف و نقش

هاي جديندي شنهرک ،در مورد مديريت حريم شهر تهران اين است کنه در حنريم شنهرها اند.نکته ديگرداشته

اي از ل حريم پايتخت مجمونهچ ين در داخمرد. ههاي رانوني وجود داساخته شده است که در مورد آنها خالء

در  .زيرااند که اين خنود ماضنل ديگنري اسنتدي و جامع تاريف گرديدههاحريم شهر در رالب تاريف طرح

رانوني و خالء اين موضوع تداخل  و ستاها وجود داردهاي ديگري براي شهرها و رودرون حريم پايتخت حريم

 ت.بوجود آورده اسبزرگ مديريتي 

 گردد:مي از اين رو به م ظور ساماندهي، نظارت و صيانت از حريم شهر تهران سه راه رد اصلي ييل پيش هاد

ر، رانون تااريف محندوده و حنريم شنه 2ماده مستثني نمودن شهر تهران و حريم آن از شمول مفاد  -

 روستا و شهرک و نحوه تايين آنها

شوراي  18/04/1386مورخ  6163/899/160ماره موضوع مصوبه ش نقطه جمايتي 21تعيين تکليف  -

 اسالمي شهر تهران
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مدخل بهه هاي ذيبا همکاري استانداري و ساير دستگاه «سازمان مديريت حريم شهر تهران»تشکيل  -

رنامه طرح راه ردي مديريت و ب»منظور مديريت هماهنگ و فراهم نمودن بستر الزم به منظور اجراي 

 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 17/03/1395رخ مصوب مو« ريزي حريم پايتخت

 

 ارتقاء کيفيت ساخت و ساز 5-6

اند. در دوران منديريت هاي شهر نوسازي گرديدهتاداد پالک %25وسات شهر و  %15سال گذشته  12در طول 

بنع ترمرميلينون م 240گذشته شهرداري تهران، رريب به يک و نيم ميليون واحد مسکوني با زيرب ناي ناخنال  

هاي ملي کشنور دارد کنه در ساخته شده است. تمامي موارد ن وان شده خود داللت بر حجم نظيمي از سرمايه

توان گفت اگر در طول اين مدت نظارت دريقي بنر اند. ميحوزه ساخت و ساز و توليد مسکن، مصرف گرديده

ينک چهنارم واحندهاي  ي ازبايست خيال منديريت شنهرروند ساخت و ساز وجود داشت در حال حاضر مي

 بود.مسکوني پايتخت به ه گام بروز حوادث رهري راحت مي

ها و آمار صادره از تخلفات گنزارش شنده از سنوي مه دسنين نناظر سناختمان، اين در حالي است که گزارش

ان حکايت از بروز تخلفات گسترده در حوزه اجرا دارد. مشکل کيفيت پنايين سناخت و سناز ه گنامي دوچ ند

خينزي بناال، خطنر هايي با رابليت لرزهد که مورايت جغرافيايي شهر تهران و ررارگيري آن بر روي گسلگردمي

دهند. از اينن رو ضنرورت اتخناي ها را به ه گام بروز زلزله دو چ دان نشنان مينازل بودن ايم ي اين ساختمان

را بنه   ات ارتقناء کيفينت سناخترويکرد م اسب و کارا که بتواند بر روند ساخت و ساز نظارت داشته و موج

 گردد. هاي مهم شهرداري تهران در دوره جديد رلمداد ميهمراه داشته باشد از برنامه

اي است تا هم با رنايت ، مستلزم تشخي  روشها و الگوهاي س جيده و تجربه شده"تأمين کيفيت"دستيابي به 

ان انم از مالکان، سازندگان و مه دسان گنردد و اندکارم دي دستهاي اجتماني و ارتصادي موجب نالرهصرفه

سنازمان  .. موجب رضايت م دي متوليان انم از شنهرداري،.هم با رنايت الزامات ف ي، ايم ي، زيست محيطي و

 نظام مه دسي، دولت و ساير مراجع اداري و شهري مرت ط گردد. 
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ن سي و پ هايمه کيفيت ساختمان  نيوب اسامرور تجربيات ساليان گذشته حکايت از آن دارد که الزامي نمودن ب

د ساخت و نظارت بر رونساختمان( به ه گام اخذ پروانه تخريب و نوسازي يکي از راهکارهاي مؤرر به م ظور 

 است. هاي بيمه ساز توسط شرکت

ازي انداهنظارت عاليه بر فرآيند ساخت و ساز از طريق ريکي ديگر از راهکارهاي ک ترل نظام ساخت و ساز، 

زمان نظنام است که پس از مارفي و اخذ رت ه توسط سا "بازرسي و کنترل ساختمان"هاي خصوصي شرکت

خلفنات تمه دسي و ساختمان کشور به ن وان بازوي ف ي شهرداري تهران در اين حوزه فااليت نمنوده و کلينه 

 .ها صورت خواهد پذيرفتمجريان ساختمان و ناظران آنها از طريق اين شرکت

لني از است. افزايش آگاهي جاماه مح ارتقاء دانو عمومي از حوزه ساخت و سازکار ديگر در اين حوزه راه

 الزامات ايم ي و ضوابط ساخت و ساز و مقررات ملي ساختمان، مورد توجه ررار خواهد گرفت.

 

 صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مشجر شهر تهران 6-6

هاي هر چه ناشي از آلودگي هوا و ترافيک و اراية امکانات و ظرفيتانديشي براي رفع نوارض م في لزوم چاره

بيشتر به شهروندان به م ظور گذران اورات فرا ت، حفظ و صيانت با نات و اراضني مشنجر موجنود در شنهر 

نمايد. آخرين اردام منديريت تهران  به ن وان آخرين يحائر اکولوژيک شهر تهران( را بيش از پيش ضروري مي

ساماندهي،صيانت و حفاظت از با ات واراضي مشنجر شنهر »ران در اين راستا، تصويب و ابالغ طرح شهري ته

شوراي اسالمي شهر تهران( بوده که متاارب ابالغ  03/04/1396مورخ  ۷165/2309/160 مصوبة شمارة « تهران

شنماره اخذ ننوارض حفنظ و گسنترش فضناي سن ز شنهر تهنران ن ابال ني بنه  ةاصالحي» ةمصوب ةاصالحي

شننوراي  1394 /24/08مننورخ  2254۷/2110/160 مصننوبة شننمارة « 15/11/93بننه تنناريد  31365/2014/160

هاي بيشنتر جهنت الاادة جرايم نقدي رطع درختان و انمال سختگيرياسالمي شهر تهران( م  ي بر افزايش فو 

ت شنهري در اينن زمي نه حفظ درختان و با ات شهر تهران صورت گرفته است. تجربة چ د دهة اخينر منديري

حاکي از ندم کارائي و توفيق مصوبات پيشين است. ب ابر اظهارات رئيس کميسيون سنالمت، محنيط زيسنت و 

« بناغ»پرونده بنه شنورا ارجناع و  1000، حدود 1394لغايت  1384خدمات شهري شوراي شهر تهران از سال 
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ررات با ات رناينت گردينده اسنت. در وارنع، درصد اين امالک، ضوابط و مق 5ش اخته شده و ليکن صرفاً در 

درصند(  30تغيير کاربري با ات و احداث ب ا مغاير ضوابط و مقررات موجود  نمدتاً، در سطح اشغال بنيش از 

به روية جاري شهر تهران بدل گشته و مديريت شهري در حفظ و صيانت از با ات و فضناي سن ز خصوصني 

 ناتوان نمل نموده است.

مصوبات و مجوزهاي پيشنين احنداث ب نا در با نات، حناکي از آن اسنت کنه ضناف نظنارت مجمونه نتايج 

شهرداري و فضاي سوداگري حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، م جر شده تا يي فاان با ات متصل ينا م فصنل 

طح موجود در شهر تهران، با هدف انتفاع حداکثري از اراضي تحت مالکيت خويش، م ادرت به احداث ب ا در س

هناي صنورت گرفتنه نمنالً درصد وسات باغ نماي د. همين امر موجب شده تنا گودبرداري 30اشغال فراتر از 

بخش نمدة باغ را ويران و رريب به اتفا  درختان موجود رطع و باريمانده درختان نيز در ارنر نشنت و سنرايت 

 سيمان پي و ط قات زيرزمين پس از مدتي خشک و رطع گردند.

تنوان بنه  ل نة رويکنرد سنل ي و م توفيق شهرداري در اجراي مصوبات و روانين موجود را ميبخش نمدة ند

ت  يهي در مواجهه با حقو  مالکانة صاح ان با ات و اراضي مشجر نس ت داد. وارايت اين است که محاسن ات 

ر و  يربناغ، در هاي اراضي خود مشابه ساير اراضي همجوار  يرمشجارتصادي يي فع در جهت انتفاع از ظرفيت

ال فع  ناشي از محدوديت در سطح اشغال و تراکم متالقه( توسط مديريت شهري و مالحظات  ياب ج ران ندم

اليحه رانوني حفظ و گسنترش فضناي سن ز در شنهرها »دستگاه رضايي در اجراي مواد رانوني ت  يهي مقرر در 

حه رانوني حفنظ و گسنترش فضناي سن ز در رانون اصالح الي »و اصالحية آن « شوراي انقالب 1359مصوب 

(، به نابودي با نات و رطنع گسنتردة اشنجار طني 14/12/138۷12مورخ  شوراي انقالب 1359شهرها مصوب 

 س وات گذشته دامن زده است.

با اتکا به تجارب سه دهة گذشته و به م ظور خروج از وضايت موجود حفاظت و صيانت از امنالک و اراضني 

 گردد:يش هادات به شرح ييل مطرح ميمشجر شهر تهران، پ
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« ساماندهي،صيانت و حفاظت از با ات واراضي مشنجر شنهر تهنران»( مصوبة 2تأکيد بر اجراي مادة   -

بي ني و تخصني  انت نارات سناليانة مسنتمر در جهت تملک با ات باريمانده ارزشم د در شهر و پيش

 هاي س واتي شهرداري تهرانبودجه

( رانون زمين شهري  پيوست شمارة سنه سن د اصنلي طنرح جنامع 14ل ماده  بازنگري در دستورالام -

( و تقليل سطح اشغال و تراکم ساخت وساز در کلية با ات انم از با ات پيوسنته و يکپارچنه و 1386

درصند  هفنت و ننيم  5/۷هاي طرح تفصيلي به ترتينب بنه ها در کلية زيرپه هباغبا ات پراک ده و تک

 سه ط قه روي پيلوت يا زيرزمين( به م ظور حفاظت مؤرر از درختان موجود در  درصد 5/22درصد( و 

 با ات

ال فع ناشي از تقليل سطح اشغال و تنراکم سناخت و سناز در با نات بنا طراحي ساز و کار ج ران ندم -

 (TDR«  انتقال حق توساه»گيري از مکانيزم بهره
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 فصل هفتم:

 و خدمات شهري تهران محيطي، سالمتهاي زیستچالش
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 مقدمه 1-7

شهرتهران، داراي مشکالت متادد زيست محيطي است که براي مردم وجه مشخصش آلودگي هواست امنا کالن

. سماند و..وارايت امر اين است که شهر تهران با بحران آب رو به رو است و در زمي ه آلودگي صوت و خاک، پ

ديريت ة بي رويه کالن شهر تهران، نندم همناه گي و ن نود منشرايط خوبي ندارد. افزايش جمايت و توسانيز 

و شرايط خاص ط ياي شهر تهران بانث تشديد مسنائل زيسنت محيطني در  ييکپارچه در حوزه زيست محيط

 زيست پذيري شهر تهران را با مخاطره روبه رو کرده است.  وکالن شهر تهران شده 

شنهري و محنيط  وظايف و اختيارات مااوننت خندماتمحيطي در حوزه مواجهه با مشکالت و مسائل زيست

ها و وظايف معاونت خدمات مأموريت. ي آن استهاي تاباهها و شرکتزيست شهرداري تهران و نيز سازمان

؛ دسهته اولتوان به دو دسته نمده به شنرح يينل تقسنيم نمنود. شهرداري تهران را ميشهري و محيط زيست 

 سنازي محنيط زيسنت شنهرها در نهايت به ساماندهي و حفظ و بهي نهي آنهايي است که اجراشامل مأموريت

، ئه خدمات نمومي به شنهروندانگيرد که م تج به اراهايي را در بر مي؛ فااليتدسته دومک  د و تهران کمک مي

 شوند.مي« شهروند»به « ساکن شهر»ها و نهايتاً ت ديل مفهوم ايجاد حس تالق به شهر در آن

 ابع آب، محوزه محيط زيست و خدمات شهري شهرداري تهران در پ ج حوزه آلودگي هوا، پسماند، هاي چالش

 .شودائه ميراه ردهاي الزم ار هاگيرد و براي هر کدام از اين حوزهسالمت و فضاي س ز مورد بررسي ررار مي

 

 آلودگي هوامدیریت  2-7

محيطي و بهداشتي در کشنورهاي ن مسائل زيستتريمسئله آلودگي هوا فقط مخت  ايران نيست و يکي از مهم

دالينل ميليون نفنر در روز بنه  12رود. تهران با جمايتي بالغ بر پيشرفته و خصوصاً در حال توساه به شمار مي

 يراستاندارد، موراينت ارليمني و توپنوگرافي خناص و  فرسوده و از جمله تردد بسيار باالي خودروهاي متادد

ترين شهرهاي جهان اسنت. در منورد م نابع آلنودگي و در مسير باد  الب، يکي از آلوده شماراستقرار ص ايع بي

ها زير به ن وان نواملي که به طور نمومي بر کيفيت هوا و مينزان آالي نده نوامل توان گفتهاي هوا، ميآالي ده

 در هواي شهرها تأرير گذارند، رابل بررسي هست د: 
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 تناژ باالي توليد آلودگي( 1

 ميزان، تراکم و پراکنو فضايي منابع آاليندة هوا در شهر (2

 جابجايي هوا و باد( 3

 

 هاي آلودگی هواچالش

ت. روز، هواي ناسالم داشته اسن 89روز سال داراي هواي پاک بوده و  1۷، ت ها 1395شهر تهران براي سال کالن

صلي توليد آلنودگي کن و متحرک. نامل اشوند: سام ابع آلودگي در شهرهاي بزرگ به دو گروه نمده تقسيم مي

 سنواري، خودروهناي هنايانشامل ناوگ متحرک هاي فسيلي است. م ابعدر اين دو نوع م  ع، احترا  سوخت

 و خانگي خشب آالي ده، ص ايع شامل ساکن م ابع و و کاميون اتوبوس بوس،مي ي وانت، موتورسيکلت، تاکسي،

  د.ب زين هست  هايجايگاه و شهري درون هايبوسهاي اتوپايانه انرژي، ت ديل تجاري،

هاي م اسنب هاي محرک در توليد آلودگي هنوا شنهر تهنران، کم نود زيرسناختبا توجه به سهم باالي آالي ده

هاي م اسب و ايمن ختنقل نمومي، کم ود يا ن ود زيرساونقل نمومي و فرسودگي ناوگان موجود حملوحمل

روي(، نندم منديريت سواري و پينادهنقل پاک  مسيرهاي دوچرخهواستفاده از حملبراي تر يب شهروندان به 

ها و خودروهاي فرسوده در سطح شهر و تردد خودروهاي تقاضاي سفر در کالنشهر تهران و تردد موتورسيکلت

در اين هايي هست د که شهر تهران س گين آالي ده در داخل شهر تهران به ويژه در سانات شب( از جمله چالش

گيرانه در اجراي رنوانين هاي از ر يل ن ود ضمانت سختها روبه روست. در حوزه ص ايع نيز چالشحوزه با آن

ينان مالمللي و تردد آنها در سطح شهر و فاصنله مرت طِ موجود، توليد خودروهاي  يرم ط ق با استانداردهاي بين

ها در اين حنوزه اسنت. در ترين چالشهاي جهاني، مهماستانداردهاي موجود مااي ه ف ي خودروها از استاندارد

توليند  حوزه ص ات ساخت و ساز نيز هيچ گونه نظارتي بر چگونگي توليد مصالح ساختماني و مينزان آالي نده

اي کشنور شده آنها وجود ندارد. از طرف ديگر براساس سال امه انرژي کشور سرانه مصرف انرژي در ساختمانه

 ست. هانيبرابر ميانگين ج 2.5

 راهبردهاي بهبود کيفيت هوا
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 توسعه حمل و نقل عمومی پاک و افزايش سهم آن در سفرهاي شهري

 خرید و ساخت واگن برای مترو 

 توسعه خطوط مترو 

 و نقل عمومی افت سهم دولت در خصوص حملهای الزم برای دریپیگیری 

 رانیونقل اتوبوسجلب مشارکت بخش خصوصی در سیستم حمل 

 

 تردد وسايل نقليه آالينده از طريق اعمال نظارت و ساز و کارهاي بازدارندهتحديد 

 های متوقف نمودن تردد موتورسیکلت 

 شهرداریو کامیونهای آالینده پیمانکاران، خصوصا پیمانکاران  توقف استفاده از وسایل 

 تجهیز و گسترش مراکز معاینه فنی 

 هاامیونو ک هاالزام جدی معاینه فنی برای موتورسیکلت 

 ونقل عمومیانجام اقدامات الزم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل 

 

 ها در تهراني و اصالح تراکنش مشاغل و فعاليتپيوندي حمل و نقل و کاربري اراضی شهرهم

 کز ی به مراه جایمعافیت از مالیات و عوارض برای صاحبان مشاغل و ارائه تسهیالت به آنها در صورت جاب

 کمکم ترا

 ی شهری جاذب سفرهاالزام مطالعات حمل و نقل برای پروژه 

 همزمان کردن طرحهای جامع شهرسازی و طرحهای جامع ترافیک 

 

 ي اطالعاتی هااستقرار نظام سازمانی شهر الکترونيک و هوشمندسازي سيستم

 با راه اندازی سیستم های هوشمند اخذ عوارض استفاده از معابر شهری 

 دروهای فرسوده در مناطق مرکزی و پرجمعیت شهراخذ عوارض از خو 

 استفاده وسیع و فراگیر از ابزارهای اینترنتی برای روندهای شهرداری تهران 

 
 

 هاي هوا و منابع مولد آنپايش آالينده

 تهیه و بروز رسانی فهرست منابع انتشار آلودگی هوا 

 پایش و پیش بینی روزانه کیفیت هوا و اطالع رسانی 
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گيري اطلس ريزي شهري از طريق شکلتوان اکولوژيکی شهر تهران در فرآيند برنامه بکارگيري

 اقليمی

 -  شناسایی وضعیت اقلیمی محالت شهر تهران 

 - تهیه اطلس اقلیمی شهر تهران 

  - های هوای سرد  هیه اطلس الگوهای باد محلی، جریانت 

 جی.آی.اس های یهالهای تمرکز آلودگی هوا به عنوان تهیه نقشه محل 

 

 ترويج احداث ساختمان سبز براي کاهش آاليندگی منابع خانگی

 های سبزالزام به رعایت استاندارد ساختمان 

 برای احداث ساختمان سبزو کاهش عوارض نوسازی ساالنه ی مالیاتی هاارائه معافیت 

 

 فرهنگ سازي عمومی 

 تشویق هوشمندانه شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی 

 تشویق به استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین 

 آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک از طرق مختلف 

 آموزش واطالع رسانی اهمیت اثرات آلودگی هوا بر سالمت 

 

 مدیریت پسماند 3-7

تنرين و پسماند يکي از مهمترين م ابع آلودگي و ويراني زمين است و مديريت پسماندهاي شهري يکي از مهنم

شهرها در سراسر جهان است. بخش زيادي از پسماندهاي جامند شنهري چ انچنه بنه وظايف کالن ترينپيچيده

هاي سناختماني، پسماند ننادي، نخالنهمورع تفکيک و جداسازي شوند، داراي ارزش ارتصادي فراواني هست د. 

 باش د. از انواع پسماندهاي توليدي در تهران مي تيپسماند ص اپسماند بيمارستاني، 
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ار تنن هنز 50هزار تن پسماند شنهري و بنيش از  9روزانه با بيش از  1396تهران در شش ماهه اول سال  شهر

ر ساختماني روبرو بوده است  فلوچارت آماري سازمان پسماند شهر تهران(. سهم توليد پسماند خانگي د نخاله

درصند پسنماند  60يش از درصد است.ب ۷3وزشي( آم-جاريت-کل پسماند توليدي شهر تهران خانگي و اداري

 46طور متوسط در جهان ماادل ده د. اين مقدار بهتوليدي شهر تهران را مواد فسادپذير  پسماند تر( تشکيل مي

 هکتار زمين براي دفن پسماند شهر تهران نياز است.  45درصد است. نالوه بر اين ساالنه بيش از 

 

 هاي حوزه پسماند چالش

اي که م ت ي بر اصول نلمي و مديريتي و ارتصادي بنراي ارنالم م سجم و يکپارچهدر سطح شهر تهران سياست 

توان گفت برنامه تفکيک از م دأ در شهرداري تهران به اهنداف شود. در حال حاضر ميبازيافتي باشد، ديده نمي

طق م نا موردنظر خود نرسيده است و بيشتر ارالم بازيافتي توسط نوامنل  يرمجناز از سنطح مخنازن در سنطح

ي هناترين چالشوي آن گذاشت. از مهمر« پسماند پاک»توان نام شوند و نميآوري ميگانه شهر تهران جمع22

ينک ست که تفکحوزه ايرادات وارد به آن، مخلوط شدن ارالم بازيافتي با زباله و ضاياات دف ي و  يربهداشتي ا

 ک د. و جداسازي ارالم را با مشکالت زيادي مواجه مي

 گذاري در تهيه و خريد ملزومات و تجهيزات مرت ط و همچ ين احنداث مراکنزم تأمين انت ار کافي و سرمايهند

باشد. به دليل شنيوه نادرسنت منديريت ان ميهاي حوزه پسماند در شهر تهرپردازش و بازيافت از ديگر چالش

هاي اين حوزه اسنت ن از ديگر چالشها به خاک و م ابع آب زيرزمي ي شهر تهراهاي محل دفن و نفوي آنشيرابه

 هاي دفن در حال افزايش است.اي در محلو انتشار گازهاي گلخانه

 نظارت ناکافي سازمان محيط زيست بر پسماندهاي پزشکي در سطح شهر تهنران باننث اخنتالط پسنماندهاي

اري بهداشنتي بسني تواند مشکالتپزشکي با ساير پسماندها و رهاسازي در مخازن سطح شهر شده است که مي

هي ايع کارگنابراي شهر تهران به همراه داشته باشد. رهاسازي پسماندهاي  يررابل بازيافت مراکز توليدي و ص 

هاي شهري تهران از ديگر مشکالت اينن حنوزه درمخازن مکانيزه سطح شهر و يا تخليه در حاشيه ماابر و په ه

 است.
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 راهبردهاي حوزه پسماند

مراتبي در مديريت پسماند شامل جلوگيري از توليد، کاهو توليد، اسهتفاده مجهدد، لهاتخاذ رويکرد سلس 

 بازچرخو، بازيابي، تصفيه و در انتها دفع پسماند

ترين راهکارهناي کناهش دفنع و دفنن پسنماندهاي شنهري تفکيننک پننسماندهاي خشنک از يکي از اساسي

هاي حمنل، رين شيوه کناهش حجنم پسنماند، هزي نهست. تفکيک از م دأ بهترين و مؤررتپسماندهاي تر و آلي

ت. راواني اسنپردازش و دفع است. بنراي انجنام تفکينک از م دأ نياز به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري ف

 ي اداري والزمه موفقيت در اين نرصه، همکاري همه جان ه تيم اجرائني و منديريت پسماندها، مردم، واحندها

و توليد  هر تهران است. سپس افزايش ميزان بازيافت و پردازش انواع پسماندهاي جامدتجاري فاال در سطح ش

 گيرد.انرژي در برنامه ررار مي

گيرانه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست بر مراکز درماني و صهنعتي جههت هاي سختاعمال نظارت

 انگي، تجاري و اداريشان، و ممانعت از اختالط آنها با پسماندهاي خخطرسازي پسماندهايبي

دهد که با توجه بنه هاي روزانه تهران را ضاياات خطرناک مراکز درماني تشکيل ميدرصد کل زباله 1نزديک به 

انه اننواع توانند موجنب اشنها از نظر کمي و اهميت ويژه آن از نظر کيفني کنه منيميزان محدود اي گونه زباله

هناي آوري زبالنهزمي ي شود. با توجنه بنه اي کنه ضنوابط جمنعها و آلودگي شديد آبهاي سطحي و زيربيماري

 وبيمارستاني در اين خصوص وجود دارد الزم است در خصوص اجراي اين رنوانين نظنارت و ک تنرل منداوم 

 گيرانه صورت گيرد.سخت

 سوزيهوازي و کمپوست و زبالههايی غير از دفن براي دفع پسماند از جمله هضم بیاستفاده از روش

هوازي، تجزيه بيولوژيکي مواد آلي در  ياب اکسيژن است که نتيجه اين فراي ند توليند بيوگناز و منواد م بيهض

تث يت شده است. بيوگاز توليدي به خاطر داشتن گاز و درصد بااليي از متان داراي ارزش حرارتي متوسطي بوده 

پسنماندهاي کشنتارگاهي، زائندات  تواند براي مصارف خانگي و ص اتي بنه کنار رود. فضنوالت دامني وو مي
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کشاورزي، پسماندها و پسابهاي ص ايع  ذايي، فاضالب و پسماندهاي فسادپذير شهري از جمله مواردي اسنت 

 روند. هوازي براي توليد بيوگاز بکار ميکه در فراي د هضم بي

 سازي، آموزش و ارائه تسهيالت به شهروندان جهت کاهش توليد پسماندفرهنگ

در  هاماندم نوين مديريت پسماند يکي از مهم ترين داليل موفقيت، ايجاد تغييرات مث ت نس ت به پسندر سيست

داسنازي ي مختلف اجتماني است. ب ابراين آموزش الزم براي کاهش توليد پسماند در م دأ و آمنوزش جهااليه

ت منردم در سنود حاصنل از سماند است. از طرف ديگنر دخالنپترين گام بازيافت پسماندها به شهروندان مهم

هاي  يردولتي سازي مديريت پسماندهاي شهري و مشارکت نمومي جاماه به ويژه سازمانبازيافت و خصوصي

 شود. ترين شروط کاهش توليد پسماند و تفکيک آن در م داء محسوب ميو جداسازي پسماند در م دأ از مهم

ي و طبقه بندي خدمات سازمان مديريت گذاري بخش خصوصی در حوزه پسماند شهرتسهيل سرمايه

 پسماند براي واگذاري

در حال حاضر راهکار ارتصادي س ب مديريت مصرف و وارد کردن بخش خصوصي بنه حنل مشنکل پسنماند 

ک ند. و  گذاري بخش خصوصي را فراهمبايست زمي ه ورود و سرمايهخواهد شد. از اين رو شهرداري تهران مي

دد و ي سازمان پسماند با توجه به نوع خدمات ط قه ب ندي گنرهايک از فااليتدر اين خصوص الزم است هر 

وسناه تدر رالب يک بسته خدمتي براي ارائه به بخش خصوص تجميع گردد. تسهيل فراي د اخذ وام از ص دو  

 ي ه است.ترين اردامات در اين زمهاي مالياتي از مهمملي و يا ماافيت

 

 مدیریت منابع آب 4-7

 و محدوديت م ابع آب مواجنه بهداشتيقاضا براي آب تشهرهاي دنيا با افزايش ثل بسياري از کالنشهر تهران م

هاي حوزه مديريت م ابع آب ندم يکپارچگي در امر مديريت م ابع آبي پايتخت   آبهناي ترين چالشاست. مهم

طحي سناحنداري آبهناي  کهم د و نلمي از زيرساختها و ش برداري نظامسطحي و زيرزمي ي ( و بحث مهم بهره

 است.
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متر و حجنم اينن آبخنوان  8سطح ايستابي آبخوان دشت تهران حدوداً به ميزان  13۷3-1394هاي ميان در سال

ن داشته است. براساس مطالاه صورت گرفته در مرکز مطالانات و برنامنه رينزي شنهر تهنرا کاهش چشمگيري

 تر نشست بوده است.م 1/  645 تا هران و حوالي آندر م اطق ج وب  رب شهر ت 1383-95فرونشست از سال 

 هاي حوزه منابع آب شهر تهرانچالش

ک  دگان نمده آب در شهر تهنران اسنت. جمنع کنل فضناي سن ز شنهري و فضاي س ز شهري يکي از مصرف

لينون مي 185 هکتار است، لذا کل نياز آبي ساالنه فضاي س ز شهر تهنران 8/41925ج گلکاريهاي م اطق برابر با 

 درصد آب مصرفي کل شهر تهران است.  25مترمکاب برآورد ميگردد که در حدود 

هنا، آلنودگي هاي آنها، برداشنت  يرمجناز از چناهزيرزمي ي؛ افت سطح و آلودگي افزايش برداشت از م ابع آب

دگي رسوها، نشت، هدررفت و آلودگي نس ي ش که آب شرب ناشي از فهاي شهري تهران و چاهميکروبي مسيل

برداري از ش که فاضالب شهري، تخريب آبخيزهاي مؤرر بنر شنهر تهنران، ش که توزيع آب، ندم تکميل و بهره

هر افزايش سرانه مصرف آب توسط شهروندان تهراني و ندم ت اسب پوشش گياهي با شرايط ارليمني بنومي شن

هناي منرت ط بنا کناهش، آبياري چالش اي انجام نملياترويه مصرف م ابع آبي برتهران و به ت ع آن افزايش بي

 هدررفت و آلودگي م ابع آب زيرزمي ي و سطحي در سطح کالنشهر تهران است.

 راهبردهاي مديريت منابع آب

 و هماهنگ مصرف منابع آبيسازي مديريت واحد و يکپارچه پياده

نهادهناي مختلنف   ها و تقسيم وظنايف صنورت گرفتنه منابين در حال حاضر با توجه به پراک دگي مسووليت

وزارت نيرو، وزارت جهادکشاورزي، شهرداري و...( متولي واحدي در امر مديريت م ابع آبي شهر خصوصناً در 

شهري وجود ندارد و متأسفانه در خود شهرداري تهران نيز در بخش آبهاي سطحي انجام هاي آبريز درونحوضه

گيرد. با ن ايت به ضاف سناختار وليان مختلف صورت ميبرداري توسط متريزي، اجرا و بهرهمطالاات و برنامه

س تي ک وني، راندمان پايين مديريت آبي شهر، مشکالت و ماضالت م تالبه همچ ين استقرار مديريت يکپارچنه 

توان سناماندهي نهنادي م ابع آب در اکثر کشورهاي توساه يافته و با توجه به چالش کم آبي در شهر تهران مي
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در شهرداري تهران را در اولويت ررار داد و در مرحله باد اين تاامل با ديگر ک شگران حوزه  براي موضوع آب

 مديريت آب صورت گيرد.

افزايو راندمان آبياري در بخو فضاي سبز از طريق کاشت گياهان سهازگار بها اقلهيم خشهک تههران و 

 هاي بازيافت و بازچرخاني آباستفاده از سامانه

بايد از گياهاني استفاده کرد کننه بنا آب و هنواي خشنک، ه خشک مان د ارليم تهران ميدر م اطق خشک و نيم

شنامل  سازگاري داشته باش د. وضايت ارليمي تهران در سه ناحيه شمالي، مرکزي و ج وبي سه ننوع پوشنش را

آلنودگي  بنهبايست در نوع کاشت گياهان مدنظر ررار بگيرد. از طرف ديگر با توجنه شود که اين موضوع ميمي

 ج نوبي شنهر بايست اين نکته نيز در انتخاب گياهان مدنظر ررار گيرد. به ن وان مثال در بخنشهواي تهران مي

 هاي مقاوم در برابر شوري کاشته شود. هاي درختي و درختچهبايست گونهتهران مي

 

 هاي شهري بآهاي زهکشي طبيعي در فضاهاي عمومي جهت تسهيل نفوذ روانگيري از سيستمبهره

درصد از  40درصد سطوح نفويناپذير حدود  50تر از در شرايط بارندگي مشابه، در م اطق شهري با مقدار بيش

-ش منيدرصد کناه13شود، در حالي که در م اطق ج گلي اين مقدار به آب سطحي ت ديل ميبارندگي به روان

توسناه بنا ارنرات "هنايي بنا رويکنرد ي روشفني شهرنشني هاي اخير براي کاهش در تناريرات م يابد. در سال

هناي آبهاي شهري توصيه شده است. بهترين حالت مديريت روانآببراي ک ترل کميت و کيفيت روان"کمي ه

زي ي جمع شده استفاده از آبگير بيولوژيکي در مقياس محلي است. اين سيستم در حکم مکمنل ينا حتني جنايگ

و  هاي ندهقش اصلي شان نالوه بر آرام سازي جرينان روانناب، زدودن آالبراي مخازن سيل گير به کار روند و ن

ر  ع بايد دآب در م رسوبات از روناب است. براي افزايش استفاده از اين سيستم و ساير روشهاي مديريت روان

ت ئوليهاي جامع به اين نکته به صورت الزام رانوني مورد توجه شود که هر م طقه بايستي مسه گام تدوين طرح

 آب خود را برنهده بگيرد.بار توليدي روان
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هاي آبي توسعه ساختمان سبز و اصالح الگوي مصرف در بخو خانگي و غيرخانگي از طريق ا عمال تعرفه

 هاي مقتضيها و معافيتتر و مشوقسنگين

رد منو مانساخت ساز و ساخت و گياهان آبياري استحمام، پز، و شو، پخت و شست در ساختمان ص ات در آب

 وجود اين م  ع رد جوييصرفه براي هاييراه حياتي م  ع اين بودن نادر گرفتن درنظر با که گيردمي ررار استفاده

خنانوار( اينن  آب مصرف  سرانه آب صرفم کاهش -1گيري شود: بايست پيدارد. در اين حوزه سه هدف مي

 جنويي صرفه -2سازي محقق شود. گذاري و فره گهاي نوين، نظام تارفهآوريتواند با استفاده از فنمهم مي

هاي مسيست از استفاده با فاضالب بازيافتضيه ر -3باالخ  استفاده از آب باران  آبياري سيستم آب مصرف در

-گينزههاي انهاي س ز يک سري بستهه ساخت ساختمانبسيار مهم است. شهرداري براي تشويق افراد ب مختلف

 گيرد.بخش   ارتصادي، ف ي و...( در نظر 

 

 حوزه سالمت شهروندان با تاکيد بر سالمت انساني 5-7

ه موجنب هنايي هسنت د کنک د، همان مولفههايي که به سالمت جاماه کمک ميدر جهان مدرن و ررابتي، مولفه

. شنوداي اسنت کنه م جنر بنه انندوختن رنروت منيمت بزرگترين سرمايهشوند. در وارع سالاندوزي ميرروت

 اي ننژادي،هنبرخورداري از باالترين استاندارد سالمتي يکي از حقو  ب يادي هر انسان، بدون توجه بنه تفناوت

ينان طينف مارت اط و پيوند متقابنل  .رودمذه ي، انتقادات سياسي و وضايت ارتصادي يا اجتماني به شمار مي

متي حالنت اي از نوامل مؤرر بر سالمتي در جاماه نقش دارد. ط ق تاريف سازمان بهداشت جهاني، سالردهگست

 شود.آسايش جسمي، يه ي و اجتماني است و صرفاً به ن ود بيماري يا ناتواني اطال  نمي

 هاي حوزه سالمت شهر تهرانچالش

  داز:هاي اين بخش ن ارتترين چالشدر حوزه سالمت انساني، مهم

 ضاي س زاستفاده از سموم و کودهاي شيميايي ماندگار و آالي ده محيط زيست با مواد بيولوژيک در ف 

 نداشتن نظام گواهي محصوالت کشاورزي ارگانيک 
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 گري  ذاي سالم و ارگانيک از طرف شهروندانندم مطال ه 

 هراني متوليان مختلف سالمت شهروندان در تن ود ساختار کارآمد هماه گ ک  ده 

 فقدان سياست مشخ  و شفاف در مورد نظام سالمت شهري 

 راهبردهاي حوزه سالمت

 همکاري، تعامل و پيگيري براي اجراي نظام سالمت شهري تهران به منظور ارتقاء سالمت شهروندان

 ايز واحندهابا وجود ابالغ نظام سالمت شهرداري تهران اما ه وز تغيير ساختار و تايين سهم و نقش هر کندام 

ت شهرداري مشخ  نشده است. ب ابراين ايجاد مديريت واحد سالمت شهري با رويکرد محله محوري مشنارک

هاي نلوم پزشکي، شنهرداري، سنازمان بهزيسنتي و کميتنه امنداد ( در مردمي و هماه گي بين بخشي  دانشگاه

اي آن را نظارت بر حسن اجنراولويت است. اين مديريت نالوه بر نيازس جي سالمت مردم محله در همه ابااد، 

 به همراه خواهد داشت. 

 

ي ترويجي و فرهنگي براي افزايو سهرانه هاارتقاء کيفيت نظام توزيع محصوالت ارگانيک و انجام فعاليت

 مصرف محصوالت ارگانيک 

 وليندتي جهان تأمين سالمت  ذايي جوامع است که در اين ميان کشاورزي سنالم و هايکي از بزرگترين چالش

 محصوالت کشاورزي ارگانيک استراتژي مديريتي است که در راستاي کاهش آلنودگي محنيط زيسنت گنام بنر

ر ينوه و ترابندارد. شهرداري براي ارتقاء سالمت شهروندان ارائه محصوالت ارگانيک را در اولويت مينادين ممي

بر  اند. نالوهان را به حدارل برسدهد و ساي بر اين است تارير سموم در  ذا و محيط بر زندگي شهروندررار مي

طراحي بازار و انجام حمايت مورر به م ظور تضنمين نرضنه محصنوالت ارگانينک، در اينن خصنوص انجنام 

 اردامات فره گ سازي و ترويجي بسيار مهم است.
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 توسعه فضاي سبز در کالن شهر تهران 6-7

بايست مي هاي آنم دي از تمامي مزيتهفضاهاي س ز جزء اصلي براي توساه پايدار شهرها هست د که براي بهر

وازن در سطح شهر از يک توزيع متوازن برخوردار باش د. اما پراک دگي فضناي سن ز در سنطح شنهر تهنران متن

محيطي  نيست. در بخشي از م اطق شهر تهران باالخ  م اطق مرکزي و ج وبي شهر که داراي بيشترين آلودگي

 نه کم فضايدارند با کم ود فضاي س ز مواجه هست د، و حتي به همان سراهست د و احتياج حياتي به فضاي س ز 

 س ز دسترسي ندارند.

 هاي توسعه فضاي سبز شهرانچالش

ترين مشکالت فضاي س ز شهر تهران است. براساس آمار ارائه شده توسط ندم توزيع متوازن فضاي س ز از مهم

ع است. اينن مترمرب 9شهر تهران سرانه فضاي س ز زير  1۷ و 16، 12، 11، 10، 8، ۷شهرداري تهران، در م اطق 

 ال اخير،به طوري که در چ د س در حاليست که باضي از اين م اطق با آلودگي محيطي شديدي روبه رو هست د،

ه است. اما درصد بوده و حتي در باضي از اين م اطق سرانه فضاي س ز بدون تغيير بود 5توساه فضاي س ز زير 

از ميانگين  شهرداري که سرانه فضاي س ز براي هرکدام از اين م اطق بيشتر 22و  21، 4ر در م اطقاز سوي ديگ

انه در م طقه مترمربع(. بطوريکه اين افزايش سر 60نزديک  22مترمربع است  در م طقه  24جهاني بوده و باالي 

فضناي  ننامتوازنشان از توساه درصد بوده است. اين ن 240نزديک به  22درصد و در م طقه  ۷00نزديک به  4

 هاي مهم فضاي س ز کم ود م ابع آب مورد نياز آن است. باتوجنه. يکي ديگر از چالشاستس ز در شهر تهران 

ا لنب  سنت،اان گياهن نمنو و رشند يک  نده تايين و ي اصليمحدود ک  ده نامل به ن وان آب کم ود اي که به

 خشنکي بنه مقناوم يهناازگونه پراک ده هاي بسيارلکه داراي يا و گياهي پوشش فارد پوشش گياهي شهر تهران

تهمانع هاي حوزه فضاي س ز شهر تهران است، روانين و مقنررات نتوانسنهست د. تخريب با ات از ديگر چالش

تنرين مهم رطادرختانوازبي  ردن با ات شود. کم ود م ابع مالي براي حفظ و نگهداري فضاي س ز يکي ديگنر از

 وزه فضاي س ز شهر تهران است.مشکالت ح

 راهبردهاي توسعه و ساماندهی فضاي سبز در سطح شهر تهران

 شهريهاي سبز و پيوستگي ميان آنها در مقياس کالنايجاد وحدت و انسجام در پهنه
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نسنان بايست با در نظر گرفتن بستر سيماي سنرزمين و تاامنل آنهنا بنا محورهناي ط ياني و اتوساه فضاي مي

ر سنه دام پذيرد، بدين م ظور الزم است فضاهاي س ز را با نوان پنازلي از شن که سن ز اکولنوژيکي ساخت انج

ر شن که اکولوژينک سن ز هنا دشهري نقنش رود درهمقياس کالن، مياني و خرد در نظر گرفت. در مقياس کالن

 اخته شود. تهران پردبايست مورد توجه ررار گرفته و به چگونگي ارت اط مؤرر آن با مورفولوژي شهر شهري مي

 

حفاظت و صيانت از فضاي سبز و باغهاي سبز شهر تهران با کاهو تعارض منافع عمومي و خصوصهي و 

 برد براي کليه کنشگران-برد احي برنامهطرح

اسنتايي هاي تهران، نندم همريکي از داليل ندم توانايي مديريت شهري در حفظ و صيانت از فضاي س ز و باغ

هاي ارتصادي و  يره( است. در لکان، اجتماع محلي، ب گاههاي کوچکتر  همچون ماو گروه م افع بخش نمومي

ياري از شود، ريشه بسنحقيقت اين مساله که با موضوع تاارض م افع بين ک شگران نرصه نمومي از آن ياد مي

ت. در همين راستا ست اسي شهريهاي متوليان توساهترين چالشتخلفات در اين حوزه و حل آن، يکي از مهم

 گردد. دو روش مشارکت بخش نمومي و خصوصي و نيز انتقال حق توساه، براي حل مسأله پيش هاد مي

 

 هاي نوين مانند بام سبز و ديوار سبزتوسعه متوازن فضاي سبز شهر تهران با روش

س ز وجود نندارد و  در باضي از م اطق شهرداري تهران سرانه فضاي س ز کافي و فضاي باز براي توساه فضاي

ت ها راهکار توساه فضاي س ز در اين م اطق استفاده از ايده بام س ز است. ب ابراين با توجه به اي که شهر تهنران 

هنا اختصناص داد و بايسنت بنه اينن بخشدر م اطق مرکزي با کم ود فضاي س ز مواجه است، اولوينت را مني

ي متولي امر فضاي س ز شهري بنا بناالبردن هاه براين سازمانضوابط تشويقي در اين زمي ه در نظر گرفت. نالو

ي و امکانات مزايايي احداث فضاي س ز نمودي، فره گ سازي م اسب هاسطح آگاهي جاماه و مارفي پتانسيل

 را در سطح جاماه به انجام رسان د.
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 حمل و نقل با محوریت حمل و نقل عمومي
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 مقدمه 1-8

 هست د ايپيچيده فضايي ساختار داراي و بوده ارتصادي هايفااليت باالي تمرکز و ان اشتگي با هاييمحل شهرها

ترين و از اين رو موضوع جابجايي انسان و کاال از مهم . شوندمي پشتياني نقل و حمل هايسامانه وسيله به که

رير متقابل سياست، ارتصاد، هاي جوامع انساني و به خصوص جوامع شهري بوده است. تاترين د د هرديمي

فره گ نمومي و رفتارهاي انساني بر حوزه حمل و نقل و ترافيک، انکارناپذير است و همين امر پيچيدگي رو 

تر باشد پيچيدگي و پتانسيل اختالل در آن به رو شدن با اين حوزه را به دن ال داشته است. هرچه که شهر بزرگ

ترين مشکالت حمل و ن پيچيدگي به نحوي مورر مديريت نگردد. مهمالخصوص ه گامي که اياست نلي بيشتر

هاي حمل و نقل، ب ا به داليل مختلف، نواحي شهري مرت ط بوده و به واسطه ندم توانايي سامانه نقل ا لب به

به گردند. ب ابراين با رشد و توساه شهرها نياز الزامات فراوان تحرکات دورن شهري ايجاد مي در پاسخگويي به

هاي هاي حمل و نقل شهري و اصالح روشبرنامه ريزي هدفم د و م سجم جهت افزايش کارايي سيستم

 مديريتي با نگاهي جامع است.

 ترافيک و قلن و حمل مديريت و ک ترل در اررگذار و اصلي متولي نهادهاي از يکي ن وان به تهران شهرداري

 بخش تا است رادرها آن به ويژه توجه صورت رد که استهايي مأموريت و وظايف شرح داراي شهري

 به شرح زير است: مذکورهاي مأموريت سرفصل. نمايد فصل و حل را مشکالت اين ازاي نمده

 توساه حمل و نقل نمومي  -1

 سواري ( هها، مسيرهاي دوچرخروها، پياده راهاده ايجاد پي و  يرموتوري توساه حمل و نقل پاک -2

 ي سفر مديريت تقاضا -3

 تهيه برنامه نملياتي ک ترل هوشم د ترافيک طراحي و  -4

 مل و نقل حمديريت نرضه تسهيالت  -5

هناي ط بين کاربري زمين و حمل و نقل  ضنرورت وجنود ارت ناط دائنم و هماه نگ بنين حوزهايجاد ارت ا -6

 شهرسازي، نمران و حمل و نقل و ترافيک(

 ( Traffic Safety Action Planشهر تهران  لياتي ايم ي ترافيک تهيه برنامه نم -۷
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 هاي حوزه حمل و نقل و ترافيکشناسي مأموریتآسيب 2-8

ز اهنايي هسنت د کنه منانع هاي حوزه حمل و نقل و ترافيک در حال حاضنر داراي آسنيبهر يک از مأموريت

ش اسي کلني مجموننه يبگردند. در اين بخش ابتدا به آسشده مياندازِ ترسيميابي مديران شهري به چشمدست

 هاي حوزه حمل و نقل و ترافيک پرداخته شده است. حمل و نقل و ترافيک و سپس هر يک از مأموريت

 

 سيب ش اسي کلي وضايت مأموريت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهرانآ -1

نقنل  حمنل و کم نودمشکالت شهر تهران در زمي ه حمل و نقل ترافيک که شامل آلودگي هوا، تراکم ترافينک، 

سناس و ابنل احمي شود، براي همه مردم ر فرهاي درون شهريسايم ي  ، پايين بودننمومي کارآمد و با کيفيت

 در خندمت آسنايشکنه فضناهاي زيسنت پنذير مشکالت موجنب کناهش چشنمگير درک است چرا که اين 

ين ت اسنتيالي چ ندشهروندان باشد شده است. اما اين مشکالت مالول يک نلت اساسي تر هست د، و آن نلن

دهه اي خودرومحوري بر برنامه ريزي و مديريت شنهر اسنت و بنديهي اسنت در شنهري کنه برنامنه رينزي، 

 يجاد شود.خودرومحور باشد، انسان ها در اولويت اول ررار نمي گيرند و بانث مي شود که همه اين مشکالت ا

 بنا يک شن تهنران، شهرداري اي گذشته ک شدر دهه ه که است آنچه زمي ه ساز بروز اين شرايط شده است اين

ت؛ بنه براي نمونه در بحث مصارف بودجه تأکيد بر خودرو محوري بوده اس ن وده است. محوري رويکردانسان

و  جامع حمل ن وان مثال، مقايسه ميزان توساه ش که ماابر و ش که حمل و نقل نمومي با اس اد باالدستي  طرح

 رماناب شن که توساه همه له دوم شهرداري تهران( نشان ده ده آن است که تقري اًنقل و ترافيک و برنامه پ ج سا

از اين دو سن د  به انجام رسيده و نالوه بر آن اردام به توساه هايي فراتر (1404پيش بي ي شده براي سال افق  

 نقنب% 50 دودحن نمومي ان نوه بنر،  نقل و حمل توساه زمي ه در که در دستور کار ررار گرفته است. درحالي

 . است داشته وجود ساله 5 برنامه از ماندگي
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 هاي موجود در توسعه حمل و نقل عموميآسيب-2

هاي حمنل و نقنل نمنومي منورد شيوه به دسترسي و هاي حوزه حمل و نقل از سه ج  ه کميت، کيفيتچالش

 رح ييل است:ان به شهاي حمل و نقل نمومي شهر تهرترين چالشاند. مهمبررسي ررار گرفته

ندم وجود مطالاات م سجم جهت توسناه حمنل و نقنل نمنومي شنهر تهنران  نلينر م وجنود  -

 مطالاات پراک ده(

اگنن ومشکالت مربوط به تأمين م ابع مالي جهت افزايش و نوسازي ناوگان اتوبوسنراني، افنزايش  -

 مترو، توساه و تکميل خطوط مترو و... 

 در وضع موجود ندم پوشش م اسب ش که حمل و نقل نمومي -

 کم ود ظرفيت و مطلوبيت در ش که حمل و نقل نمومي به ويژه در سانات اوج ترافيک  -

هاي توسناه شنهر ندم وجود طرح توساه هدفم د ش که حمل و نقل نمومي در راستاي سياسنت -

 تهران و شهرهاي ارماري

 يقل نموممحور در توساه حمل و نهاي حمل و نقل انساندر نظر نگرفتن سياست -

 

 هاي موجود در توسعه حمل و نقل پاک و غيرموتوريآسيب -3

 هاي توساه حمل و نقل پاک و  يرموتوري ن ارت د از:ترين چالشدر حال حاضر مهم

 رو م اسب و استاندارد در حاشيه بسياري از ماابر شهر تهرانندم وجود پياده -

 هاي شهرسازي و نمران شهريدر طرحندم توجه به ن ور و مرور نابر پياده، سالم دان و مالوالن  -

 سواري در حاشيه ماابر محلي و شرياني ندم وجود مسيرهاي م اسب و ايمن دوچرخه -

سنواري در شنهر تهنران بنا تأکيند بنر ندم وجود برنامه م سجم و نملياتي جهت توساه دوچرخه -

 مسيرهاي کوتاه و حتي به ن وان فيدر حمل و نقل نمومي 



 حمل و نقل با محوريت حمل و نقل عموميفصل هشتم:
 

 

 

 
81 

 

  

 هاي مقطايع آلودگي صدا نلير م تشکيل کارگروهندم توجه جدي به موضو -

 

 هاي موجود در مديريت تقاضاي سفرآسيب -3

 شنهريدرون سنفرهاي تقاضناي تغيينرات منوازات بنه لنذا .است افزايش سفر در شهر تهران در حال تقاضاي

 مهمترين چالش هاي اين حوزه ن ارت داز:. پرداخت مديريت تقاضاي سفر نيز به بايستمي

ت وجود برنامه نملياتي جهت مديريت يکپارچه تقاضاي سفرهاي شهر تهنران  تغيينر سنانا ندم  -

يري پيمنايي، بکنارگگذاري هدفم د پارکي گ، افزايش همشروع به کار، سانات کاري ش اور، ريمت

 و...( هاي سل ي و ايجابيسرويس ادارات، ايجاد خطوط پرسرنشين، طرح

  ربط جهت اجراي راهکارهاي مديريت تقاضاي سفري ييهاندم وجود هماه گي بين سازمان  -

 ندم وجود برنامه جامع براي ساماندهي نظام حمل و نقل بار و کاال -

 ن ن ود نظام پايش و بررسي ارربخشي راهکارهاي اجرا شده مديريت تقاضاي سفر در شهر تهرا -

 

  ترافيک امه عملياتي کنترل هوشمندهاي ناشي از عدم طراحي و تهيه برنسيبآ -4

 ندم وجود مطالاات يکپارچه ک ترل هوشم د حمل و نقل شهر تهران   -

 کم ود م ابع مالي توساه و نگهداري تجهيزات ک ترل هوشم د حمل و نقل و ترافيک  -

 

 هاي موجود در مديريت عرضه تسهيالت حمل و نقلآسيب -5

 هيالت حمل و نقليمحور در نرضه تسهاي توساه حمل و نقل انسانندم توجه به سياست -

 ديريت نرضه تسهيالت حمل و نقل متخصي   ير هدفم د م ابع جهت  -

 ز ماابر و تأسيسات حمل و نقل شهريهاي اخذ نوارض انشدن سياستپياده -



 حمل و نقل با محوريت حمل و نقل عموميفصل هشتم:
 

 

 

 
82 

 

  

 

 سيب موجود در عدم ايجاد ارتباط بين کاربري زمين و حمل و نقلآ -6

هاي جامع و ي در تهيه طرحنقل و ترافيک شهردارهاي شهرسازي، ماماري و حمل و ندم هماه گي مااونت -

 تفصيلي

هاي زمين بدون در نظنر گنرفتن هاي درآمدي شهرداري در تخصي  تراکم به کاربرير نظر گرفتن سياستد -

 نوارض ترافيکي متاارب آن 

 هاي توليد/جذب ک  ده نمده سفرس جي براي کاربريندم انجام مطالاات نارضه -

 

 و نقل و ترافيکاهداف حوزه حمل  3-8

 عمومي نسبت به حمل و نقل شخصي نقل و سفر با حمل مطلوبيت افزايو -

 شهري و هدايت آن به سمت سفرهاي کوتاه درون سفرهاي تقاضاي کاهو -

 افزايو سطح ايمني عبور و مرور در سطح شهر تهران -

  

 هاي حوزه حمل و نقل و ترافيکراهبردهاي مأموریت 4-8

 ومي با تأکيد بر سامانه هاي ريليتوسعه و تکميل حمل و نقل عم

يک نظام چ د اليه اي مي شود که الينه اول و اصنلي آن، خطنوط  شامل توساه در يتوساه حمل و نقل نموم

ريلي به ن وان ستون فقرات سيستم حمل و نقل شهر  است که با سامانه نيمنه ان نوه بنر نظينر اتوبنوس ت ندرو 

 BRTه ک  ده شامل اتوبوس هاي مامولي است که الزم است با بهنره ( تکميل مي شود. اليه دوم خطوط تغذي

دسترسي شهروندان را به الينه اول بررنرار گيري از تسهيالتي نظير خطوط ويژه اي اولويت حرکتي پيدا ک  د و 

سازند. در اليه سوم خطوط اتوبوس و مي ي بوس محلي ررار مي گيرد که نمدتاً به سفرهاي کوتناه بنرد و رفنع 
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درون م طقه اي اختصاص مي يابد. ضمن اين که هر چ د مي توان تاکسي هاي خطني را در اينن الينه  نيازهاي

ب دي در نظر گرفت ولي با ن ايت به اس اد باالدستي و در جهت کاهش وابستگي سيستم حمل و نقل شنهر بنه 

به دن ال  گونه هاي باشد. اين گونه، بايد برنامه ها بر م  اي کاهش تقاضاي تاکسي و پوشش نمده تقاضا با ساير

 ينندالت اجتمنان يحمل و نقل کسانيآحاد مردم جاماه از امکانات  يو برخوردار يتوساه حمل و نقل نموم

 نيشهر تهران است. ب نابرا يطرح توساه حمل و نقل نموم هيموارد ابتدا ته نيا ه. الزمافتيخواهد  شيافزا زين

و بر  رديررار گ يمورد بازنگر  هيزم نيدر ا ير ل يهاو طرح هيته تيبا اولو کيطرح جامع حمل و نقل تراف بايد

و برنامنه  توسناهمتنرو طنرح  تينبنا محور يبر توساه حمل و نقل نمنوم ديموجود و با تاک ياساس م ابع مال

خ  در م اطق فارد پوشنش بناال يحداکثر دسترس نيبا تأم ديطرح ش که جد نيگردد. در ايم هيآن ته ياتينمل

 يبودنند، طراحن يفارد دسترس نيشيکه در ش کة پ يم اطق نيو همچ  يااطراف شهر تهران با رطار حومهم اطق 

 شود. يم

اما بايد  بي شک توساه حمل و نقل همگاني، مهم ترين راه رد براي برخورد با ماضل ترافيک شهر تهران است.

هر د، بلکه شطاه مجزا و م فرد محسوب نموبه اين مسئله مهم هم توجه داشت که ن ايد تهران را به ن وان يک ر

بومهن و  تهران در م طقه شهري تهران تاريف شده است، م طقه اي که شهرهاي کرج، پرديس، پرند، اسالمشهر،

 شود و بنه رودهن و شهرهاي ديگر جزو آن هست د و هر روز چ د ميليون سفر از اين شهرها به تهران انجام مي

ي نقل همگاني م اسب، اين سفرها که نس ت حجم به ظرفينت مسنيرهاي ورود دليل فقدان زير ساخت حمل و

 وسنايل در شهر تهران را در شرايط بحراني ررار داده است، از طريق وسيله نقليه شخصي انجام مي شود و اينن

ا بنه زم است کبيشتري را براي شهر ايجاد مي ک  د. لذا الران هم تردد مي ک  د و مشکالت داخل ش که ماابر ته

 همکاري دولت، احداث ش که ريلي اي شهرهاي ارماري را در اولويت ررار گيرد.

 اردامات اساسي که ييل اين راه رد مي توان تاريف نمود به ررار زير است:

 تکميل ش که خطوط مترو با توجه ويژه به خطوط اکسپرس 

 گذاري و سنرمايه هاي جنذاب ارتصناديجلب مشارکت بخش خصوصي از طريق طراحي و ارائه بسته

 هامشارکت و پرداخت يارانه حمل مسافر به شرکت
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 هاي ايجاد خطوط ريلي س ک جهت تکميل پوشش ريلي در م ناطق مختلنف شنهر بنه وينژه در په نه

 گردشگري و ارتصادي

 هايتظرف تمامي بکارگيري با ن وري مسيرهاي ت اسب به نمومي نقل و حمل ش که سازي يکپارچه 

 نمومي نقل و حمل توساه با مت اسب زمين کاربري نظام رد اصالحات انمال 

 

 محور با تمرکز بر پياده محوري، دوچرخه سواري و موتور برقيانسانتوسعه حمل و نقل پاک و 

ر بخش مهمي از نقب ماندگي شهر تهران نس ت به شهرهاي پيشرفته دنيا، در بخنش حمنل و نقنل پناک و  ين

ي کيلومتر اسنت، نمني تنوان مثنل برخن 15ول سفرهاي شهر تهران حدود موتوري است. از آنجا که متوسط ط

دهاي رخه اين مشهرها به سفرهاي کامالً  يرموتوري فکر کرد، و مي توان با تمرکز بر پاره سفرهاي پياده و دوچ

ي در سفرها حمل و نقل را در شهر با حجمي رابل توجه ايجاد کرد و در گام هاي بادي به توساه آن و استفاده

 م طقه اي و کوتاه فکر کرد.

 از طرف ديگر يک بخش ديگر از توساه حمل و نقل پاک ترويج وسايل با آالي دگي کمتر است.

 اردامات مهم بر دست يابي به اهداف اين راه رد به شرح زير رابل ارائه است:

 حمل و نقل به  هايسواري به صورت يکپارچه با ساير شيوهروي و دوچرخهتوساه و به ود ش که پياده

 اي جذاب براي پاره سفرهان وان شيوه

 تغيير نظام نوارض ساليانه خودرو و مت اسب نمودن آن با ميزان تردد و آالي دگي خودرو 

  )توساه بدون خودرو از طريق به ود نواحي شهري  مان د مراکز شهر يا م اطق مسکوني 

  ه بنبرري و هي ريدي جهت افزايش تماينل در نظر گرفتن تسهيالت خاص و م اسب براي وسايل نقليه

 استفاده از آن ها

 

 استفاده از مديريت تقاضاي سفر براي کاهو سفرهاي درون شهري
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هاي مديريتي سل ي و ايجابي در حوزه ترافيک شنهري مديريت تقاضاي سفر يک ن وان کلي براي تمام سياست

هاي ايل نقليه شخصي در برخي ماابر  محدودهور براي وسهايي نظير ايجاد محدوديت ن ور و مراست. سياست

کنار  اي(، سناناتاي و  يرحاشنيهطرح ترافيک و زوج و فرد(، مديريت هدفم د پارک خودرو  انم از حاشنيه

ها و ماابر شهري پر تراکم، منديريت خطنوط ن نوري ينا ( در بزرگراهHOVش اور، ايجاد خطوط پرسرنشين  

ي سوخت و انطاي سوبسيد سوخت به خودروهاي حمل و نقل نمومي، گذارپذير، ريمتهمان خطوط برگشت

حدود هاي مديريت حمل و نقل و ترافيک در راستاي ماخذ نوارض از وسايل نقليه شخصي و بسياري از روش

گيرد. به يمکردن استفاده از وسايل نقليه شخصي و تشويق شهروندان به استفاده از وسايل نقليه نمومي صورت 

رار مني ر در نين حال که توساه حمل و نقل همگاني به ن وان يک اردام ايجابي در دسنتور کنار رنن ارت ديگ

سياسنت  گيرد، بايد براي برخي کارهاي سل ي را هم  به ن وان يک اردام مکمل( برنامه ريزي نمنود کنه بحنث

ت از همنين دسن هاي ريمت گذاري و ايجاد ناحيه هاي بدون اتوم يل و اولويت به خنوردرو هناي پرسرنشنين

 کارهاست. 

 پياده سازي اين راه رد از طريق اردامات زير امکان پذير است:

 قاضاي سفرهاي مستقيم سفر با وسيله نقليه شخصي با استفاده از ابزارهاي ارتصادي مديريت تافزايش هزي ه

 ايجاد خطوط ويژه خودروهاي پرسرنشين 

 نيکهاي مؤرر براي توساه خدمات الکتروارائه مشو 

 طرح سانات کار ش اور و يا تغيير زمان شروع به کار

 پذيرتوساه خطوط برگشت

 احياء سرويس ادارات جهت ک ترل حجم سفرهاي اج اري کاري در سانات اوج تردد

 

 توسعه کمي و کيفي کنترل هوشمند ترافيک براي توزيع مناسب حجک ترافيک 
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ه جهان بر اساس يک نقشنه راه اري از شهرهاي پيشرفت( در بسيITSهاي حمل و نقل هوشم د  موضوع سيستم

. گنرددها در جهان افزوده ميو طرح و برنامه نملياتي در حال انجام است و روز به روز بر گسترش اين سيستم

هاي هوشنم د ک تنرل اي است که تمام ماابر شهر به صورت يکپارچه تحت پوشش سيسنتمگونهاين موضوع به

ها س ب توزيع م اسنب حجنم د و به خصوص در سانات اوج ترافيک نملکرد اين سيستمگيرنترافيک ررار مي

هاي هايي نظير ک ترل رمپترافيک در سطح ماابر شده و ضمن شمارش و رصد حجم ترافيک در ماابر، مکانيزم

ر ايهناي راه منايي ران ندگي، ارسنال پينام روي تابلوهناي متغينر خ نري و سنبزرگراهي، هماه گ کردن چراغ

رکنت بنه سنازد. در تهنران نينز حراهکارهاي مديريت ترافيک را به طور همزمان در سطح ش که ماابر فاال مي

هاي ک ترل هوشم د ترافيک جهت برنامه ريزي دريق براي ترافيک ش که مانابر از اهمينت سمت طراحي سيستم

 بااليي برخوردار است.

 يد مورد نظر ررار گيرد ن ارت د از:ارداماتي که جهت پياده سازي م اسب اين راه رد با

 دگيهاي هوشم د ک ترل و ر ت تخلفات رانتوساه سيستم  

 هاي هوشم د در جهت ايجاد يکپارچگي و افزايش مطلوبيت حمل و نقل همگانيبکارگيري سيستم 

ز طرينق هاي نملياتي ارائه خدمات به گروه کاربران خاص  افنراد مالنول و کنم تنوان( اتدوين برنامه •

 هاي هوشم دوساه سيستمت

 توساه زير ساخت ها و حمايت از استارتاپ ها •

رافينک، مديريت تقاضاي سفرها بر بستر ف اوري هاي نوين  ارائه اطالنات آني در رابطنه بنا شنرايط ت •

 اطالع رساني ظرفيت خالي پارکي گ هاي نمومي سطح شهر بصورت لحظه اي بر روي اپليکيشن هاي

رخنه کز دوچرخه به امکانات نقشه ديجيتنال در جهنت توسناه اسنتفاده از دوچتلفن همراه، تجهيز مرا

ها و خودروهاي اشتراکي با هندف  موجنب اشتراکي، ارائه جدول زماني وسايل نقليه نمومي و تاکسي

 کاهش استفاده از خودروهاي شخصي 

 

 ايجاد ارتباط بين کاربري زمين و حمل و نقل با هدف کاهو سفرهاي فرامنطقه اي
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 لذا. ستا...  و تفريحي خدماتي، کاري، سفرهاي همچون نواملي تارير تحت ا لب شهروندان سفر تقاضاي

 از. برسان د ظرن مورد مقصد به مسافت حدارل با نقاطي به را افراد بايست مي نمومي نقل و حمل هاي سامانه

 با همراه و پرهزي ه امري هريش نقاط تمامي به نمومي نقل و حمل هاي سامانه توساه و گسترش جايي که آن

 و حمل هايمسير ت اسب به سفر نقاط گسترش و اصالحات ايجاد با توان مي لذا است فراواني هاي محدوديت

 وسايل از انمتقاضي استفاده مانع نالوه به و کاسته مازاد سفرهاي از گسترش حال در و موجود نمومي نقل

 .شد نقاط آن به مراجاه م ظور به شخصي نقليه

 ارت ناط رو اينن از .ياب ند از يکديگر تحقنق مستقل توان دنمي و نقل و حمل شهر توساه امروز، شهرسازي در

و  دارند. مطالاات ارتصاد شهري وها گذاريسياست شهر، کيفي مايارهاي و يکديگر با و انکارناپذيري ت گات گ

 مشکالت حل به رادر ت هايي به ريلي نقل و حمل ويژه و به نمومي و نقل حمل که است از آن حاکيها بررسي

 با کاربري و نقل حملهاي برنامه اد ام همچونهايي سياست اد ام راستا در اين است. ن وده در شهرها ترافيکي

 و حمنل بنر م ت ي توساه و زياد تراکم توساه، اين طرفداران است. کرده جلب خود به را بسياري توجه زمين،

 بنا نمنومي و نقل حملهاي سامانه وسيله به که را مختلطهاي کاربري با فااليتي راکزم )TOD2(پايه  ريل نقل

در توسناه م ت ني  .ک  ندمي مارفي ترافيکي مشکالت براي پاسخي به ن وان شده، مرت ط يکديگر به باال کيفيت

 را دهکده رلب ت دهس باال تراکم با توساه نس تاً که مختلط هايو کاربري نمومي نقل و حمل ايستگاه TODبر

هاي جامع و تفصيلي جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران در تهيه طرح در نظر گرفتن طرح .ک  دمي تاريف

انجامند و در رو ميها که به ت ع آن به حذف يا کاهش پيادهشهرسازي و توجه ويژه به پوسته ماابر در اين طرح

ک د. از طنرف و به افزايش استفاده از خودروي شخصي کمک ميمحور ن وده انسانراستاي توساه حمل و نقل 

ديگر توجه به تأمين پارکي گ در م دا و الزامي نمودن تأمين پارکي گ مت اسب با تاداد واحند و سنطح زيرب ناي 

ها به جهت کاهش مشکالت ک وني که حاشيه بسياري از ماابر ت ديل به فضاي پنارک وسنايل کاربري ساختمان

 شده است.اردامات مرت ط با اين راه رد را مي توان به ررار زير برشمرد: نقليه شخصي

                                                           

 ریمسل متفلاوت يهافاصلله در و يعموم نقل و حمل کهشب اساس بر مختلط يهايکاربر با يامجموعه )TOD )Transit Oriented Development ف:يتعر - 2

 هلم بلا را يو عموم باز يفضاها ،ادارات ،يفروشخرده ،يمسکون هاييها کاربرTODاست.  يتجار هسته و باز يفضاها ادارات، ،يفروشخرده ،يمسکون يهاياز کاربر ادهیپ

 يقشلرها و شلاغالن ددر نیسلاکن يعملوم نقلل و حمل از و استفاده لیاتومب دوچرخه، اده،یپ يرهاسف يبرا را مناسب طيشرا که ينحو به کننديم بیترک مطلوب شکل به

 ند.ينما جاديا (يتیجنس و يسن ،ينژاد ،يدرآمد مختلف

 



 حمل و نقل با محوريت حمل و نقل عموميفصل هشتم:
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 الزام به استفاده از شهرسازي ريل پايه 

 بازنگري ضوابط شهرسازي شهر تهران مت اسب با توساه ش که حمل و نقل نمومي

 ايايجاد توازن در توزيع مراکز توليد و جذب سفر با هدف کاهش سفرهاي فرام طقه

 هاي مختلطس جي ترافيک براي زيرب اهاي باال و داراي کاربريشدن مطالاات نارضهالزامي 

 

 افزايو سطح نظارت و ايمني معابر و کنترل تصادفات ترافيکي شهر تهران

تصادف سن ب ارتقناي  مدخل در ر ل، حين و باد ازها و نهادهاي ييمشخ  شدن وظايف هر يک از سازمان

ان در ساز بنه اشنتراک گذاشنتن آمنار و اطالننات هنر سنازمدد و همين امر زمي هگرمديريت ايم ي ترافيک مي

اهند ريزي نملياتي ايم ي ترافيک شهر تهران حرکت خوگردد و در نهايت به سمت برنامهخصوص تصادف مي

 شد.

 طراحي، د،گرد مطرح تصادفات وروع بر تاريرگذار و مهم ناملي ن وان به تواند مي که ضمن اين که آنچه

 نيست د ادرهح وروع نامل خود خودي به نقليه وسايل. است نقلي و حمل هاي سامانه و ماابر توساه و ساخت

 مي ادثحو وروع موجب ماابر طراحي و ساختاري نقاي  يا و ران ده خود از ناشي انساني خطاهاي بلکه

 بهره و اختس طراحي، در  يايم الزامات رنايت و نظارت در درت افزايش با بايست مي شهرداري لذا. گردند

 تمامي در هک شود آن موجب و نمايد جلوگيري حوادث وروع از ماابر و نقلي و حمل هاي سامانه از برداري

 .بپردازند مرور و ن ور به کافي ايم ي با نابران و خودروها تردد مجاز سرنت گستره
 

 ير است:ارداماتي که مي تواند ييل اين راه رد مورد توجه باشد به شرح ز

 طالنات تصادفات شهر تهراناندازي سامانه جامع آمار و اراه 

 ل در تهيه نقشه راه ارتقاي ايم ي ترافيک شهر تهران و تايين سهم اجزاي مختلف سيسنتم حمنل و نقن

 شدهدستيابي به اهداف تاريف

 هاي جديند و هاي موجنود و بنه کنارگيري اسنتانداردها و دستورالاملنامهبازنگري و بروزرساني آيين

 تايين متوليان حوزه ايم ي ترافيک 
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 مقدمه 1-9

دهند، در دسنتيابي بنه اص منيي ملي را به خنود اختصنهاي نمراني، م ابع نظيمي از سرمايهاز آنجا که پروژه

ساه پايدار يا ي اجتماني، ي تونمايد. هر سه حوزهفيت زندگي شهري نقش مؤرري ايفا ميي پايدار و کيتوساه

هناي سناخت و سناز دارنند؛ بنا وجنود ارت ناط و محيطي ارت اط ت گات گي با احنداث پروژهزيستارتصادي و 

هاي توساه پايدار، اما تاک ون چ ين اردام و ارزيابي صورت هاي نمراني بر شاخ ضرورت بررسي تأرير پروژه

هر تهران به شيريت شهري در اولويت ن وده است، بدين خاطر هاي مدنگرفته و اين موضوع در سياست گذاري

بايسنت ارندامات الزم صنورت گينرد و در اجنراي شهر سازه مشهور شده است، ب ابراين در اين خصنوص مي

تنرين مأموريتهناي حنوزه نمنران هاي نمراني، توساه کمي و کيفي توأمان در اولوينت رنرار گينرد. مهمپروژه

 ست:شهرداري به شرح ييل ا

 در شده ايينت نيازهاي و هااولويت به توجه با نمراني و ف يهاي پروژه کليه اجراي و طراحي و مطالاات انجام

 تهران شهرداريهاي سياست و مصوبهاي برنامه چارچوب

 و جديند ضوابط و مقررات تدوين و تهيه م ظور به نمراني و ف ي زمي ه در ضوابط و مقررات بررسي و مطالاه

  يرنملي و  يراصولي موارد لغو و اصالحات پيش هاد و موجود ضوابط و مقررات در ريبازنگ

 فناترد به ابالغ و بهي ه انتخاب جهت نوين روشهاي و اجرايي و طراحيهاي شيوه خصوص در تحقيق و مطالاه

 م اطق نمراني و ف يهاي مااونت و تاباه

هاي زمي نه در طراحني و شنهري نمنران مدت بل د و مدت ميان مدت، کوتاههاي برنامه تدوين و ريزي برنامه

 مطالااتي مختلف

  ارتصادي و نمرانيهاي طرح اجراي در تسريع و کيفي و کمي ارتقاء

 تهران شهرداري م اطق اجرايي و مطالااتيهاي پروژه راه ري و مديريت

 آن ج  ي ساختمانهاي و ميالد مخابراتي برج احداث

 گذاران سرمايه و شهروندان با مشارکت رابلهاي پروژه ش اخت ايبر الزم مطالاات و بررسي
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 اجتماني و ارتصادي توجيه داراي ارتصادي و نمرانيهاي پروژه اجراي براي الزمهاي زمي ه ايجاد

نوني با هماه گي ادارات کل و نهادهاي وابستنه مااوننت ف ي و  هاي نمراني درسطح م اطق نيز بهال ته فااليت

آوري و منديريت پذيرد و به اين مجمونه نملکردي، بايد ساماندهي ش که جمنعشهرداري صورت مي نمراني

 هاي شهر تهران را نيز افزود. اي پلسازي و بهسازي لرزههاي سطحي و همچ ين تامير، مرمت، مقاومآب

 

 هاي حوزه فني و عمرانيچالش 2-9

ي توساه پايدار در تاريف پروژه و طراحني آن، بنه هاهاي نمراني لحاظ نکردن شاخ ترين چالش پروژهمهم

اص بدون م زله ندم توجه به شهروندان و نياز دريق شهر به زيرساخت موردنظر است. لذا، اجراي زيرساخت خ

منان توجه به اين الزامات، م جر به ندم کارايي م اسنب طنرح شنده و بنه ت نع آن مشنکالت مختلفني را در ز

صالح، کيفيت اجنراي پنروژه و د آورد. همچ ين، در صورت توجه کم به کيفيت مبرداري ممکن است بوجوبهره

زيست و همچ ين ن ود برنامه مدون مديريت، تامير و نگهنداري ندم بکارگيري مصالح نوين و سازگار با محيط

ن مديريت اندرکاراهاي بسيار زيادي را نيز به دستها، هزي ههاي مکرر زيرساختها، نالوه بر خرابيزيرساخت

 شهري تحميل خواهد نمود. 

هاي داده ک  دههماه گ و مديريت يکپارچه سيستم وجود ني ندمهاي حوزه نمراترين چالشيکي ديگر از مهم

تفکينک وظنايف هنا و ساز و کنار مشنخ  و م اسنب بنراي هماه گيتهران است و  شهر زيرب ايي تاسيسات

هاي شهر تهران بنه صنورت همزمنان، مااوننت ف ني و ه رود درهسازماني وجود ندارد، براي نمونه در حوزبين

نجنام نمراني، سازمان زي اسازي، مااونت شهرسازي و ماماري و شهرداري م ناطق مطالانه، طراحني و اجنرا ا

 انث باالرفتن هزي ه اداره شهر براي شهرداري شده است.ده د. اين موضوع بمي

ها و انحراف از ريمت بنرآورد اولينه اسنت. در حنوزه مالي پروژههاي مهم حوزه نمراني مساله تأمين از چالش

هاي نمراني، سازوکارهاي تأمين بودجه ضايف و  يرشنفاف اسنت و از طنرف ديگنر بندليل تأمين مالي پروژه

گينرد. تخصني  هاي شهري به سختي صنورت ميگذاري براي توساه زيرساختفراهم نشدن بسترها، سرمايه

گينرد و از طنرف ديگنر بودجنه هاي نمراني به صورت کامنل صنورت نميي از پروژهانت ار مصوب براي برخ
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ها، تونل مشنترک تاسيسنات سازي پلباش د  نظير مقاومهايي که نيازم د پرداخت سهم دولت ميدولتي به پروژه

رارداد، ها پس از انجام بنرآورد و نقند رنگيرد. تغيير  افزايش( حجم نمليات پروژهو...( تخصي  صورت نمي

هناي نمرانني شنهر هاي اضافي و خارج از انت ارات از ديگر مشنکالت حوزهتوسط بهره بردار و تحميل هزي ه

 است.

هنران تاز ديگر مشکالت حوزه نمراني شهر  شهري هايزيرساخت نگهداشت و پايش جامع ندم وجود سامانه

زيرسناختي هاي پروژه نگهداري و تامير و برداريبهره براي م اسب ضوابط و است. در حال حاضر سازوکارها

هنران بنراي ت شنهر زيرب نايي تاسيساتهاي داده ک  دههماه گ و يکپارچه وجود ندارد و از طرف ديگر سيستم

 هاي نمراني وجود ندارد.چگونگي مديريت پروژه

 

 اهداف حوزه فني و عمراني 3-9

 شرح ييل است:ه بدار حوزه نمران و زيرساخت شهري ب ابراين موضونات اولويت

 ها بر اساس معيارهاي توسعه پايدارپايداري و کارآمدي زيرساخت 

 رنرار مندنظر تهنران شنهرکالن جملنه از و توساه حال در کشورهاي در شهرهاکالن اساسي مشکالت از يکي 

 در اينن .باشندمي شهري هايزيرساخت از برداريبهره و اجرا طراحي، فرآي د در پايدار توساه مايارهاي ندادن

 اصنلي جرينان وارد جهنان، سرتاسنر در آن نمنل منالک مايارهناي و پايندار توسناه موضوع که است حالي

 اينن در و اسنت؛ شنده هنازيرساخت توساه و ايجاد بخش در جمله از هاحوزه تمامي در شهر هايريزيبرنامه

 و ارتصنادي محيطني، زيسنت  نييا پايندار توسناه اباناد تمامي در شهري هايزيرساخت احداث ارر هابرنامه

 به نود». گينردمني رنرار توجنه مورد بل دمدت زماني بازه در اکولوژيکيهاي نظام و انسان سالمت بر اجتماني

 مايارهناي بنا انط نا  از اننم گينردمني بنر در را هافااليت از وسياي طيف «هازيرساخت پايدار توساه کيفيت

 مرحلنه در زيسنت محنيط با سازگار و نوين هايتک ولوژي از فادهاست اجرا، و طراحي مرحله در محيطيزيست

 منديران اصنلي وظنايف از يکي.. و. پايدار توساه مدنظر شرايط داشتن براساس مجري و طراح انتخاب و اجرا
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 اينن کنه باشندمني شهرداري در هازيرساخت پايدار توساه( مايارهاي  کيفيت به ود سيستم سازيپياده شهري

 .شودمي شامل را... و فرآي دها مستمر به ود و مداوم نظارت و ک ترل تمي،سيس رويکرد

 هاي عمراني يکپارچه نگهداري در حوزه پروژه و جامع مديريت 

ها اسنت. تزيرسناخ از بنرداريبهره کيفني سنطحهنا، پروژهسنازي پياده يکي از مراحل مهم و مرت ط با رونند

 گرفتنه کنار هبن درت نهايت بايستمي لذا و پذيرفته صورت شهرداري مسئوليت با هازيرساخت از برداريبهره

 و خنورده رهگن شنهروندان ديدگان با مستقيما نيز مرحله اينها، پروژه اجرايي و نملياتي مرحله بر نالوه. شود

. آمند خواهد وارد شهروندان بر نخست مرحله در نيز زيرساخت از صحيح برداريبهره ندم از ناشيهاي آسيب

هاي هزي ه افزايش وها سازه نمر کاهش در مؤرر ناملي خود ناصحيح برداريبهره که کرد فراموش ن ايد رچ ده

 داننش منديريت اصنول بر م ت ي تواندمي که نگهداشت و ارزيابي پايش، امور در درت. نگهداري است و تامير

 زينرا سنازندمي نملني کمتنراي هزي ه اب و بهتر نحوي به را هدف اين که هست د نواملي جمله از گردد استوار

 بنرداريبهره نمتولينا تا شودمي موجبها آن جامع تحليل نالوه به بوده و دريق و روز به اطالنات به دسترسي

 .بپردازندها زيرساخت نگهداشت به هزي ه و زمان کمترين در

 هاي عمرانيمالي و کاهو هزينه تمام شده پروژه تأمين 

 جنرايا در تهنران شنهرداري بنا همکناري بنه تمنايلي مشناوران و پيمانکاران شودمي وجبم نقدي گي کم ود 

 ماندن کارهنيمه ها،هموجب کاهش کيفيت اجراي پروژ توانداين امر مي همچ ين .باش د نداشته شهري هايپروژه

 بنه خسناراتي ايجناد بموجن هناپروژه تورف اين، بر نالوه. گردد هاسرمايه و م ابع هدررفت نتيجه در و هاآن

تواند در زمي ه کاهش هزي ه تمام شنده در اين ارت اط، حوزه نمراني مي .شد خواهد پروژه شدة انجام هايبخش

 هاي نمراني، اردامات مؤرري انجام دهد.پروژه

 

 شهر تهران حوزه فني و عمراني راهبردهاي 4-9

 جنرايا پنروژه، طراحني پنروژه، تارينف و گذاريسياست مراحل ساي شده است در راه ردهاي حوزه نمران

 برداري مدنظر ررار گيرد.بهره و پروژه
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ها پايهاار    اارممها  ريرخها  راهبردهای مربوط به   -الف

 براخاس معيارها  توخع  پاياار

  شهروندان نيازهاي و پايدار توسعه الزامات اساس بر سياست گذاري -1

 در رشنه سناک ان نيازهناي رفنع جهت تراکم سطوح و زمين بريکار در که تغييراتي يا ي پايدارشهري، توساه

 حيطنيم زيسنت نظنر از را شهر زمان، طول در تا آيدمي بامل  ذا و فرا ت اورات نقل، و حمل مسکن، زمي ه

 با هماه گ شهري ارتصاد  بادوام ارتصادي نظر از ،...(و سالم آشاميدني آب پاک، هواي  زندگي و سکونت رابل

 از و( ...و سناک ان استطانت حد در و م اسب مسکن تأمين و ايپايه مشا ل حفظ جهت ص اتي و ف ي تغييرات

 ايهنمينراث به شهروندان تالق احساس و اجتماني هم ستگي اراضي کاربري الگوهاي  هم سته اجتماني نظر

 گذارياسنتسي کيفينت به ود با مت اظر راه ردهاي از يکي خصوص، اين در. دارد نگه( داد خواهد ارتقا را شهر

 و منالي جتماني،ا م اظر از را هاپروژه سازيپياده بتواند است فرآي دهايي به ود نمراني و ف ي مااونت حوزه در

 فراي ندهاي بنا دپيون در و همگام گذاريسياست ماهيت که جايي آن از. دهد ررار بهي ه حالتي در زيستي محيط

 صنورت در هکن هست د فراي دهايي از دست آن گيرد ررار نظر مورد بايستمي که چه آن لذااست  گيريتصميم

 بوده شهروندان هاينياز و پايدار توساه مايارهاي با مت اسب که گردندمي اتخاي هاييسياست هاآن موفق اجراي

 .ندآور وارد رشه پيکره بر را زيادي بسيارهاي هزي ه توان دمي که گرددميهايي پروژه سازيپياده مانع و

 سازي و الزامي کردن مديريت کيفيت هاي عمراني با پيادهارتقاي کيفيت پروژه -2

ک  د که ا لنب هاي س تي فکر ميگيرد، سازمانهاي نمراني ررار ميدر اين حالت، کيفيت محور و اساس پروژه

آمنده از ات بدستشود. اما اطالنکردن براي کيفيت، هزي ه اضافي است و س ب کاهش سود و نايدي ميهزي ه

اي کنه انسنتيتوي صن ات دهند. در مطالانهها، چيزي خالف اين تفکر س تي را نشان منيمديريت کيفيت پروژه

پروژه ساختماني انجام داده اسنت،  9هاي نوار  کيفيتي در کاريساختمان اياالت متحده در زمي ه هزي ه دوباره

درصد از هزي ه کل پروژه است. منديريت کيفينت  4/12ها برابر کاريهاي اين دوبارهنشان داد که ميانگين هزي ه

برداري از محصنول  خندمت( و ارائنه هاي نمراني يا ي نظارت بر فرآي دهاي طراحي، ساخت و بهرهدر پروژه

خدماتي با کيفيت با آنچه مورد نظر طراح و کارفرما بوده و اين محصول ينا خندمت رضنايت مشنتريان را نينز 
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هاي موجنود در مسنير ها و فرصتدادن ريسکن رويکرد سيستمي، ک ترل و نظارت مداوم، نشانجلب نمايد. اي

 شود.انجام پروژه، به ود مستمر فرآي دها و مست دسازي تمامي ورايع و اتفارات را شامل مي

 هاي عمراني يکپارچه نگهداري در حوزه پروژه و جامع راهبردهاي مديريت -3

 حفنظ، بنه بايسنتمني شنهر در موجنودهاي زيرسناخت بردار بهره ن وان به شهرداري برداري،بهره در مرحله

 ورتصن بهي نه نحنوي به پيشين مراحل هرچه که است بديهي. بپردازد هازيرساخت مورع به تامير و نگهداري

ر و امينتچ انچه طراحني و بدين خاطر  .يافت خواهد به ود نيزها زيرساخت از برداريبهره کيفي سطح پذيرند

هاي آتي نگهداري به صورت دو نامل مجزا ديده شوند ممکن است طرح با کمترين هزي ه اجرا گردد و در سال

رابل  خسارتي چ دين برابر صرفه جويي انمال شده در سال نخست، صرف تامير و نگهداري راه گردد و نمالً

  وارد نمايد. برداران و کارفرمايانبهرهپيشگيري را به 

 از شههري زيرسهاخت ههايپهروژهبرداريبهره و ساخت طراحي، اطالعات به نفعانذي سترسيد بهبود -4

 دانو مديريت رويکرد طريق

ترين اساسني از سنازندمني آگاه فراي دها با ارت اط در را مجريان پيوسته نحوي به که دانش مديريت هايسامانه

 مينان رابطنه. نمنود خواه ند ارائه را شاياني هايکمک زني نمراني و ف يهاي پروژه در که اندمديريتي ابزارهاي

 بنا و بوده متقابل صورت بهها پروژه برداريبهره و اجرا طراحي،ي گانه سه مراحل و دانش مديريتهاي سامانه

 رنرار داننش منديريت هنايسنامانه اختيار درتري ف ي وتر جامع اطالنات مراحل، اين در درت و کيفيت به ود

 فراي ندي داننش ب ابراين مديريت. باشد داشته پي در را مث تي ارراتها پروژه روند ادامه در تواندمي هک گيردمي

 تخصصني و ک  ند؛ م تشنر و سازماندهي گزي ش، بياب د، را مهم اطالنات تا دهدمي ياري هاسازمان به که است

 ضنروري گيريتصنميم و راه نردي زيريبرنامنه پويا، آموختن مشکالت، حل چون هاييفااليت براي که است

 کسب هايدانش و تجارب و اطالنات مست دسازي و ر ت با توان دمي نمراني، کارهاي در پروژه مديران. است

 کنه نماي د، کمک بادي مشابه هايپروژه در نمل سرنت نيز و پويايي و موفقيت به هاپروژه از يک هر در شده

 داننش منديريت از توانمي که ديگري تاريف و تا ير. گرددمي مارفي( نشدا مديريت  ن وان تحت فراي د اين
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 بنه نمرانني کارهاي در آن اهميت به خوبي به که هاستپروژه ضروري اطالنات و تجارب آوريجمع داشت،

 .هستيم وارف پروژه چ دين مختلف فازهاي در تشابه دليل

 از طريق مديريت يکپارچه نگهداري ها ساخت يرز عمر طول افزايو منظور به مداوم ارزيابي و پايو -5

 از يکني. اسنت هناپروژه و هناطرح مورنع بنه اصالح و سالمت در اساسي و مهم ملزومات از ارزيابي و پايش

 نظنر در کنه زينرا. گرفنت خواهد انجام ايمرحله و مستمر صورت به که است آن ارزيابي و پايش هايويژگي

 آي نده هايبرنامه براي را راه و برسد ممکن يکمي ه به آن خطاهاي ،گردد استوار اتواراي بر م ت ي برنامه است

 بنه و کمتنرهايي هزي ه صرف با تا ک دمي کمک نگهداشت امر متوليان به راه رد اين. نمايد ترروشن و هموارتر

 اطمي نان ندم يدنرس دارلح به موجب و گشته ارربي و مازاد کردهايهزي ه از مانع دريق نلمي اصول کارگيري

 راه رد اين ستدر و کارا نمودن دن ال نتايج ديگر از. گردد شهروندان ال ته و شهرداري مديران ايهان در موجود

 کناهش راها زيرسناخت پرهزي نه و سريع بارسازي به شهر نياز که بودهها زيرساخت ف ي مفيد نمر طول حفظ

 .دهدمي

الي   ااهش هزين  تمام شها  م تأمينراهبردهای مربوط ب   -ب

 ها  عمرانيپر ژ 

 کهار ارتقهاي منظهور بهه سهاخت پيمانکهاران بهه زيرساختي هايپروژه نگهداري مسئوليت واگذاري -1

 پيمانکاران

 و حفنظ مسنئوليت پنروژه تحويل و ساخت و طراحي مراحل اتمام از پس مشاوران و پيمانکاران که درصورتي

 و زودرس هايخرابي از يناش پيامدهاي و باش د داشته نهده بر را رسيده برداريرهبه به هايپروژه از نگهداري

 و طراحني ياسنتانداردها و اصنول رناينت بنا مشناوران و پيمانکاران اين شود، هاآن حال شامل انتظار از دور

 و طنرح رد کاسنتي ورنوع از لنذا و شند خواه د خود براي آي ده در مضانف هايهزي ه ايجاد از مانع ساخت،

 .آورندمي نمل به ممانات امکان حد تاها پروژه اجراي

هاي عمراني با از استفاده رويکردهاي نوين باالخص مدلسازي اطالعهات شده پروژهکاهو هزينه تمام -2

 ساختمان و مديريت روسازي معابر
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و در رده است از اينن گيري تغيير پيدا کرده و پيچيده شدر صد سال اخير، ص ات ساخت و ساز به شکل چشم

هناي وريهاي اخير، ماماران، مه دسان و پيمانکاران خود را با تغييرات جديد وفق دادند و با استفاده از ف ادهه

 هاي نمراني را کاهش دادند.ها را باال برده و از طرفي هزي ه تمام شده پروژهنوين کيفيت انجام پروژه

ينک ماکنت ديجيتنال جنامع از  اسنت کنه( BIM  3طالنات ساختمانهاي نوين مدلسازي ايکي از اين ف اوري

يک مرجع مشترک از اطالنات منرت ط بنا سناختمان را  .وضايت فيزيکي و نيز خصوصيات يک ساختمان است

ها در تمنامي چرخنه حينات پنروژه، از زمنان طراحني سنازيک د که م  ايي رابل اطمي ان براي تصميمايجاد مي

 است.  زي و حتي تخريب آن پروژهمفهومي تا زمان بازسا

هناي هاي زيادي براي بکنارگيري آن در پروژهيک راهکار نس تاً جديد در طراحي و مست دسازي است، پتانسيل

برداري در حال فراگينر نمراني وجود دارد و در حال حاضر کاربرد اين روش در مرحله طراحي، ساخت و بهره

 حنال در کنه اسنت يافته دست اهميتي چ ان به الملليبين سطح در اک ون هم مدل بدين خاطر اين شدن است.

 تدولن کنه طوري به است شده ت ديل پيمانکاري و مشاورهاي شرکت براي الزامي روشي يک ن وان به حاضر

 و اسنت ردهکن ملنزم باند بنه 2016 سال از ف اوري اين از استفاده به را ساختماني هايشرکت تمامي انگلستان

 سنال زا را «سناختمان اطالننات مدلسنازي» برم  اي شده تدوين هايمدل از استفاده امارت دبي يدولت مقامات

هاي اند هزي نه اجنراي زيرسناختبا استفاده از اين روش در کشنور انگلسنتان توانسنته اند.کرده اج اري 2014

 درصد کاهش بده د. 20شهري را تا 

روژه جويي در زمان انجام پتواند م جر به صرفهار و سازنده مياستفاده از مدل اطالنات ساختمان توسط پيمانک 

 ت هايي به مختلف نوامل چگونه که ک د تايين و آورد پديد آن نوامل تمامي ميان پروژه از مشترک شود و درکي

خت داد. باد از سا اه دخو انجام برداري رابهره و اجرا طراحي، تاريف، شامل پروژه مراحل تمامي يکديگر با و

 ربردي باشد. تواند براي مالک، کاپروژه، مدل اطالنات ساختمان همچ ان مي

                                                           

3-  Building Information Modelling  
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 در مخنرب نوامنل وجود دليل به شهر، نقل و حمل هايزيرساخت ترينمهم از يکي ن وان به تهران شهر ماابر

 اربرخنورد تنوجهي شايان اهميت از ماابر دهيخدمت کيفيت حفظ اي که به توجه با. هست د اضمحالل مارض

 افنزايش باننث آنهنا، بنه بهي نه زمنان از ديرتنر رسيدگي وها خرابي ديره گام ش اسايي ديگر، سوي از و است

( يننک روش PMS  4سيسننتم مننديريت روسننازيشننود. در ايننن خصننوص، مي تاميننرهاي هزي ننه چشننمگير

بنا  مايد و همچ نيننهاي اين نمليات فراهم مينگهداري و اولويت براي درک نيازهاي تامير و را سيستماتيک

 منديريت. ک ندمشنخ  مي راانجنام نملينات تامينر  بنه م ظنورزمان بهي ه  توجه به وضايت آي ده روسازي،

 شناخ  انتخناب يا توليد اطالنات، آوريجمع آن، ب ديرطاه و هاراه ش که ش اخت که است ابزاري روسازي

 انتخناب ينا توليند آنهنا، توسناه فراي ند و هاابيخر ش اسايي اضمحالل، هايمدل انتخاب يا توليد راه، نملکرد

 نگهنداري و تامينر براي ممکنهاي گزي ه ب دي اولويت نهايتاً و راه نمر چرخه تحليل هزي ه، و به ود هايمدل

 بنه ت هنا گذشنته، در. نمايدمي انمال پروژه در زمان همچ ين و ارتصادي و ف ي مختلف پارامترهاي اساس بر را

 تاينين م ظنور به همچ ين،. نداشت وجود آن نگهداري مديريت ما اي به بحثي و شده پرداخته روسازي تامير

 لحاظ روسازي مه دسين تجربه ت ها شود، نمر چرخه هايهزي ه به توجهي آنکه بدون نگهداري، و تامير روش

 سناير بنا روسنازي از بخنش يک در بودجه تخصي  هاياولويت خصوص در ايمقايسه اي که يا و گرديدمي

 شود،مي فرسوده روسازي که زماني امروزي، ارتصادنگر فضاي در اما. پذيرفتنمي انجام ماابر ش که هايبخش

 .اسنت ضنروري نگهداري و تامير نيازهاي نمودن مشخ  براي شده ريزيبرنامه پيش از و ترم ظم رويکردي

 وضنايت روسنازيو ر ل از افت شنديد  داريبراوليه بهرهدر صورتي که نمليات تامير و نگهداري در مراحل 

تنوان از مي نالوه بر اينن، .نمايدجويي تامير و نگهداري صرفه هايهزي هدر  %50بيش از  تواند، ميانجام شود

 .تر جهت تاميرات بيشتر نيز جلوگيري نمودبسته شدن مسير به مدت طوالني

                                                           

4 Pavement Management System 
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 مقدمه 1-10

بع م نا ها براي بقاء در محيط پيچيده و پرچالش امروزي نيازم د نيروي انساني توانم د و خنال  هسنت د.سازمان

ها و کليد موفقيت سازمان اسنت.اگر سياسنت ترين دارايي يک سازمان است و مديريت ارربخش آنانساني مهم

اي در دستيابي به اهنداف سنازمان و سهم رابل مالحظهگر تطابق و هاي مربوط به کارک ان سازمان با همديرويه

ه ن نوان بن نينز شنهرداري تهنرانتر است. ته باش د، دستيابي به موفقيت سازمان محتملهاي راه ردي داشبرنامه

وننه ترين سازمان محلي از اين رضيه مستث ي ن وده و نيروي انساني به ن وان ارزشم دترين سرمايه اين مجممهم

 اننداز شنهرمهاي چشآيد. در وارع توساه پايدار شهري  به مثابه يک هدف راه ردي م ط ق با آرمانيم شماربه 

رداري تهران( ضرورت بهسازي نيروي انساني را با تأکيد بر دگرگنوني در کمينت و کيفينت م نابع انسناني شنه

نيروي انساني در سازمان  ، يک نماي کلي از وضايتشود تا در ابتدااست. در اين بخش ساي ميايجاب نموده 

هاي پيش روي سازمان مذکور ارايه و در نهايت براي هنر کندام، ترين چالششهرداري تهران ارايه و سپس مهم

 راه ردها و اردامات اجرايي مطرح گردد.

 

 وضعيت موجود نيروي انساني شهرداري تهران 2-10

سنازمان و  پيشرفت ارتصادي و اجتمناني هنر م ابع انساني نامل توساه وهمانطور که در مقدمه نيز اشاره شد، 

ي ک د که سازمان مت اسب با نياز واراي خود نيروهاکشوري است. ارزشم دي م ابع انساني زماني خودنمايي مي

اي نگهنداري و پنرورش دهند و م نافع سنازمان و م نافع متخص  و متاهد به کار را جذب و به نحو شايسته

ه د آمد و ر اين صورت اين م ابع ارزشم د به صورت سربار و مزاحم در خوانمايد. در  يرا هم جهت کارک ان 

شهرداري تهنران بنا داشنتن  .گردندها ميسازمانرکود و ندم موفقيت به جاي افزايش ارربخشي سازمان، نامل 

 ست. اهاي موجود کشور هزار نفر کارم د و کارگر جزء بزرگترين سازمان 68حدود 

گناهي بنه تاداد بسيار زياد نيروي کار در بخش ستادي سازمان شهرداري تهنران اسنت. ناما نکته جالب ديگر، 

نفر مدير و کارم د در بخش ستادي نامتاارف  4435دهد که داشتن تشکيالت سازماني شهرداري تهران نشان مي

 ک د. بوده و نمال جايگاه و کارکرد بخش ستادي را دچار اختالل مي
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 انساني شهرداري تهرانموضوعات راهبردي منابع  3-10

تنرين موضنونات شود تا موضونات راه ردي حوزه م ابع انسناني اسنتخراج شنود. مهمدر اين بخش ساي مي

دالت سازماني نکارک ان،  نملکرد به ود و وريبهره راه ردي انساني شامل: شفافيت و سالمت سازماني، افزايش

ت کنه سازماني اسن فره گ و کاري زندگي  ان و کيفيتکارک نملکرد و شايستگي بر م ت ي و انگيزش، مديريت

 گيرند.در ادامه مورد بررسي ررار مي

 ساه دارد،تو بر بازدارنده و تخري ي ارر که موضوناتيترين نمده از يکي شفافيت، انضباط و سالمت سازماني:

« اداري سنالمت» اسنت واضنع. است هاسازمان پيکره بر« اداري فساد» انگيزبحث وجود و اداري سالمت فقدان

 چنونهم مختلفني هناينهاد وجنود تهنران شهرداري در .است راندمان افزايش و موجب کشور پيشرفت الزمه

 تجهن.. و. اداري سنالمت ارتقناء سنتاد کنار، انضن اط کميتنه اداري، تخلفنات بنه رسيدگي بازرسي، حراست،

 وارع در که ادارات اين بين در يکپارچگي و مانسجا ن ود ولي دارد، وجود اداري تخلفات با برخورد و پيشگيري

 اينن سنازمان در بنه مي نس تنمو انتماد از جمله کاهش مشکالتي بروز موجب ده د،مي انجام را فااليت يک

 را تهنران شنهرداري و سازماني اداري فردي، سالمت توانمي چگونه سوال اساسي اين است، .است شده زمي ه

 دادن افزايش

 حساسنيت از و هاستسازمان دارايي ارزشم دترين انساني نيروي کارکنان: عملکرد بهبود و وريبهره افزايو

 بنه .اسنت او هنايارزش و مهارت دانش، از اناکاسي سازمان درون در انسان نملکرد .است برخوردار خاصي

 منديريت در انسناني نينروي بهسنازي اهنداف از يکني کارک نان نملکرد بر مؤرر نوامل ش اخت م ظور همين

 ريزيپاينه کارک نان نملکنردي و شغلي رفتار انگيزش، توانايي، دانش، س جش براي که است دولتي هايبخش

 وريبهره و رشد مستلزم ها،آن روزافزون توساة و هاسازمان وريبهره افزايش که است بديهي ب ابراين. شودمي

 و کنارآيي بنا هاسنازمان ارربخشني و کنارآيي ديگنر ن ارت بهاست.  آنان انگيزش نيروي تقويت نيز و کارک ان

 رسنانيخدمت اهمينت جهنت بنه تهنران در شنهرداري. دارد مستقيمي وابستگي هاآن انساني نيروي ارربخشي

 رفناه ارتقنا و شنهر چهنره به نود بنر مستقيم و اساسي تارير و وظايف دريق انجام و تهران کالنشهر در بم اس
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 اسنت، تاريرگنذار سنازمان وريبهره بر مستقيما که نملکرد مديريت و انساني م ابع وريبهره مقوله شهروندان،

 نيروي کيفيت با مستقيما که موضوع اين اهميت به توجه با لذا. طل دمي گذارانسياست سوي از را خاصي توجه

 را آن تنوانمي اسنت، همنراه مداريمشنتري و ننوآوري و کارگروهي، خالريت گروهي، انگيزه اردام در انساني

 .دانست فراسازماني و نام ايمقوله

 اسنالمي و جمهوري راه ردي هايسياست جزء و مذه ي -بشري انيآرم ندالت، عدالت سازماني و انگيزش:

 در( مديران و سانکارش ا کارک ان  بين شهرداري در موجود ندالتيبي موضوع به اگر. است شهرداري آن ت ع به

 بنه م جنر نندالتيبي اينن نشنود، پرداخته ..و. کارک ان ررارداد نوع رفاهي، خدمات و دستمزد و حقو  موضوع

 است بديهي. برد خواهد بين از بخشارر کار انجام براي ها راآن يو انگيزه شده کارک ان نارضايتي و تماديانبي

د اين موضنوع نينز در مور .گيرد ررار الشااعتحت نيز شهرداري مث ت خدمات که شودمي بانث موضوع اين که

 شنت،بهدا و سنالمت رفناهي، خندمات دسنتمزد، و حقنو  سازماني  ندالت توانمي بايد بررسي شود چگونه

 دادن افزايش کارک ان مشارکت جلب و سازماني بلوغ سطح ارتقاء جهت در را( ايثارگران

 و يبيرونن محنيط سنريع تغيينرات امروزي متالطم دنياي در کارکنان: عملکرد و شايستگي بر مبتني مديريت

 چ نين در سنتا بنديهي و نمنوده يکنديگر با ررابت و مداوم تکاپوي به وادار را هاسازمان م ابع، بودن محدود

 و ک  دمي يفاا سازمان پيشرفت و بقا جهت در مهمي را بسيار نقش هاسازمان سکاندار ن وان به مديران فضايي،

 فارند يرانمند کنه اسنت ط ياني ب نابراين. گردندمي محسوب سازمان در موفقيت رکن ترينمهم ن وان به آنان

 بنه را سنازمان کوتناه زماني در توان دمي ده د وفق شرايط با را خود توان دنمي که مديريتي الزم يهاشايستگي

 شخصيتي، خصوصيات ها،مهارت دانش، مجمونه ن وان به هاشايستگي اين که ضروريست  ابراينب. ب رند رهقرا

 بنه متوسنط حند از بناالتر سطحي در سازدمي رادر را هاآن که شغل با مرت ط هايتوانم دي و هاتجربه ناليق،

 موضنوع رتين ا به. نمود اردام آنان نگهداشت به نس ت احسن نحو به و شده ش اسايي بپردازد، مسئوليت ايفاي

 محسنوب انيانسن م نابع اساسني موضنونات از تهران شهرداري در (..و. نگهداشت ش اسايي، ساالري شايسته

 .نمود تربيت نسازما هدايت براي اليق و شايسته يرانيمد و ره ران توانمي آن بر تأکيد با و گرددمي
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 بر مشترک يهاارزش و هاباور از ايمجمونه با وان سازماني فره گ سازماني: فرهنگ و کاري زندگي کيفيت

 ينا و پوينايي و حرکنت ايبر آ ازين نقطه را آن توانمي و گذاردمي ارر سازمان انضاي انديشه وها ايده رفتار،

 کيفينت بنه تنوجهيبي منديريت، مهنم يهاآفت از يکي ديگر طرفي از. آورد شمار به پيشرفت مسير در ماناي

 کارک نان، يکنار زنندگي کيفينت و سازماني فره گ به توجهيبي ب ابرايناست.  سازمان کارک ان کاري زندگي

 بانث اريک زندگي کيفيت به توجه ندم که است بديهي .دهدمي کاهش شدت به را سازمان کارايي و ارربخشي

 در جماني عنفن با  ال اً امر اين که آيد بر خود نياز ارضاي يهاراه پي در فردي طور به شخ  هر که گرددمي

 .شودمي باطل دور يک پيدايش و اجتماني روابط بيشتر اختالل موجب واست  تضاد

 

 ها و مشکالت پيش روي حوزه منابع انسانيچالش 4-10

ترين مسايلي که همواره و به طور مستمر بايد توسط ميران ارشد هر سنازماني منورد درنت و شايد يکي از مهم

ستردگي ران سازمان به لحاظ گبررسي ررار گيرد، وضايت کمي و کيفي نيروي انساني سازمان است. هرچه مدي

. يشنتر باشندبتر باشد، توجه به اين م  ع مهم و ارزشم د نينز بايند فااليت، بزرگتر و به ن ارتي نريض و طويل

اي شده خيل نظيم نيروي انساني که در مجمونه شهرداري تهران مشغول به کار هست د و در رسمت ر ل نيز س

شود تا رو، در اين رسمت کوشش مي ز اهيمت دوچ دان آن دارد. از هميناي مختصر شود، نشان اتا به آن اشاره

هاي حوزه م ابع انساني شهرداري تهنران منورد اراينه و بررسني رنرار گرفتنه و در ترين مشکالت و چالشمهم

 نهايت، براي حل هر کدام از اين موارد، راهکارهايي ارايه گردد.

 اري و استخدامي شهرداري تهرانبروز نبودن مقررات اد تدوين وچالو اول: 

هاي سناير تهران  و همچ ين شهرداريشهرداري  سازمان اداري و استخداميهاي نامهآئين تادد و به روز ن ودن

ترين چالش پيش روي حنوزه م نابع انسناني اينن سنازمان دانسنت. بنروز توان مهمکالنشهرهاي کشور( را مي

ها و هدر رفت م ابع گرديده که وزارت کشنور و سنازمان يجاد هزي همشکالت ناشي از اين مسئله آنقدر بانث ا

کشنور  هااليحه استخدامي شنهردارياند که ماحصل آن، تهيه به اين موضوع ورود کرده مديريت و برنامه ريزي

هاي کنل کشنور مت اسنب بنا جماينت و لنزوم اناطناف در ساماندهي امور اداري و استخدامي شهردارياست. 
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ها و نيز لزوم خروج امنور اسنتخدامي قررات متفاوت مت اسب با ت وع و گستردگي وظايف شهرداريبي ي مپيش

که با توجه به سپري شدن زمان طوالني، در  1345ها از شمول رانون استخدامي کشوري مصوب سال شهرداري

وجيهي ارسال اين اليحه بنه ها را ندارد از داليل تبسياري موارد رابليت اجرا و پيش رد امور استخدامي شهرداري

اليحه در تيرماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد و به مجلس شنوراي اين  .مجلس ن وان شده است

اسالمي ارسال شد اما پس از گذشت حدود يکسال ه وز اين اليحه که به گفتنه ماناون نمرانني وزينر کشنور 

را در سراسر کشور فراهم ک د در مجلس مورد بررسني  هاتواند امکان ساماندهي وضايت کارک ان شهرداريمي

. همين موضوع بانث شده تا روينه اسنتخدام شنهرداري ررار نگرفته است و سرنوشت آن نيز در ابهام ررار دارد

 هاي ر ل، همچ ان بدون رنايت شرايط و ضوابط در حال انجام باشد.تهران به مان د سال

 حقوق و دستمزدپرداخت نظام واحد چالو دوم: نداشتن 

تنرين نداشتن يک ضابطه و رويه ماين و مشنخ  در خصنوص پرداخنت حقنو  و دسنتمزد، از مهم 

هاي متاندد اسنتخدامي و هاي م ابع انساني شهرداري تهران است. اين مشکل ناشني از سناختار و گوننهچالش

، روي کنار رسنمي اسنتنيز مالحظه شد، بخشي از نين 10سلسله مرتب سازماني است. همانطور که در جدول 

 ها و شرکت  خود سازمان و يا شرکت مربوطه مستقيما فرد را استخدام کرده(گروهي ديگر در استخدام سازمان

اند و بخشني نينز بنه ديان شهر استخدام شدههاو هاي خدمات اداري شهراي نيز از طريق شرکتباش د، ندهمي

ستخدام افراد بانث شده فااليت هست د. اين ت وع در ا هاي مختلف مشغولصورت رراردادهاي سانتي در بخش

 تا يک رويه و نظام مشخ  در حوزه پرداختها وجود نداشته باشد.

 چالو سوم: تعداد باالي نيروي انساني

هزار نفر نينروي انسناني را در  56دهد که سازمان شهرداري تهران حدود به خوبي نشان مي 10جدول  

دهد کنه جنذب اينن ها نشان ميهاي کشور است. بررسي ظر جزء بزرگترين سازمانخود جاي داده که از اين م

ساالري، برگزاري آزمونهاي استخدامي و توجه تاداد نيرو بدون رنايت مالحظات رانوني، در نظر گرفتن شايسته

االيي را بنر اند که فشنار بنبه تخص  و تجربه فرد و بدون در نظر گرفتن راندمان و کارايي الزم استخدام شده

ميليارد تومنان حقنو  و دسنتمزد  300بايست بيش از ک  د  به طوري که ماهانه ميبدنه مالي شهرداري وارد مي
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 رابنل بخش که موضوع اين به پرداخت گردد(، همچ ين وجود چ ين حجم نظيمي از نيروي انساني و با ن ايت

 تنأمين و پيمانکناري هايشنرکت پوشنش تحت نيروهاي توسط تهران شهرداري وظايف و خدمات از توجهي

درماني -هاي رفاهي، بهداشتيگيرد، نمال بانث شده تا شهرداري تهران نتواند حمايتمي صورت انساني نيروي

در  بانث بروز نارضايتي و مالي  در رالب انطاي تسهيالت و...( م اس ي را در ر ال پرس ل خويش انجام دهد که

 شده است. شهرداري مجمونه

 زمراکن الً در حوزه سالمت، سردرگمي و پيچيدگي فراوانني پنيش روي پرسن ل سنازمان وجنود دارد. تانددمث

 بهداشت و اجرايي نظارتي حوزه در مشخ  تااريف وجود درماني، ندم و بيمه سالمت حوزه در گيريتصميم

و درمنان و  بهداشنت امنظن در و چ دگانگي کارک ان سالمت موضوع در نگرو آي ده جامع نظام و درمان، فقدان

ارند، از ند ررار شهرداري درماني بيمه پوشش تحت که کارک اني درمان تکميليهاي بيمه در رويه وحدت فقدان

 .ترين مشکالت بخش سالمت کارک ان شهرداري استمهم

 ت د از:هاي م ابع انساني به صورت خالصه ن ارساير چالش

 تهران شهرداري در انساني نيروي استراتژيک و جامع ريزي برنامه وجود ندم 

 تهران شهرداري در موجود نيروهاي با فالي ساختار تطابق ندم 

 بازنشستگي جامع نظام نداشتن  

 کارک ان نملکرد مديريت نظام استقرار ندم  

 پاسخگويي مدون نظام وجود ندم

 

 راهکارهاي حوزه منابع انساني 5-10

  1385سال اصالح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران  مصوب) 

 1343ب دي مشا ل  مصوب سال اصالح طرح ط قه) 

 اصالح ساختار و پستهاي سازماني مت اسب با تاداد نيروي انساني 
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 سازي روانين، ضوابط و مقرراتاصالح و شفاف 

 ايجاد تاادل بين ميزان پرداختي به مديران ارشد با پستهاي کارش اسي و کارم دي 

 م بکارگيري نيروهاي بازنشستهبازنشستگي تشويقي، بازخريد و ند 

  ب يان کردن نظام اداري ها و با آزمون نملي و دانشجذب نيرو با تايين شاخ 

 ت اط آنها با شهرداري ها و روشن نمودن ارها و شرکتها و ساختارهاي سازمانشفاف نمودن اساس امه 
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 مقدمه 1-11

 لرابن حجنم جهنان در سناله همنه و ک ندمي تهديد زمين کره در را بشر زندگى همواره ط ياى سوانح

 ارر در مسکونى و تجارى ادارى،هاي ساختمان و اب يه ارتصادى، هايزيرساخت شهرى، تأسيسات از اىمالحظه

 و روندمي ينب از يا و ديده آسيب. ..و زمين رانش خشکسالى، طوفان، سيل، زلزله، نظير ط ياى بالياى و حوادث

هران را تهديند مخاطرات ط ياي بسياري ت. است همراه نيز انسانى تلفات با حوادث اين موارد بيشتر در متأسفانه

 رواي روبنهترين آنهاست و در صورت وروع شهر تهران و حتي کشور را با بحران پيچيندهک  د که زلزله مهممي

اسنت،  ل تراکم سکونت، سرمايه و توليد در اين شهر نس ت به ديگنر شنهرهاي کشنورخواهد کرد و اين به دلي

ريت بحران اي بر کل کشور تأرير خواهد گذاشت. از اين رو مديب ابراين سرنوشت شهر تهران پس از هر سانحه

 باشد. و ايم ي در شهر تهران نيازم د توجه خاصي مي

و متفاوت  هاي دستيابي به اين مهم بسيار مت وعود آمده و راهمديريت بحران با هدف کاهش ريسک بحران بوج

بنه سنوانح  دهنيريزي براي مقابله و پاسد. مديريت بحران يک فرآي د برنامهو در طول زمان تکامل يافته است

 کاناسن امدادرسناني،(، رخنداد از پنيش  سوانح برابر در آمادگي و خسارات کاهش پيشگيري،است، که شامل 

 از پنس و رخنداد از پنيش مراحنل به مربوط اردامات مجمونه .است سانحه رخداد از پس ازسازيب و مورت

 بنر م ت ي هک است م دنظام رويکرد يک نيازم د ررؤم بحران مديريت .دارند ي با يکديگرمتقابل وابستگي رخداد

 رو اينن . ازاسنت آمنادگي و درينق رينزي برنامنه اهمينت از خوب درک يک و مديريتي حساسيت هوشياري،

 و يآمنادگ جهنت موجنود تجهيزات و امکانات ارتقاء و بکارگيري اررات، کاهش يا حذف و پيشگيري اردامات

 و ط ياني هايرخنداد ه گام در ديدگان آسيب اضطراري و اساسي نيازهاي تأمين و بي يپيش حوادث، با مقابله

 بنه رايطش بازگرداندن و ايم ي سالمت، حفظ آن، بر افزون و فوري امدادرساني و نجات جستجو، خدمات ارائه

 .گينرد رنرار متوليهاي شهرداري تهران و سازمان کار برنامه در بايد که است انکارناپذير ضرورتي نادي حالت

 1384ر سال د« شهر تهرانسازمان پيشگيري و مديريت بحران »هاي احتمالي در شهر تهران براي مقابله با بحران

 ييل را مدنظر ررار داده است:تأسيس شد و اهداف 
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هنا، ها، مطالاات، پژوهشها، بررسيپذيري شهر تهران، با انجام هماه گيخطر کاهش و ايم ي سطح افزايش -1

 .ها و اردامات اجرايي ييربط ر ل از وروع به م ظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحرانآموزش

 هايدسنتگاه و تهران شهر بحران مديريت سيستم کارايي يشافزا جهت الزم هايهماه گي و اردامات انجام -2

 و کاهش خسارات و تلفات جاني و مالي. امدادرساني م ظور به بحران وروع ه گام ييربط، اجرايي

 هايدسنتگاه و تهران شهر بحران مديريت سيستم کارايي افزايش جهت الزم هايهماه گي و اردامات انجام -3

 .ري از خسارات و تلفات جاني و ماليجلوگي م ظور به بحران روعو از باد ييربط، اجرايي

 .هاي دولتي و مردميريت بر بازسازي باد از بحران در چارچوب مقررات کشوري و کمکنظارت و مدي -4

 اسکان ي،امدادرسان و رخداد از پيش، سوانح برابر در آمادگي و خسارات کاهش پيشگيري،اين اهداف که شامل 

 ، م ط ق با تاريف مديريت بحران است. است سانحه رخداد از پس، ازيبازس و مورت

 

 هاي حوزه مدیریت بحران شهر تهرانشناسي و چالشآسيب 2-11

 باليا تهديدات، برابر در بازيابي و پاسخگويي آمادگي، در شهر رابليت شهري، پايدار توساه کليدي ابااد از يکي

اسنت کنه بنه آن  ام ينت و ارتصناد نمنومي، سنالمت و ايم ني هب آسيب حدارل با ناگهاني و شديد تغييرات و

هاي کال دي و جوامع انساني است کنه در اي پايدار از سيستمش که آورشهر تاب .شودآوري شهر گفته ميتاب

خورنند و کمتنرين آور، در برابر حوادث شکست نميبمان د. شهرهاي تابحين حوادث هر دو بخش بايد باري 

 شود، با توجه به حجم فرسودگي کال دي شهر تهرانبخش فيزيکي و  ير فيزيکي شهر وارد مي آسيب به هر دو

 يو فرسنودگ يريپنذ بيآسن، هکتار براساس سنه مولفنه نفويناپنذيري، ريزدانگني و نندم اسنتحکام( 3268 

 تسنايتأس ،و...( سيمندارس، مراکنز پلن ،يآتش نشان مارستانها،ي بخصوص ب يو نموم يخصوص يساختمانها

 شن که در ييجابجنا تِيظرف ييپاسخگو ندمو  ها(ها  بخصوص پلش که آب،گاز، مخابرات و راه رينظ يشهر

توانند تاب آور نيست و مي ، شهر تهران از نظر فيزيکي، شهريماابر انسداد خطر و بحران رخداد زمان در هاراه

آوري،فراي ند و ک ند. از نظنر اجتمناني، تناباي مان د زلزله، کشور را با يک بحران بزرگ روبنه ربا بروز حادره

هاي اجتمناني( هاي آن جاماه  سرمايه اجتماني، توساه ارتصادي، اطالنات و ارت اطات، مهارتانط ا  ظرفيت
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 در مث نت و مؤرر ايشيوه به پاسخگويي ظرفيت آور،تاب شود. جاماهبا شرايط پس از وروع حوادث تاريف مي

داشت. وضايت نامطلوب محنالت شنهر تهنران بناالخ  در بافنت فرسنوده يکني از  را خواهد تغييرات برابر

ريزي تهديدهايي است که سالمت شهروندان را با مخاطره جدي روبرو خواهد ساخت. اين مسئله لنزوم برنامنه

 از گينريبهره محلني و هاينمايد. ظرفيتبراي افزايش ميزان آمادگي رواني اجتماني شهروندان را مشخ  مي

  .است ضروري مخاطرات با مقابله آگاهي افزايش راستاي در مشارکتي هايوشر

در حنوزه  جنامع و يکپارچنه منديريت تحقق هاي حوزه مديريت بحران در شهر تهران ندمترين چالشاز مهم

 ينهادهنا در بحنران تيريمد کپارچهي ستميس نشدن  هينهادخصوص در است. اين موضوع به مديريت و ايم ي

، بحنران تيريمند حنوزه در يشنهردار خارج و داخل ينهادها يکاف و مؤرر يهمکار و يهماه گ ندم، مرت ط

 نيهمچ  و حرانب تيريمد حوزه در گيريتصميم يبرا ازين مورد انتماد رابل و م سجم اطالنات وها داده کم ود

 مختلنفهناي بخش در اطناتارت  يبنرا يرانون سميمکان ن ود س ب به موجود يهاداده يگذار اشتراک به ندم

گنردش انندک ، فقدان مرکز نناظر و هماه نگ ک  ندهوجود، تر است؛ از ماايب سيستم مديريت بحران منمايان

 ندم آگناهي درينق از م نابع و امکانناتو  نات موجودبي ي سازوکارهاي به روزسازي اطالندم پيش ،اطالنات

 است. 

 و مورنت اسنکان امدادرسناني، پيشنگيري،ندان در مرحله شهرو هاي مديريت بحران، مشارکتاز ديگر چالش

 و هانسنازما از شنهروندان  يرواراني انتظارات و هماه گي است. ندم سانحه رخداد از پس زمان در بازسازي

ه بنبخشني دهند. لنذا آگناهيپيشگيري را کاهش مي رابل انساني و مادي اضطراري، خسارات خدمات نهادهاي

ها و جلب مشارکت شهروندان جهت کاهش خسارات حوادث از اصلي و ايف سازماني وظشهروندان در زمي ه

 رابل توجه در اين زمي ه است.

رويه از از ديگر مشکالت شهر تهران در حوزه مديريت بحران پديده فرونشست زمين است که بدليل استفاده بي

ن شهر رخ داده است. ساخت و ساز م ابع آب زير زمي ي دشت تهران و رطع شدن مسيرهاي ر ات موجود در اي

شود. سانتيمتر فرو نشست زمين در تهران مي 36ها س ب فرونشست ساالنه نزديک به شهري و رطع مسير ر ات
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 م ناطق ها و در صورت نيانديشدن تمهيداتي در اين خصوص شهر تهنران بنا تخرينببا ادامه روند فرونشست

 شود.بسياري روبه رو مي مالي و جاني خطرات و شهري تاسيسات مسکوني،

 

 بحران شهر تهران اهداف حوزه ایمني و 3-11

کاهش آسيب پذيري در برابنر سنوانح  آوري شهري با هدفهاي حوزه بحران، رويکرد تاببراي  ل ه بر چالش

وري آبايست مورد توجه ررار گيرد. براي رسيدن به شرايط بهي ه در زمان سانحه، اهداف ييل براي تابآي ده مي

 گيرد.ر تهران مدنظر ررار ميشه

 

  تهران ارتقاء سطح ايمني سيستم کالبدي کالنشهر

 خطنر سطحه بي و با توجه ايط  مخاطرات برابر در تهران شهر يکال د و يکيزيف ساختار ن ودن منيابا توجه به 

 ن وان به اماکن وها ساختمان ايم ي. ضروري است ي، ارتقاء ايم ي در شهر تهرانش اخت نيزم مخاطرات و زلزله

 بنه هتوجن نندم و بنوده بحنران حين وارده خسارات کاهش در ک  ده تايين ناملي شهروندان اوليه دفاني سپر

 .ساخت خواهد روبرو جدي خطرات با را و شهروندان شهر ايم ي، استاندارد مايارهاي

 

 تاب آوري شهر در هنگام وقوع بحرانپذيري و ارتقاء ظرفيت آسيب کاهو 

 هنايمولفنه کال ندي، هايسيسنتم. اسنت انسناني جوامع و کال دي هايسيستم از پايدار ايش که آورابت شهر 

 و اننرژي تأمين تاسيسات و ارت اطات ها،زيرساخت ها،ساختمان ها،جاده شامل شهرند که ط ياي و شده ساخته

 کال ندي هايسيستم مجموع در. هست د ط ياي هايسيستم و جغرافيا توپوگرافي، خاک، آب، مسيرهاي همچ ين

. دهند ادامنه خنود نملکرد به نيز شديد فشارهاي در و بماند باري بايد کال دي سيستم. هست د شهر بدن مثابه به

  يررسنمي، و رسمي انساني اجتمانات شامل آنها. هست د شهر يک نهادي و اجتماني هايمولفه انساني، جوامع

 آنها و نظير هاشرکت نهادها، ها،سازمان همسايگان، مدارس، ک  د؛مي ملن شهري فضاي در که م فردند و پايدار

 بايند بخنش دو هنر حوادث حين در و ک دمي برآورده را نيازهايش و هدايت را جوامع بخش، اين وارع در که
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 کنه اسنت ارنداماتي مجموننه هنابحران وروع از پيش بحران مديريت وجوه از ديگر ب ابراين يکي .بمان د باري

 در را شنهر خطنر، کنه آن از پنيش. کاسنت شنهر پيکنره بر وارده هايآسيب شدت از بتوان تا گرددمي موجب

 پديند ف ني اصنول بنه تنوجهيبي نلنت بنه که هاييدام ب د از را خود بايستمي شهر دهد، ررار خود محاصره

ها نيست، بلکنه ظرفينت خانوارهنا، آوري به ما اي خصوصيات ب اها و زيرساختب ابراين تاب. برهاند اند،آمده

آورتنر نمنودن ب اهنا و ک د که اين امنر شنامل فرآي ند تناباجتمانات و دولت محلي براي نمل را تاريف مي

آوري با يک ساختار نهادي حمايتگر که در شنرايط ريسنک پاسخگوسنت، شود(. پس تابها نيز ميزيرساخت

لزم تمرکز بنر اباناد فيزيکني اسنت و هنم طالنب تمرکنز بنر آوري هم مستشود. به اين ترتيب، تابساخته مي

هناي متفناوت در شنهرها هاي متفاوت اجتماني افراد، خانوارها، محلنه و مراکنز شنهري( و بنراي گروهمقياس

 ها، جاماه مدني، دولت و ساير نهادها( و ارت اطات بين آنهاست. شرکت

 

 زايو توان پاسخگويياف و آمادگي اضطراري در مقابل شرايط بحراني ارتقاء

تحلينل  م ت ني بنررينزي شود. فرآي ند برنامنهريزي، تجهيز، آموزش و مانور حاصل ميآمادگي از طريق برنامه 

ک  د. مي ساييش اه با آن را لش اسي و چگونگي مقاببيريزان تقاضاهاي برآمده از آسو برنامهاست پذيري آسيب

ي ند ک ند و فرآيها را تايين کرده و نيازهاي تجهيزاتي را تأمين منيکها و تاکتاين فرآي د مسئوليت اجراي نقش

 رها سنامانهها و مانوک د که پرس ل با وظايف و تجهيزات آش ا هست د؛ تمرينآموزش اين اطمي ان را حاصل مي

 و ريشنه امنور انمتولين شنهر، آمادگي ميزان بحران مديريت وجوه از ب ابراين يکي ک  د.را ک ترل و اصالح مي

 رديندت بندون بحنران آمدن پديد از پس که است آن مساله اين اهميت نلت. باشدمي بحران از پيش شهروندان

 م ظنور به بايستمي شهرداري که است بديهي لذا. شد خواهد روبرو اجت اب رابل  ير و متادد نيازهاي با شهر

 ايرسن و تجهينزات امکاننات، هناآن بنا مت اسنب و داده صنورت را الزم هايس جيظرفيت نيازهايي چ ين رفع

 نيازم د و يرپذجهات آسيب بسياري از باال جمايت و وسات با تهران شهر. ک د بي يپيش را نياز مورد بسترهاي

 بررسي، لذا. است نيازم د مت اسبهاي سازيظرفيت و باالتر آمادگي به نيز ميزان همان به لذا است و ويژه توجه

 .شد خواهد تر ماضالتسريع حل موجب هام اسب به بحران دهيپاسدهاي ظرفيت تشخي  و نيازس جي
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 پيو  از تربهينه بازسازي

هاي بازسازي پس از سوانح ماموالً در دستيابي به اهداف اوليه با شکست مواجه شده و با نتايج م فني و برنامه 

 از تنربهي نه س از سوانح ط ياي، بازسازيپذيري پشوند. يکي از رويکردهاي براي بازگشتماضالتي همراه مي

است. هدف آن ت ها بازگشت به وضايت پيش از سانحه نيست، بلکه نالوه بر احياي مجدد شرايط پيشين  5پيش

زندگي براي جاماة آسيب ديده، دستيابي به وضايت جديدي است که در آن فراي د توساه رونق يافته و ارتصاد 

هاي جاماه در سنطوح هاي گذشته جلوگيري شده و ظرفيتپذيريجاد دوباره آسيبيابد و از ايمحلي ارتقاء مي

 هابحران، کمک وروع از پيش بايستمي نيز شهرداري لذا گردد.هاي آتي تقويت ميمختلف براي مقابله با بحران

 .بگيرددر نظر  را الزم تمهيدات هاآن براي و نموده بي يپيش را ديدگانبه آسيب مرت ط اردامات و

 

 شهر تهرانآوري و ایمني راهبردهاي تاب 4-11

 پذيري، کاهو آسيب منظور به شهر تهران حياتي هايشريان و هازيرساخت بهسازي و سازيمقاوم

 طبيعيهاي ناشي از حوادث طبيعي و غيردر بحران کارکردها تداوم و حفظ

 ايفنا اساسني نقنش ي آنگيري دربارهتصميم موضوع و بررسي سرنت و زمان مترر ه،  ير حوادث مديريت در

 آسنان نقنل و حمنل و م اسب و ايمن ارت اطي بسترهاي نيازم د اضطراري، حالت در سيستم يک ک ترل. ک دمي

ک  نده در نينيتا يشهري نقشحمل ونقل درون ش کهاز آنجا که  .است رسانيخدمات به بخشيدن سرنت جهت

شن که  ،ت بحنرانيريمند ياسنت بنرا الزمي دارد، بحرانن طيرادر ش بحران تيريمد يروهاين اتينمل تيموفق

توان به دو گنروه راههناي ايجاد شود. از ديدگاه مديريت بحران راههاي اضطراري را مي امدادرساني اضطراري

اضطراري اوليه و رانويه تقسيم کرد. راههاي اضطراري اوليه مسير بين مراکز مديريت بحران  در سطوح ملي تنا 

اي يا فرودگاهي هست د. راههاي اضطراري رانويه با م ادي ورودي شهر نظير خطوط حمل و نقل جاده اي(ناحيه

باشن د. از مسيرهاي ارت اطي بين مراکز واک ش اضطراري، مراکنز امندادي، آتنش نشناني، ام يتني و درمناني مي

ا، لغزش زمنين، فرونشسنت هاي مجاور راههها، ريزش ساختمانکه ش که حمل و نقل در ارر تخريب پلآنجائي

                                                           

5 - Build Back Better 
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شود و مشکالتي در دسترسي سريع نيروهاي امداد و آن و... يا هجوم و رها شدن خودروها و... دچار اختالل مي

براي مقابله در شرايط بحراني  ياتيح مراکز و رساختهايزسازي مقاومشود. نجات به م اطق آسيب ديده ايجاد مي

رات ژئوتک يکي شنهر تهنران نظينر گسنل سنطحي، زمنين لغنزش، ش اسايي خطدر اين خصوص  الزامي است.

اي بنراي ب اهناي ارائه دستورالامل و ضوابط ويژه از نظر سيستم سازهو همچ ين  روانگرايي و فرونشست زمين

 در اولويت است. اطراف ش که حمل و نقل اضطراري

 

 راه اندازي اوژانس هوايي در شهرداري تهران 

يازم ند شنهر ن هر تهران و همچ ين جمايت بااليي که در  اين شهر زندگي مني ک  ند،ش زياد با توجه به وسات

نه هوايي داشتن يک سيستم اوژانس هوايي است. بدين م ظور الزم است که در چهارگوشه شهر تهران، اين ساما

  حاضر گردد.مستقر گردد تا در زمان الزم، با سرنت و به مورع در صح ه حادره 

 

 و ارتقهاء  يريپذبيدرجه آسه يابيشهر تهران و ارز يعموم يمهم با کاربر يهانساختما ييشناسا

 آنها در برابر حوادث  يمنيا

نهنا آ يابيرزارو  نيهست د، از ا يبحران طيدر شرا يم يشهر تهران از نظر ا ينموم يهااز ساختمان ياديز تاداد

 يامات اساسنرو الزم است ارد نياست. از ا تيلودر او يسوزدر برابر حوادث مان د زلزله و آتش يم ياز نظر ا

ارج خنهمه اردامات گاه  تيهر چ د مسئول، رديمدت صورت گانيبرنامه م کي يها طساختمان يسازمنيا يبرا

. اسنتر منور اريبس يسازمنينهادها در امر ا ريسا يري. لذا به کارگاست يموجود شهردار يهاتياز حدود ظرف

 يمومن يبا کاربر يهاساختمان يسازمنيموجود در چرخه ا نيروان ييسازوکار اجراخ  در حوزه اصالح باال

 داده شده اند.  يپر خطر تشخ قيکه از ج  ه حر

اي سناالنه بنراي تنر هسنت د، بودجنهکشورهايي که از لحاظ ف ي و روانين مربوطه صن ات سناختمان پيشنرفته

ده ند. در سي و ارائه گزارش به مسئوالن ارشد تخصي  مياي مت اوب از اماکن براي بررهاي ف ي دورهبازرسي

داراي ابااد گوناگوني است که الزام شهرداري نيز به پنذيرش مسنئوليت همنه  ارتقاء کيفيت ساختاصل فراي د 
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بنه سنازي . لذا به کارگيري ساير نهادها در امر ايمناستهاي موجود شهرداري آنها گاه خارج از حدود ظرفيت

ها متنرادف بنا واگنذاري تواند بسيار مؤرر باشد. به کارگيري ساير نهادهاو سنازماناي تخصصي ميهحوزه ويژه

اند لذا تقويت و تشديد الزامات رانوني بر مسئوليت به کساني است که با م افع ارتصادي پا به اين نرصه گذاشته

ها ارتصادي مطلوب اينن سنازمان ست. هرچ د که وجهسازي ضروريها حين انجام فراي دهاي ايمناين سازمان

سنازي هاي ارتصادي م جر به کناهش کيفينت فراي ندهاي ايمنننيز ن ايد مغفول بماند زيرا از بين رفتن جذابيت

سنازي تواند امر ايمننسازي ميرسد توجه به راه ردهاي کالن آموزشي در جهت فره گبه نظر مي خواهد شد.

 ترويج دهد.ها ساختمان

 

 بهاالخص در  تههران شههريدرون آبريز هايحوضه هيدروژئولوژي و هيدرولوژيکي ارتقاء تعادل

 کاهو فرونشست زمين منظور حوزه قناتها به

 .دگيرررار مي برداريها مورد بهرهها و چاهها، ر اتاز طريق چشمه شهر تهران م ابع آب زيرزمي ي و زيرسطحي

  ي شهر تهران و توساه شهر تهران بناالخ هاي زيرزميبع آبرويه از م اهاي اخير به دليل برداشت بيدر سال

اري در حوزه فضاهاي زيرزمي ي با پديده فرونشست زمين مواجه شده است. در حال حاضنر بنه دلينل گنودبرد

حجم آب  هاي شهر تهران رطع گرديده است و اين با کاهشسازي بسياري از ر اتنميق براي ساختمان و تونل

ا راه شده است و به دليل کاهش رطوبت خاک در اين م طقه، رسمت ج نوب شنهر تهنران بنبه دشت تهران هم

و منديريت  ي ي شهريفضاي زيرزمب دي خدمات پديده فرونشست رو به رو شده است. ب ابراين بايد به اولويت

ي مسيرهاي اي دشوار است. ش اسايريزي توساه شهري پرداخته شود؛ گرچه اين وظيفهم ابع آب در طول برنامه

 ارد.هايي از خاک که داراي آب زيرزمي ي است اولويت در ات و حفاظت از آنها با اجت اب از تونل زدن در اليه

 

 اثرات بحرانها کاهو هدف تهران با شهر در سامانه هشدار سريع تجهيزات وتوانمنديها  توسعه 

 جوامع تمام در بحران مديريت هدف ينترمهم ن وان به محيطي زيست و مالي جاني، اررات کاهش براي تالش

 اين مويد و م ين حوادث اين با درگير کشورهاي از بسياري در ط ياي بالياي آرار ما ادار کاهش و شده ش اخته
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 هنايزيرشناخه ن نوان بنه پوينا و ايسنتا ارندامات ايجناد براي تالش ديگر سوي از. است حياتي و مهم مقوله

 برابنر در آمناده جامانه ينک به دستيابي براي تواندمي نيز بحران مديريت خهچر پيشگيري مرحله در تاريرگذار

 باليناي و سنوانح حنوزه در موضنونات تنرينمهم از يکي حاضر حال در. ک د شاياني کمک احتمالي حوادث

 از اخير چ دسال در نوينهاي تک ولوژي پيشرفت. است يافته اختصاص سريع هشدار سيستم موضوع به ط ياي

 شده فراوان مالي و جاني خسارات کاهش س ب ديگر، سوي از مؤرر و سريع رساني اطالع از استفاده و سو يک

 آتنش   نار، گنرد و يرات و ريزگردها ر يل از حوادري بروز و ط ياي مخاطرات ريسک افزايش همچ ين. است

 سنرما، و گرمنا هنايجمنوها، سنيل شديد، آبي کم بروز و خشکسالي مراتع، و هاج گل در گسترده هايسوزي

 شنده، ارتصنادي و اجتماني محيطي،زيست زياد خسارات ايجاد بانث که... و هالغزش زمين ها،زلزله ها،طوفان

 هايسيسنتم اصنل در .اسنت کنرده پنيش از تنرها برجستهبحران مديريت در را سريع هشدار هايسيستم نقش

 و سريع رطارهاي تورف سوخت، جريان رطع و هاسامانه تصالا ر يل از با ارداماتي مرت ط رسانياطالع و هشدار

 مقايسه در رانويه حوادث و مخاطرات از ناشي تلفات و خسارات کاهش در آن تارير به توجه با که است... مترو

-مني تأمين را مهم هدف چ د رسانياطالع و هشدار هايسيستم است. اهميت حائز بسيار اجرا زمان و هزي ه با

 پخنش و پنردازش الورنوع، ررينب رخندادهاي بي نيپنيش و پنايش مخناطرات، يابيمورايت و  اختش: ک  د

 از .هشندارها بنه واک ش در مورع به و م اسب اردامات اتخاي و مردم و سياسي مقامات به فهم رابل هشدارهاي

 هايراه و سيرهام وجود ندم که زيرا است حتمي و ضروري نيز بحران به پاسد بسترهاي بي يپيش ديگر سويي

 بسنترهاي تمنامي ايجناد لنذا. سناخت خواهد روبرو اختالل با را مشکالت حل و امدادرساني امکان اضطراري

 .باش د مخاطرات وروع از ناشي هايآسيب رساندن حدارل به براي م اسب راهي توان دمي مذکور

 

 تهاب آوري  ظرفيهت افزايو سطح سرانه فضاهاي منعطف و چندعملکردي شهري بمنظور ارتقهاء

 شهر تهران

شان در شهر به ن وان ن صري تاريرگذار در زندگي مردم نقش مهمني را جايگاه انت ارامروزه فضاهاي شهري به 

. برخني دک  د. هر فضاي شهري که در اطراف ما وجود دارد استفاده و نملکردهاي خناص خنود را دارايفا مي

و پاسخگوي نيازهاي متاددي هست د. فضاهايي کنه بتنوان از  ندرا دارهاي گوناگوني فضاها در اين ميان استفاده
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نام دارند. که در موضوع مديريت  فضاي چندمنظورههاي متفاوتي کرد اصطالحاً آنها در شرايط مختلف استفاده

فضناهاي  .دنشنوبخش ر ل از بحران، حنين بحنران و باند از بحنران تقسنيم مي سهبحران و بالياي ط ياي به 

ها کارکرد و نملکنردي در جهنت منديريت بحنران را ظوره مورد نظر بايد بتوان د در هر يک از اين زمانچ دم 

هايي جهت طراحي فضاهايي است کنه در ازخود بروز ده د. دراصل راه رد مذکور در تالش براي ارائه سياست

رآمد در زمي نه منديريت حالت نادي يک فضاي شهري سرزنده و در زمان بروز بحران، به ن وان يک فضاي کا

بحران، جهت اسکان اضطراري و مورت مردم ام يت را براي بحران زدگان تأمين کرده و به آنان ارائنه خندمات 

ها در راستاي افزايش ظرفيت اين فضاها ک د. با توجه به کاربرد بسيار مؤرر اين فضاها بايستي اينان نمود تالش

 مارض خطر بودن بيشتر مردم و فضاهاي مسکوني الزامي است. با توجه به افزايش جمايت و همچ ين در 

 

 سازي نهادي تا سطح محالت و اصالح ساختار مرکز فرماندهي بحران بها اولويهت راهبرد ظرفيت

 مشترک با تمامي کنشگران  يکپارچه اطالعات براي اقدام سيستم ايجاد مديريت

ن اهمينت هادي تا سطح محالت و اردام مشترک ک شگراسازي نبراي آمادگي شهر تهران در برابر بحران ظرفيت

 در و دهسنت  پاسنخگويي و واکن ش بنه ملنزم هاسنازمان از بسنياري همزمان بحران وروع ه گام بسياري دارد.

 هگسنتر بنر خنود تاارضنات اين که آيد پديد آنها ميان تاارض و تداخل احتمال هماه گي وجود ندم صورت

يجناد حادرنه، ااين اردامات متمرکز بر ر ل از  .شوندمي جان ه همه و صحيح يريتمد از مانع و زده دامن بحران

چ نين است که مديريت کاهش خطر را تشنکيل داده و هم يا ي اردامات پيشگيري، کاهش مخاطرات و آمادگي

 نهناديسازي هاي مرحله پاسد و بازتواني است. ندم توجه به ظرفيتاردامات باد از وروع حادره شامل فااليت

شود، بلکه جاماه را در مارض خطنر ت ها بانث افزايش تقاضاي م ابع پاسد و بازتواني ميبراي اردام مشترک نه

 گذاري،سياسنت همچنون نملکنردي مختلنف سنطوح در براي اين همناه گي ن ارتي دهد. بهبيشتري ررار مي

 ظر زيرساختي الزامي است.سازي هم از نظر نهادي و هم از نظرفيت مشترک اردام و ريزيبرنامه

ها و نهادهناي دولتني، ها،سنازمانسيستم مديريت بحران سيستمي است متشکل از برخي وزارتخانهاز آنجائيکه 

نمومي، خصوصي و افراد؛ که با هدف پيشگيري، ک ترل، مديريت و احيناء و بازسنازي جامانه بحنران زده؛ در 
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گينري از ينک سيسنتم بهره نماي ند.کيک شده ؛ فااليت ميرالب تشکيالت از پيش تاريف شده و با وظايف تف

 در اولويت است.کسب اطالنات صحيح، دريق و روزآمد است  يکپارچه اطالنات براي

 

 نشانيباالخص سازمان آتو عملياتي مراکز در تجهيزات کيفيت و فناوري ارتقاء سطح 

 تينفيقناء کو ال تنه ارت زينو تجه ياء ف ناوربنه ارتقن ازينوروع بحران، ن طيدر شرا اتينمل نيبهتر ياجرا يبرا

و ارتقاء  ييش اسا ريپذ بيشود که م اطق آسآشکار مي يموضوع زمان نيا تيمورد استفاده است. اهم زاتيتجه

رات متحمنل شندن خسنا جنهي. چراکه احتمال بروز مشکل در نترديررار گ يم اطق مورد توجه جد نيا يف اور

 طيراپاسند بنه شن يبنرا ير ل يهايزيردارد. برنامه يشتريبه توجه ب ازيه و لذا نبود شتريم اطق ب نيفراوان در ا

 ليناز ر  تيريمد يهابرنامه يبه گردآور ازين باشديبحران م طيدر سوانح ان وه که در وارع همان شرا ياضطرار

 يرسانکمک اتيملنو  يابينشده و باز ي يبشيپ طيها در پاسد به شراها، الزامات و دستورالاملگذاريسياست

و  يمادگآها نوع هپه  يريپذبيآس زانيو م تيتوجه نمود که ب ا به مورا زينکته ن نيبه ا ديبا گريد يدارد. از سو

ر نظنر را د ياژهينخناص و و داتينتمه ريپنذ بيم اطق آس يبرا ستيبايمتفاوت بوده و م ازيامکانات مورد ن

  گرفت.

 شارکت مردم در برنامه کاهو ريسک و مديريت بحرانسازي در سطوح محلي براي مظرفيت 

آوري جامانه در برابنر بالياسنت. زينرا ها و اسناس تناباي از پاينهپذيري حرفنهمشارکت نمومي و مسئوليت

 هايداشنته تقوينت بر تمرکز ک د. ب ابراين ب ا آوري را در شهرهاتواند پايه تابمشارکت ک شگران اجتماني مي

 آنهنا ظرفيت تقويت بانث باشد و همچ ين فجايع داشته تحمل به کمک در اييکليد نقش دتوانمي شهروندان

ها و نهادها، پيش از نمايد. تمامي افراد درخطر، سازمان کمک محلي هايدولت به و شود مؤرر دهيسازمان براي

پاسنخگويي و بنازتواني هاي مقابله، از آن در حوزهوروع باليا براي کاهش سطح خطر آن مشارکت کرده و پس 

مهمني از  ناپنذير وک  د. مسئوليت و مشنارکت اجتمناني در تمنامي منديريت بالينا، بخنش جداييفااليت مي

آوري جامانه در بالينا آوري جاماه در باليا است. بدون مشارکت و همکاري افراد در مارض خطنر، تنابتاب

شنده و گروهني باشند. از طنرف ديگنر دهي سازمانصورت صورت انفرادي يا بهتواند بهميما است و اين بي
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ب ابراين سنازمان دهني و همناه گي بنراي درک و کناهش  بحران بيشترين اررات خود را در سطح محلي دارند.

 باشد.هاي شهروندي و جاماه مدني در اولويت ميمخاطرات براساس مشارکت گروه

 

 ازسازي پس از بحران شهر تهرانارائه برنامه براي کاهو ريسک و بازتواني جامعه براي ب 

اي براي ارتقاء شرايط کال دي، اجتماني، ارتصادي و زيست محيطي جامانه طني ارندامات در اين حالت برنامه

اي تر پس از سانحه است. در اين حالت سانحه به ن وان دريچهآوربازتواني و بازسازي و ايجاد يک جاماه تاب

ند توساه به وجود آمده است. در اين برنامنه بنه نندالت و برابنري و از فرصت جهت کاهش خطر و ارتقاء رو

سنازي داراي اولوينت اسنت. ارتقاء شرايط ارتصادي و تأمين دسترسي افراد بنه امکاننات مشنارکت و تصنميم

بايست داراي نقش روشن و مشخ  به ويژه در مراحل ابتدايي فراي د بنازتواني هاي درگير ميهمچ ين سازمان

شود. اين نگرش بر اين فرضيه استوار اسنت کنه آوري يافت ميکثر مزاياي اين رويکرد در م احث تابباش د. ا

گذاري در جهت ايجاد تاب آوري و تط يق پذيري در برابنر خطنر بسنيار اردامات کاهش خطر از طريق سرمايه

ت مهنم و اساسني کنه در هاي بشر دوستانه است. در وارع از فرصنت ايجناد تغيينراتر از پاسدصرفه مقرون به

 شود.شرايط نادي ممکن نيست، در شرايط بحراني براي ايجاد اين تغييرات استفاده مي
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 مقدمه12-1

ت. ي کشور اس گي و اجتمانتر از آن، پايتخت فرهتهران امروز نه ت ها پايتخت ارتصادي و سياسي ايران که مهم

هاي لنپژوهشي، سا –اي از ارشار و ط قات فرهيخته و فره گي، مراکز و موسسات نلمي از اين رو بخش نمده

هاي ورزشني، ناشنران، نويسن دگان و هاي سني ما، سنالنها، فضاهاي نمنومي و سنالنها، پارکتئاتر، کتابخانه

 ن تهران نماد تجدد ايران اسنت بطوريکنهي در تهران هست د. همچ يهاي ه رها و گالريها، چاپخانهکتابفروشي

ين و ن شهر تکونخستين دانشگاه، پارلمان، احزاب سياسي، نهادهاي مدني، ادارات نوين، راديو و تلويزيون در اي

ر تهنران توليند ادبني د –فره گني  –هناي ه نري درصد از آفري ش ۷0تکامل يافت و بر اساس آمارها بيش از 

 شود. مي

د فرصتي توان به ن وان نماد ملي يا خاطره مشترک همه مردم ايران ياد کرد و نام برد و همين امر خواز تهران مي

 براي همگرايي بيشتر شهروندان تهراني است.

ها از يک نهاد خندماتي بنه ينک از طرف ديگر طرح نظريه شهروند فره گي در دنيا ضرورت ت ديل شهرداري 

 به گذشته ا بيشتر کرده است. اين موضوع بانث شده تا مفهوم شهروندي جايگاه متمايزي نس تنهاد اجتماني ر

ايه ندگي، سنرمزپيدا ک د. در اين رويکرد، بسياري از مفاهيم و مسائل مرت ط با شهروندي از جمله به ود کيفيت 

هنا و در شنمار کارکرد اجتماني، مشارکت اجتماني، تاامل شهرداري با شهروندان و شنهروندان بنا شنهرداري

 اهداف اساسي شهرداري به ن وان يک نهاد اجتماني است. 

 تالنق احسناس و اجتمناني تاامالت تقويت جهت شهروندان به فره گي و اجتماني خدمات سطح ارتقاي لذا

 بنر م ت ني شده ماندهيساز هايفااليت مستلزم شهري پايدار توساه تحقق خود و زندگي يمحله به شهروندان

 ره گنيف مراکز شهروندمداري؛ رنايت حقو  شهروندان و ارتقاء کيفيت زندگي آنها است. بديهي است که همه

 شنهري رسنانخدمت نهادهناي کليه و هاي  يردولتيسازمان ،مدارس ،ورزشي فضاهاي ها ومکان ،اجتماني -

 -فره گي  هايفااليت توساه و هاي آموزشحلقه با وان داوطلب هايگروه و افراد و  يردولتي و دولتي از انم

 م اس ات فيمابين شهرداري و مردم مورد توجه ررار گيرد. تقويت هدف با شهر و اجتماني
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 و تسناخ ،شنهري خدمات ،ترافيک ،نمران از انم شهري مديريت هايحوزه ساير در که هاييفااليت ب ابراين

 بنراي بستري و شهروندان نيازهاي مرتفع ساختن براي فرصتي پ هان و پيدا بصورت بايد شودمي انجام... و ساز

 اجتماني حوزه که شوند رلمداد شهروندي حقو  م شور تحقق جهت مردم مشارکت جلب و آنان تاامل ارتقاي

 خواسنت بنر م ط نق شهرداري هايفااليت که ايبگونه را انساني ماادالت مديريت و طراحي وظيفه فره گي و

 گيرد. به نهده را باشد ديگر سويي از شهري مديريت رسالت و يکسو از مردم

 م جنر بنه شنهرتهران اسنالمي محتنرم شنوراي وشنهرداري اجتمناني فره گني، حوزه تاامل و ارت اط تقويت

 شهر تهران خواهد شد. وفره گي اجتمانيهاي فااليت بهتر هرچه سازماندهي

 

 هاي اجتماعي فرهنگي شهر تهراننگاهي به حوزه 2-12

ها، و نهادهناي دولتني و  يردولتني ها، سنازماننظر به اي که شهر تهران، پايتخت کشور است لذا وزارت خاننه

اني فاالينت هناي فره گني و اجتمنمختلفي در اين شهر هست د که به صورت مسنتقيم و  يرمسنتقيم در حوزه

ک  د. از اين م ظر شهر تهران نس ت بنه ک  د و خدمات مختلفي را براي شهروندان تهراني طراحي و اجرا ميمي

شهرهاي کشور از فرصت و امکانات بيشتري برخوردار اسنت امنا از طرفني بايند اينن نکتنه را هنم ساير کالن

 يادآوري کرد که تراکم جمايت يکي از ماضالت شهر تهران است

 

 راهبردهاي فرهنگي و اجتماعي 3-12

 بخشي به سيما و م ظر شهر تهرانتوجه به ماماري اسالمي و هويت 

 هاي فره گي و اجتماني توساه و ترويج س ک زندگي ايراني اسالمي و ارتقاء و بازيابي سرمايه 

 ب يان کردن مديريت شهر تهراندانش 

  جهاني در مديريت شهريمديريت هوشم دانه و هوشم دسازي و استفاده از تجارب 
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 گينري از هاي فره گي و اجتماني شهر و باال بنردن کيفينت زنندگي شنهري بنا بهرهتوساه زيرساخت

 هاي نوينتک ولوژي

 اي و جهاني با کشورهاي مختلفتاامل و بررراري روابط فره گي در ابااد م طقه 

 المللني در اي فره گني بينتقويت نقش تهران در رويدادهاي فره گي و جهناني و برگنزاري روينداده

 تهران

 حضور مؤرر و پويا در مجامع شهري جهاني 

 

 ها و راهکارهاي حوزه اجتماعي و فرهنگي شهر تهرانچالش 4-12

 هاچالوالف: 

 هاي تاريخي و هويتي شهرتوجهي به جنبه. کم1

 هر. شکال دي  الف(. کمتر شدن توجه به م اني انساني و ابااد ما وي در شهر به س ب توساه و شتاب رشد

 اي و  فلت از جريان زندگي شهري.ب( از بين رفتن هويت محله

 هاي جديد. گيري بافتتوجهي به روند شکلج( کم

 ها و فضاهاي رديمي. هاي تاريخي و فره گي به خاطر از بين رفتن محلهد( فراموشي تدريجي هويت

 کيفيت زندگي در پاي کميت. هاي ما وي و ررباني شدنهاي مادي بر ج  هه( برتري ج  ه

 هاي و فضاهاي الزم براي تاامل بيشتر شهروندان. و( کم ود زيرساخت

 افزاري به شهر:. نگاه سخت2

 هاي فره گي و اجتماني شهر. گذاران به حوزهالف( نگاه موضاي و مقطاي سياست

 افزاري در مديران شهري و اهميت دادن مديران به کال د شهر. ب( نگرش سخت

 رويه. ها و آرار و اب يه تاريخي شهر تهران در ارر ساخت و سازهاي بيج( تخريب ساختمان
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 ندالتي در توزيع فضاهاي فره گي در شهر. د( بي

 ها. جه به ضرورت حفظ هويت و يکپارچگي محلههاي متادد بدون توه( احداث بزرگراه

 

 . موانع مديريتي:3

 راي ارتقاء زندگي شهري. الف( ندم انسجام در برنامه ريزي ب

 رويه شهرها و اولويت دادن به مسائل خدماتي در مقابل نيازهاي فره گي ب( گسترش بي

 ج( ضاف ارت اط مستقيم شهروندان با مديران شهري. 

 

 رساني شهري:هاي شهروندان و نظام اطالع. ضعف آگاهي4

 آنها در انتقال تاريد گذشتگان. الف( ناآگاهي مردم از ميراث فره گي و تاريخي تهران و نقش 

 ها و پتانسيل تاريخي و ط ياي تهران. ب( ش اخت ضايف شهروندان به ويژه جوانان از ظرفيت

 رساني و مديريت شهري. هاي اطالعج( ضاف ش که

 . تضادها:5

 هاي تاريخي و ميراري. الف( نگاه سياسي به جايبه

 ار افراد. ب( ندم ت اسب ميان فرد، خانه، شهر و محل ک

 ها. ج( تضاد و تقابل س ت و نوگرايي در بسياري از بافت

 يازهاي حال شهروندان. ها و ساختارهاي شهري با ند( ندم ت اسب بافت

 هاي خانوادگي و نمومي. شدن و از بين رفتن حريمه( کوچک

 ري. ر امور شهدهاي س ّتي مردم هاي رديمي ورف و نذر و مشارکتتوجهي به س ّتو( بي
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 ب: راهکارها:

 هاي انساني:توجه به جنبه -1

 الف( توساه م ت ي بر م اني فره گ بومي و سازگار با آن. 

 سازي محيط شهري(. ب: توجه به م اني انساني، ما ايي و نيز آرامش افراد در جاماه  آرام

سازها  وکاربرد ساخت ج: تزريق زندگي و حيات شهري به بافت کال دي شهر  توجه به حيات و زندگي، تا به 

 و شهرسازي(. 

 د: توجه به کيفيت زندگي در شهر  توجه و تأکيد بر فرهيختگان و فرزانگان شهر(.

صنله و ه: اهتمام به ارتقاي سطح تاامالت مث ت مردم با يکنديگر در تهنران  ارتقناي سنطح تحمنل افنراد، حو

 مهرباني افراد با يکديگر(.

 گ کشور. يراث فره گي به اماک ي براي تحقيق و مطالاه در تاريد و فره و: ت ديل آرار تاريخي و مراکز م

 اي و مت اسب کردن نام و مکان محله با فره گ ساک ان آن. ز: تقويت هويت محله

 هاي فره گي اروام. ح: تقويت و توساه جايبه

 وجه به يکپارچگي فرهنگي در کنار تنوع فرهنگي:ت -2

 شهري چ دفره گي و برخاسته از يک پيشي ه تاريخي.  الف: توجه به تهران به ن وان

 ب: توجه به يکپارچگي فره گي شهر  وحدت در نين کثرت(. 

 رساني:ها و نظام اطالعارتقاي سطح آگاهي -3

 هاي تاريخي و ط ياي تهران. سازي مردم و به ويژه جوانان و نوجوانان از ظرفيتالف: آگاه
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و مينراث  ها و نينز مراکنزرساني و ايجاد زمي ه دسترسي سريع به نيازم ديعهاي اطالب: ايجاد و تقويت ش که

 فره گي، ه ري و تاريخي 

 اي و تدابيري براي تاامل بيشتر افراد محله. اندازي نشريات محلهج: راه

 هاي صدا و سيماي اختصاصي براي ارت اط مستمر شهرداري و مردم. د: تأسيس ش که

 ريتي:راهکارهاي کالن مدي -4

 الف: تدوين طرح جامع فره گي براي شهر.

 هاي فره گي.ريزياي در جهت برنامهرشتهب: اجراي تحقيقات بين

 گذاري امور فره گي به شهرداري. ج: واگذاري مديريت و سياست

 د بازنگري در روانين و مقررات مت اسب با تغييرات فره گي و اجتماني. 

 ه گي و واگذاري آنها به مردم و بخش خصوصي.گري فره: خروج شهرداري از تصدي

 

 هاي راهبردي در تدوین برنامهگيريجهت 5-12

 هاي راه ردي در تدوين برنامه ن ارت د از:گيريجهت

 توساه و ت يين گفتمان شهروندمداري، پاسخگويي و شفافيت

 فره گي-هاي اجتمانيمحوري و کم کردن فاصلهندالت

 نان به ن وان نيمي از جمايت تاريرگذار شهر تهراناهتمام ويژه به جايگاه و نقش ز

 -هاي فره گي و اجتماني شهروندان و ترويج س ک زندگي اسالميگيري از سرمايهبه ود کيفيت زندگي با بهره

 ايراني

 جتمانيا-هاي فره گيکيفيت بخشيدن به زندگي شهروندان و توساه سرمايه
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 اسالمي-ترويج س ک زندگي ايراني

 هاي اجتماني  شهروند يادگيرنده(هاي شهروندي و پذيرش مسئوليتن فرصت براي آموزشفراهم ساخت

 المللياي و بينتوساه فضاهاي فره گي در ابااد ملي، م طقه

نشني ي، بيکناري، طنال ، ز حاشيههاي اجتماني انم اتوجه به تأکيد مقام ماظم ره ري در خصوص حل آسيب

 انتياد و...

 ب يانخصوصاً محصوالت فره گي دانشارتصادي کردن فره گ 

 افزايش اشتغال فراگير و مولد فره گي.

 توجه به محرومين وط قات فرودست شهري

 

 هاي اجرایي بخش فرهنگي و اجتماعيسياست 6-12

 . ترويج فرهنگ ملي و ديني1

 اهتمام به تقويت هويت و ميراث ملي و دي ي الف( 

  يتوساه و ارتقاء دانش و فره گ ررآني و ديب( 

 گري  ا بخشيدن به موضونات ارزشي و پرهيز از رشريج(  

 د ( توجه به ت وع فره گي و همگرايي ملي 

 سالميا -ه ( تاريف، تدوين و ترويج س ک زندگي ايراني

 بازنگري در ساختار نظام مديريت فرهنگي . 2

 هاي فره گي نادالنه براي محالت ايجاد فرصتالف( 

 ها و مارفت دي يهاي نوين در توساه آموزشم دي از ف اوريي و بهرههاي فره گب( تقويت آموزش
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 پژوهي در حوزه فره گ و افزايش توان فااليت فره گيج( آي ده

 د( تقويت نهادهاي اجتماني و فره گي.

 هاي فرهنگي رساني و توسعه زيرساختروزبه .3

 فره گي و ه ري موجود هايروزرساني کامل مجمونهاستانداردسازي و تجهيز و به( الف

هاي سي ما( در محالت هاي ه ري، سالنهاي فره گي و ه ري  کتابخانه، گالريساخت و تأسيس مجمونه( ب 

 گذاري بخش خصوصي در همه محالت.کم درآمد و ايجاد تسهيالت براي سرمايه

 با استانداردهاي م طقه اي، جهاني ه ري مت اسب -هاي فره گيج( افزايش سرانه

 احداث و توساه کتابخانه نمومي. ه(

 حمايت از نهادهاي غيردولتي. 4

 جتمانيا-هاي فره گينهاد در حوزههاي مردمتقويت سازمانالف(  

 هاي ص فيتاامل با اصحاب فره گ و ه ر و تقويت تشکلب(  

 هاي کارآفري ي فره گي ه ريش اسايي و ايجاد فرصت( ج

 هاد در پيش رد مديريت شهرينهاي مردمد( مشارکت دادن سازمان 

 تقويت اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر. 5

 ه فره گگذاري در حوزحمايت و مشارکت با نهادهاي مالي و پولي براي سرمايهالف(  

 هاي توزيع محصوالت فره گي و ه ريحمايت از نظامب(  

 ج( حمايت از م تکران فره گي

  ظور تقويت ارتصاد فره گي ه( حمايت از محصوالت فره گي و ص ايع دستي به م

 . برقراري تعامالت فرهنگي6
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  ري اروام مختلف ايرانيه -الف( توجه به ت وع فره گي

هاي مختلف بنا هاي فره گي و ه ري جوامع و گروهها و آئينسازي امکان حمايت از برگزاري جشنب( فراهم

 اسالمي-آفري ي و حفظ آداب و س ن ايرانيهدف نشاط

 اي و جهاني طقهشهرها در نرصه مرت اطات و تاامالت فره گي کالنج( بررراري ا

 هاي نوين و در دسترسهاي آموزش از طريق ف اوريد ( ارائه برنامه

 هاي نوين در حوزه فرهنگگسترش فناوري. 7

 هاي گردآوري، پردازش، تحلينل و انتقنال اطالنناتها در بخشمديريت نوين اطالنات و داده توجه بهالف(  

 فره گي

 هاي نوين حوزه فره گگذاري بخش خصوصي در ف اوريايجاد فرصت سرمايهب(  

 يشهر يپلماسيالملل و دنيروابط ب. 8

 يشهرنيدو و چ دجان ه ب يهايتوساه همکار يبرا ينلم يبسترسازالف( 

 هاي موفق در سطح جهان و ت ادل تجارب ب( ديپلماسي متقابل و چ دجان ه با شهرداري

 يجاد جوامع يادگيري محور. ا9

 الف( ترويج و توساه فره گ يادگيري در زندگي شهروندان

 ب يان هاي ابتکاري يادگيري و دانشب( حمايت از سيستم

 پژوهي در حوزه فرهنگ. آينده10

 هاي فره گي، اجتماني، آموزش و يادگيريپژوهي در شهرداري تهران در حوزهالف( ايجاد ميز آي ده

 ان.هاي فره گي شهر تهرگذاريپژوهي در سياستها و مفاهيم آي دهکردن روش ب( نهادي ه

 شهروندان و شادکامي نشاط افزايو -11
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  ورزشي-تفريحي امکان به شهروندان دسترسي سهولت -

 خصوصي بخش با مشارکت تفريحي اماکن افزايش -

 سالم فريحاتو ت فرا ت اورات کردن و هدفم د سازي  ي م ظور به ريزي برنامه -

 خانواده افراد تمامي حضور محوريت با تفريحيهاي برنامه به دادن اولويت -

توسنط  منذه ي- ملني هايدر م اسن ت ويژه به فره گي و مفرح شادهاي برنامه ايجاد تسهيالت براي اجراي -

 بخش خصوصي

 همگاني ورزش ويژه به ورزش گسترش-12

 شهروندان تمامي بين در همگاني ورزش فره گ و توساه ترويج -

  يردولتي با تفکيک ج سيتي بخش با مشارکت ويژه به ورزشي اماکن توساه -

 ورزشي اماکن به شهروندان و ارزان آسان دسترسي سهولت -

 اي اي، فرام طقه اي، م طقه ورزشي، محله مسابقات برگزاري -

 نورزش و جوانا وزارت و و پرورش آموزش وزارت با مشارکت نوجوانان در بين ويژه به استاداديابي -

 اجتماعيهاي آسيب معرض در اقشار توانمندسازي-13

 آسيب مارض در افراد به اشتغال کسب هايمهارت آموزش -

 آسيب در مارض افراد ويژه اشتغال و مشاوره توانم دسازي مراکز اندازيراه -

 ليمح کارآفري ي ظرفيت و ش اسايي خانگي اشتغال ظرفيت از حمايت -

و  (هزيسنتيامنداد، ب کميتنه متنولي  هايسنازمان به آسيب مارض در افراد و مارفي فرديهاي مشاوره ارائه -

 حوزه اين در فاال نهادمردم هايسازمان

  آسيب مارض در افراد محصوالت توليدات فروش از حمايت -
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و  فرهنگهي سهطح و ارتقهاء شههري مهديريت توسهعه منظهور به در تهران شهري گردشگري توسعه -14

 شهر تهران اجتماعي

 گردشگرپذير نقاط از يکي به تهران ت ديل هدف با گرديو تهران گردشگري توساه -

 تهران در شهري گردشگري بسترهاي و ايجاد ظرفيت کردن فاال -

 ( اتيتاريخي، فره گي، نلمي، زيارتي، ص شهروندان  به تخصصي و مت وع گردشگري تورهاي خدمات ارائه -

 اجتماني و شادابي نشاط افزايش م ظور به خانوادگي تفريحي-گردشگريهاي تور برپايي -

 هاي خواهرخواندگي شهر تهران براي م ادله گردشگراستفاده از ظرفيت -

 دفاع شهرشهرتهران و نقاط بي غيررسميهاي گاهسکونت ساماندهي -15

 رانته پذير شهرو آسيب  يررسميهاي گاهسکونت ش اسايي -

 آنان ساک ين نياز مورد اجتماني خدمات ارائه -

   يررسميهاي اسکان تمامي و حذف ساماندهي -

 زاش اسايي کليه نقاط کال دي آسيب -

 شهروندان و تندرستي سالمت گسترش به کمک-16

 ت درستي به نس ت شهروندان سازيو حساس سالمت همگاني هايآموزش توساه -

  روانش اسي در محالت توساه مراکز مشاوره و -

  شهروندان اجتماني-رواني سالمت افزايش به کمک -

 محالت سطح در محورسالمت اجتمانيهاي ش که اندازيراه -

 شهرتهران شهروندان در ميان کار فرهنگ کردن نهادينه -17

 و ملي انساني، دي ي ارزش يک ن وان به و پشتکار کار، تالش فره گ ترويج -
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 شغلي گراييتخص  و نگاه خالريت بستر ايجاد -

 نلمي و مديريت سازماني ،جماي کار به تر يب -

 هنايو مهارت مشنارکتي هايارت اطي، توانايي هايتاهد، حساسيت، وفاداري، مهارت احساس روحيه ترويج -

 شهروندان ميان ف ي

 اقتصادي هايبنگاه پذيري اجتماعيمسئوليت گسترش-18

 اجتماع در ارتصادي هايو ب گاهها شرکت و کار بکس اخال  اهميت ترويج -

 محيطي زيست و تاهدات نقش پذيرش به ارتصاديهاي و شرکتها ب گاه تر يب -

 ارتصاديهاي و ب گاهها شرکت اجتماني پاسخگويي و گسترش ترويج به کمک -

 خود پيرامون محالت باها شرکت اجتماني روابط بررراري سازيزمين -

 نگيرصد فره-19

 هاي فره گي ه ري ش اسي و پايش جريانمسأله

 ارزيابي نملکرد فره گي گذشته 

 ارزيابي وضايت حال 

 ها و تهديدهاپژوهي به م ظور ش اخت فرصتآي ده
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هاي مناطق و پذیري شهرداري، شهرداريشفافيت و نحوة نظارت

 هاي وابستهمؤسسات و شرکت
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 مقدمه 1-13

هايي در دسنترس هاي شفافيت منالي و اجنراي آن شناخ المللي براي تدوين سياستهاي بينسازمان مروزها

هنا، چنارچوب بخشني بنه دادهدهند: اطمي اناند که چهار حوزه ارتصناد کنالن را پوشنش ميکشورها ررار داده

گيري نماي ندگان در دهي از اجراي بودجه ساالنه  امري حيناتي بنراي تصنميممدت، گزارشنويسي ميانبودجه

که شفافيت مالي را با جديت و صدارت  هاييشور. کهاي ماليها( و باالخره افشاي ريسکتصويب متمم بودجه

ش ي خنود، افنزايد که با دسترسي به اهدافي چون باال بردن رت نه انت نارند، رصد دار دهدر دستور کار ررار مي

ن و. رناند خشنرشد ارتصادي خود را شتاب بيشتر و تنداوم بهتنر ب، انض اط مالي و م ارزه با فساد مالي و اداري

بنه موجنب  و اساسي جمهوري اسالمي ايران حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش رامورد توجنه رنرار داده

شنود و از راه انتخابنات؛ رئنيس جمهنور، امور کشور بنه اتکناي آراي نمنومي ادارهمي»اين رانون  اصل ششم

ها و به طور کلي از ب ابراين از شهرداري«. شونداسالمي و انضاي شوراها انتخاب مي نماي دگان مجلس شوراي

درمقابنل شنهروندان و اصنل از آنهنا، و نتنايج ح رود که در مقابل نملکردهنانهادهاي نمومي انتظار ميتمامي 

م شنهردارانرا ملنز ،خگوييمسئوليت پاسنتوان گفت که مي نماي دگان رانوني ايشان پاسخگو باش د. به بيان ساده

را هاي مصننوب ده د به شهروندان توضيح ده د و نتايج حاصل از برنامهکه انجام مينمايد در مورد انمالي مي

 مردم ررار ده د. نموم در مارض ارزيابي و رضاوت نهادهاي مستقل نظارتيو در نهايت 

ايه و و حفنظ سنرم ظارت بر حسن ادارهن": رانون مذکور يکي از وظايف شوراها ن ارت است از 8براساس ب د 

درآمد و هزي ه آنها  ج سي و اموال م قول و  يرم قول شهرداري و همچ ين نظارت بر حسابهاي نقدي، دارايي

هر شنر تشريح وظنايف شنوراي د 10. همچ ين در ب د "اي که مخل جريان نادي امور شهرداري ن اشدبه گونه

شنود يمهرشش ماه يک بار توسط شهرداري تهيه  شهرداري که و هزي هييد صورت جامع درآمد ات ": بيان شده

وظنايف  نينز در تشنريح 26و در ب ند . "آن به وزات کشنوراي از و انتشار آن براي اطالع نموم وارسال نسخه

ا رنايت بي وابسته به آن هاتوسط شهرداري و سازمان تصويب نرخ خدمات ارائه شده"شوراي شهر آمده است:

 "ها.مه مالي و ماامالت شهرداريناآيين

هاي دولتي بوده و محيط ده د، مشابه سازمانها و خدماتي که ارائه ميها به لحاظ نوع فااليتب ابراين، شهرداري

است. شنفافيت  گزارشگري و چارچوب نظري مورد استفاده براي اين واحدها نيز متفاوت از واحدهاي انتفاني
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هاي تاباه متارر از نظام و مندل ها و شرکتنظارت پذيري شهرداري تهران و سازمانو انض اط مالي و به ت ع آن 

 شود.گزارشگري مالي آن است که در زير به آن پرداخته مي

 

 و تاریخچه آن در شهرداري تهرانگزارشگري شفافيت و انضباط مالي  2-13

هنناي محيطنني منندل گزارشننگري مننالي نهادهنناي بننزرگ بخننش نمننومي بننه طننور کلنني تحننت تننأرير ويژگي

ک  دگان براي تحقنق آن از هاي مالي و اهدافي که استفادهک  دگان از گزارشها،نيازهاي اطالناتي استفادهفااليت

هاي مالي، نيازهاي اطالناتي ک  دگان از گزارشگيرد. از اين رو، ش اسايي استفادهبرند ررار مياطالنات بهره مي

هاي ده د. پيش شرط تدوين هندفاي آن اطالنات را مورد استفاده ررار ميک  دگان برآنها و اهدافي که استفاده

ها و ملحوظ کردن روانين و مقررات و هاي محيطي فااليتگزارشگري مالي است.اين در حالي است که ويژگي

شنوند. گزارشنگري منالي جزيني از نظنام ها مؤرر وارنع ميظرفيت تغييرپذيري روانين نيز در تدوين اين هدف

ک د. از اين رو، بنراي سخگويي است و در تاامل با نظام پاسخگويي حاکم بر نهادهاي بخش نمومي نمل ميپا

و  طراحي و اجراي سيستم حسابداري م اسب و انتخاب مدل گزارشگري مالي کارآمد بنراي شنهرداري تهنران

 هاي تاباه، بايد به اين موارد توجه جدي کرد. ها و سازمانشرکت

ها و سازمان پذيري شهرداري تهران ودي که در ارتقاي شفافيت و انض اط مالي و به ت ع آن نظارتاز ديگر موار

ا استانداردهاي بخش نمومي در بتوان به تکميل حسابداري تاهدي و تط يق آن هاي تاباه مؤرر است ميشرکت

 شهرداري تهران اشاره نمود.

سيسنتم »از ان يکطرفنه بنود و باند از اينن تناريد نينز سيستم حسابداري شنهرداري تهنر 1360تا ر ل از سال 

بايد توجه  هاي بسياري را به همراه داشت.که مشکالت و آفت ،شداستفاده « حسابداري دو طرفه بر م  اي نقدي

ولي مدتها است تواند بر دو م  اي نقدي و تاهدي شکل گيرد سيستم حسابداري دو طرفه ميداشت که هر چ د 

شهرداري  1381بودجه مصوب سال  5۷. ت صره م سوخ شده است م  اي نقدي در دنياري بر سيستم حسابداکه 

نس ت به تهيه و تدوين نظام حسنابداري تاهندي م اسنب  82ماه اول سال  6تهران را مکلف نمود: حداکثر طي 

ت آزمايشني بنه براي شهرداري تهران اردام نمايد و در ادامه سال به صورت موازي با نظام مالي موجود به صو
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ساختار  1385جايگزين نظام نقدي نمايد.در سال  1384مورد اجرا بگذارد و پس از انجام اصالحات الزم، سال 

با استقرار سيستم  138۷شکل گرفت. در سال حسابداري تاهدي از طريق تشکيل کميته راه ردي پروژه اجرايي 

 نملياتي گرديد.اجراي سيستم حسابداري تاهدي  گانه شهرداري تهران، 22جامع مالي  فاي انس( در م اطق 

 

 سازي و انضباط ماليهاي حوزه شفافمشکالت و چالش 3-13

گذاران بخنش هايي است که امروزه توسط سياسنتترين اهداف و د د همسئله شفافيت و انض اط مالي از مهم

مر در اسن اد باالدسنتي سنتشود که اين موضوع به طنور مالحظه ميمشود. از همين رو نمومي کشور دن ال مي

هنايي، ل و چالشکشور مورد پيگيري و تأکيد ررار گرفته است. اما نلير م کارهاي انجام گرفته شده، ب ا بر دالي

 ترين آنها اشاره شود:شود که به مهمه وز توفيقي در اين موضوع حاصل نشده است. در ادامه ساي مي

هناي بنزرگ هنا و بخش گاهبهاي مربوط به جم باالي فااليتپيچيدگي مسايل مالي و ح :ضعف نيروي انساني

هناي خششود تا افراد به راحتي نتوان د به فراي دها و ريز مسايل آنها پي ب رند، از همنين رو، بنمومي بانث مي

هاي فسناد زيادي از فراي دهاي سازماني مصون از بررسي، بازبي ي و حسابرسي باش د که اي ها خنود بنه مندخل

 شوند.ل ميت دي

ها و همچ نين آمنوزش مسنتمر آنهاسنت. ب نابراين توجنه بنه حل اين مشکل نيازم د افزايش سنطح تخصن 

و  ها و وظنايفليتوئتقسنيم نام اسنب مسن، پرهيز از هاي شغليانگيزه، افرايش ي کاربردي و مستمرهاآموزش

 ي سازماني کمک نمايد.افيت و کارايتواند به شفمي فشار رواني ناشي از مراجاان و بستانکارانجلوگيري از 

ها و بسنترهاي و سيسنتم ITهاي شگرفي کنه در صن ات امروزه نلير م پيشرفت: هاي ماليضعف در سيستم

هاي مالي به صنورت دسنتي انجنام ها و ض ط و ر تهاي زيادي از فااليتاطالناتي رخ داده است، ه وز بخش

رخ دادن اشت اهات به صورت نمدي و ينا سنهوي افنزايش يابند. شود تا امکان گيرد. اين موضوع بانث ميمي

ت اينن از ديگنر مشنکالها:نظام جامع مالي و تناقض بين قوانين و مقررات مالي حاکم بر شههرداري فقدان

شده و رانوني  فقدان يک نظام حسابداري پذيرفتهو اي رض ياتي بين نظام حسابداري تاهدي و بودجهات حوزه، 

 سازي است. روي فراي د شفافترين مشکالت پيشهاي مالي از مهمرويه در فراي د ر ت و ض طاست. ن ود يک 
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 شود که به بخشي ديگر از مسايل اين بخش به صورت تيتروار پرداخته شود:در ادامه ساي مي

ها مه ود برنادر ن مغفول ماندن رسالت و اهداف حوزه مالي در بستر الزامات و ت گ اها و ارتضائات اداره شهر  -

 .شونددها به مسير ترک تشريفات هدايت ميا لب رراردا (هاي اجراييهاي جامع در حوزهبي يو پيش

ل رخ درصد نملينات منالي در انتهناي سنا40توزيع نام اسب حجم کاري در طول سال به نحوي که بيش از  -

 .دهدمي

ه اکارامد در حنوزنتجمع افراد سفارش شده و و ها هن ود ندالت در ت اسب کار و مزايا در مقايسه با ساير حوز-

 .گرددکه موجب سرخوردگي در ديگر افراد و ضاف در مديران مياني مي

 

 ه راهکارها و پيشنهاداتیارا 4-13

پذيري بيشتر بر حوزه سنتادي شنهرداري تهنران ترين راهکارها و پيش هاداتي که به شفافيت و نحوة نظارتمهم

 :شود ن ارت د ازم جر مي

 ايجاد ديوان محاس ات در شهرداري تهران 

 مکانيزه نمودن فرآي دهاي مالي و کاهش نقش انسان در آن 

 طح شهرداري تهرانسازي کليه رويدادهاي مالي در سيکپارچه 

 هران و ارائه بمورع گزارش تفريغ بودجههاي شهرداري تکاهش زمان بستن حساب 

 پاسخگويي مکانيزه به نهادهاي نظارتي 

 دهاي حسابرسي و اتخاي راه رد به سوي اخذ گزارش پاک کاهش ب  

 پاسخگويي به حسابرسان مستقل و م تخب شورا 

 م داد:توان اردامات زير را انجاها ميها و شرکتهمچ ين در حوزه سازمان 

 ها و شرکتها.برداري کامل سيستم جامع مالي   فاي انس( در سازماناستقرار و بهره 
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 ها و شرکتها ، سازمانرکز ارزيابي و پايش نملکرد با راه ري اداره کل امور مجامعطراحي و استقرار متم

 شده. اف کمي تايينها و شرکتها از اهدجهت تصحيح انحرافات احتمالي سازمان

 هاي هاي ماهيانه  يا سه ماهه( نملکرد بودجه، امتيازدهي و سياسنتبررراري نظام اخذ و ک ترل گزارش

 دجه.پاي  دي و رنايت چارچوب بودجه ابال ي با همکاري اداره کل برنامه و بوتشويقي در ميزان 
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 هم:دچهارفصل 

هاي تخصصي و ها، انجمنپذیري و نحوة تعامل با سمنمشارکت

 هااي و شورایاريحرفه
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 مقدمه 1-14

 تنرويج و نمومي تمشارک ت،نقالني از م ديبهره مستلزم پيشرفت به دستيابي کرد ادنا توانمي امروز دنياي در

 .است گروهي کار روحيه

 بنا  طمنرت مختلف مسائل درباره گيريتصميم و امور اداره در مردم مشارکت نلمي؛ هايپژوهش نتايج براساس

 .شودمي محسوب آنان اجتماني زندگي سطح ارتقاء براي مهمي نامل خود زندگي، محل

 خودجوش و رهدفدا م سجم، هايگروه تشکيل در بايد را تمانياج امور در مردم مشارکت و مداخله بارز نمود

 اينن پايدار توساه ي دفرآ در کلي، طور به. کرد وجوجست نهادمردمهاي سازمان و  يردولتي هايتشکل همان د

 شندن هنهادي ن و و پاينداري شوندمي محسوب( ملي تا محلي سطح تأريرگذار  ازهاي گروه جمله ازها سازمان

 .است محوراجتماعهاي برنامه به توجه مستلزم توساهاي هطرح

 آحناد حضنور( تحندم ملنل م شور نظير  الملليبين روانين و( ملل سازمان نظير  الملليبينهاي سازمان نظر از 

( حقنوري و رنانونيهاي شخصنيت ن وان به   يردولتيهاي سازمان گسترش و تشکيل در آنها مشارکت و مردم

 .تاس مهم بسيار

 اجراي و گيريتصميم در آنها دادن مشارکت و مردميهاي ظرفيت از استفاده بر نيز اسالم م ين دين در همچ ين

 گنذاري،رانون حکومنت، تشنکيل در منردم کنهاي گوننه به است شده بسياري تأکيد مردم آحاد وسيله به امور

 .دارند فاال و جدي نقشي کشور اداره و روانين اجراي گذاري،سياست

 

 مردم به امور واگذاري ضرورت 2-14

 و ولنتد مجنري  نظينر و گير تصميمهاي مجمونه م رم نياز نلير م مسائل برخي به توجه ما ک وني جاماه در

 واطل انهد کار روحيه از حمايت مردم، دست به مردم امور انجام واگذاري که است مانده مغفول( شهري مديريت

 .رودمي شمار به جمله آن از لتي يردوهاي تشکل ظرفيت از استفاده و
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 رنامنهب نداشنتن کشنور، اداري چنارچوب بنودن فربه و ناکارآمدي پيچيده، ساختار همچون داليلي به وارع، در

 ورود رهايبسنت و الزامنات نهناد؛مردمهاي سنازمان اينن رسنالت بنا مردم آش ايي ندم و بل دمدت استراتژيک

 هنايحوزه رد ويژه به مشارکتي و اجراييهاي نرصه به نهادمردماي هسازمان و  يردولتيهاي تشکل حداکثري

 .است شده فراهم کمتر شهري

 بنرايها( شنهرداري و شنهر شوراي جمله مسئول  از نهادهاي و دولت نقش حمايتي تواننمي بين اين در رطاا

 مردمنيهاي تشکل تقويت و آنها به امور سپردن موجود، ملموس و واراي ماضالت با جاماه آحاد کردن درگير

 .گرفت ناديده را

 رفنع ضنمن توانسنت خواهند نهادمردمهاي سازمان با رابطه در حمايتي روانين وها نامه آيين تدوين رو، اين از

 سازد. ميسر را شهري جوامع در امور بهتر اجرايها، سازمان اين روي پيشهاي چالش و موانع

 ضنرورتي نينزها برنامنه اجنراي وها گيريتصنميم اجتمناني در تمشارک نمومي،هاي نرصه در مردم حضور 

 اسنيديپلم و ج نگ بنه مربنوط مسنائل اسنتث اي بنه پيشنرفته کشورهاي در کهاي گونه به است، انکار  يررابل

... و شنهري ديريتم آموزش، درمان، و بهداشت زيست، محيط با مرت ط اردامات جمله از امور همه المللي،بين

 .است( نهادمردمهاي سازمان و  يردولتيهاي تشکل رالب در ويژه دم  بهمر نهده بر

 و رينزي رنامهب فرآي د در( نهادمردمهاي سازمان و  يردولتيهاي تشکل رالب در ويژه به  مردم حضور همچ ين

 رضنايت افنزايش و شنهري منديريت مجمونههاي هزي ه کاهش ضمن شهرها؛ سطح در بويژهها برنامه اجراي

 واهندخ موجب را ممکن زمانترين کوتاه در شدهتاريفهاي طرح وها برنامه تحقق آنان، نملکرد از شهروندان

 .شد

 ديگنران قابلم در مسئوليت بودن، آفريننقش بودن، هم با احساس ايجاد با توان دها ميسازمان اين نيز طرفي از

 .شوند موجب را يشهروند حقو  و تکاليف مشترک، سرنوشت داشتن حس ايجاد و

 ظينرن آنها حل و شهري مهم موضونات برخي به نس ت جاماه سازيحساس در را آنان نقش ن ايد ميان اين در

 .کرد فراموش... و نمومي سالمت اجتماني،هاي آسيب ترافيک، زيست، محيط هوا، آلودگي
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 هايآسنيب رفنع رد مداخله جمله از جاماه فره گي و اجتماني مسائل در هاسمن آفري ينقش اي که نهايت در

 .است مؤرر بسيار.. .و ارتصادي مفاسد و انحرافي هايمسلک ،ازدواج سن باالرفتن انتياد، طال ، مان د اجتماني

 زمال بسنترهاي سنازيفراهم لنزوم ولني برخوردارند توجهي رابل تاداد از مردميهاي تشکل اک ون هم هرچ د

 امکانات و بايد تسهيالت ،بوده ضروري گيريشکل اوليه مراحل در خصوص هب نهادهاي مردمسازمان اين براي

 .گيرد ررار آنان اختيار در همکاري جهت شهري مديريت مجمونه در موجود

 بنودن، يرسياسي  بودن،  يردولتي نظير  فراوان اشتراکات گرفتن درنظر با و فو  موارد تمام به باتوجه ب ابراين

 لزوم ؛...(و تمتفاو و مت وعهاي حوزه در فااليت مشابه، وظايف و کارکردها داشتن ردم،م با مستقيم بودن درگير

 ارائنه هندف بناهنا حوزه اينن در فانال نهنادمردمهاي سنازمان با شهري مديريت مجمونه همکاري س د تهيه

 شندت بنه منردمهناي چالش و نيازهنا رفع جهت در تخصصي و کارش اسي نظرات بر م ط ق و مؤررهاي طرح

 .شودمي احساس

 

 نهادمردم هايسازمان موفقيت در مؤثر عوامل 3-14

 افزايش براي. بخش د دبه و را خود سازمان کارآيي و ارربخشي ک  د ساي بايد نهادمردم هايسازمان کلي طور به

 زمال هنايرافتظ و درنت بنا و درستي به ريزيبرنامه و گذاريسياست هدف، تايين هايفااليت بايد ارربخشي

 .شود انجام

 :ک  د کار اساسي محور چهار روي بايد نهادمردم هايسازمان نيز کارآيي افزايش در

 نضو، بسترسازي نگهداري و مشارکت، مديريت، جذب

 :نهاد در شهرمردم هايسازمان مشارکت. 1

 .گينرد رنرار توجنه مورد نهادمردم هايسازمان هايفااليت همه در اساسي اصل يک با وان بايد لزوم مشارکت

هاي مختلنف ن اليهبي انگيزه و بستر ايجاد به بايد هاسازمان همه جان ه شهروندان اين مشارکت به دستيابي براي

 .دشو انجام زير هايراه از تواندمي کار اين. اجتماني جهت کمک به مديريت شهري بپردازد
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 م ظور کمک به مديريت شهري نهاد به هاي مردمهاي سازمانتاريف فضاي فااليت ايجاد -

 مسئوليت اجتماني ميان شهروندان  حس سازي ايجادبستر -

 درحل ماضالت مديريت شهري دارد مشاهده رابل ارر که هاييپروژه طراحي -

 موضوناتي که توسط مديريت شهري مغفول مانده است. کردن محسوس -

 :نهادمردم هايسازمان مديريت. 2

نهناد در مردم هايسنازمان کارآيي افزايش به تواندهاي ييل ميفااليت نهاد،مردم هايانسازم مشارکت زمي ه در

 ک  د: مديريت شهري کمک

 بنه بايند هاسازمان اين و باشد نهادمردم هايسازمان مديريتي هايبرنامه سرلوحه بايد کمک به مديريت شهري

 .بپردازند جماي و مشارکتي مديريتي هاينظام طراحي

 همواره بايد و گردد تکرار و رکود و يک واختي دچار آنها اردام هايشيوه ده د اجازه ن ايد نهادمردم هايمانساز

 .ک  د استفاده نو و م اسب هايشيوه از

 ن ايند آنها باش د االف بايد نيز راه ري مديريت شهري در بلکه خودشان تشکل در ت ها نه نهادمردم هايسازمان

 ارندام خود براي شهر، م اسب شرايط ايجاد براي بايد بلکه زندگي در شهر بمان د شرايط شدن بم اس انتظار به

 .ک  د

 در با بايد آنها ک  د. اماه بسترسازيج در خود هاي مديريت شهريفااليت حوزه در بايد نهادمردم هايسازمان 

 و داوطل اننه هايتشکل وجود رتضرو و اهميت ک  د ساي ايستادگي و استمرار پافشاري سياست گرفتن پيش

 شن که ايجناد اهر از را خنود هايخواسنته و مارفني ک  ند به شهروندان را آنها توسط الزم هايمشارکت انجام

 از اسنتفاده بنا نينز و هارسنانه و جماني ارت ناط وسنايل از استفاده با بايد آنها همچ ين ک  د پيگيري تخصصي

 .ک  د مارفي جاماه به را نهادممرد هايسازمان گوناگون، هايظرفيت
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 محالت شورایاري هايانجمن  4-14

 م طقنه 22 و شنهري ناحينه 13۷ رالنب در و تهنران محلنه 3۷1 در نوپا نهاد يک با وان شوراياري هايانجمن

 قو تحقن مشنکالت بنه توجنه بنا تهنران شنهر در نهناد اينن تولند. گرفنت شکل 84 سال اسف د در شهرداري

 بندون توسناه کنه واراينت اينن پنذيرش و سنو يک از رسمي هاينرصه در مشارکت کمرنگي ،ساالريمردم

 تحرکنات و تحنوالت در نطفني نقطه تواندمي ديگر سوي از ،نيست پذيرامکان محلي هاينرصه در مشارکت

 توسنط شنده انجنام هنايفااليت تجربنه. گنردد کشنور و تهنران شهر سطح در فره گي و ارتصادي ،اجتماني

 مستقيم ارت اط شوراياران توفيق که است حقيقت اين گوياي  يرسياسي و اجتماني نهاد يک به ن وان شوراياران

 رشنهردا انتخناب طنرح. دارد شنهري منديران خصوصاً مديران سوي از نهاد اين به فرصت ايجاد و حمايت با

 ،شوراياران نظر با فرا ت اورات سازي  ي جهت محالت به ويژه انت ارات اختصاص ،شوراياران توسط نواحي

 هندف بنا کنه است ايارزنده اردامات جمله از محالت در نهاد اين فااليت دفتر جهت مکان گذاردن اختيار در

 .است شده انجام شوراياران تقويت

 بنه محنالت شنهري امنور اداره سنپردن در شنهري مديريت جاري هايسياست سوي و سمت به توجه با ليو

 و مردمي مطال ات داليلي پاسخگوي به شهري مديريت موجود وضايت بپذيريم بايد شوراياران و محل ماتمدان

 .نيست بايد که ب حوي شهروندان انتماد جلب

 

 هاي پيشروچالش 5-14

 بنه ن نوان تشنکيالت اينن وجودي رسالت و تاامل م اس ات با انضاء کافي آش ايي ندم و نهاد اين نوپابودن ن

 حينث از محلني هنايظرفيت حداکثر از استفاده در ناتواني و رسان خدمات نهادهاي با شهروندان اتصال حلقه

 جنذب و جلب براي هافرصت اين از بکارگيري و مشارکت سهم با وان مديريتي و نظارتي ،مالي ،انساني م ابع

 ب ندياولويت ،آماري تحليل از حاصل نتايج است. محالت توساه جهت در شهرداري هايارگان و نهادها ساير

 سناير مشنارکت مسنتلزم منيمرد هايخواسنته از بسنياري حل که دهدمي نشان تهران شهر مشکالت و مسايل
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 هايخواسنته تحقنق ،شهري واحد مديريت وجود ندم به دليل که است شهر سطح در رسان خدمت هايارگان

 است. شهرداري از  ير نهادها ساير پذيريمشارکت در مؤرر تاامل بررراري مستلزم شوراياران

 نهادهناي مظهنر و محنل ماتمندين به ن نوان شوراياران فااليت اساس با مت اسب شهرداري سازماني ساختار ن

 در شنهرداري تشنکيالت و سنازمان حاضنر حال در. نيست محوري محله جاري هايسياست اجراي در محلي

 نيافته تحقق يدنما پشتي اني و مديريت ،نظام يک رالب در را محلي هايسياست که ايبه گونه ،محالت و نواحي

 بصنورت شنهري مديريت با تاامل راستاي در نهاد اين اتصال حلقه که شد خواهد محقق زماني مهم اين. است

 و هم وا شهرداري تشکيالت و سازمان با محله نرصه از( شهرداري با شوراياري ارت اطي سطوح هرم  هرم يک

 .گردد پشتي اني

 و مسنايل وسنيع حجنم به توجه با هاشوراياري هايبرنامه و هاطرح از پشتي اني در بودجه و مالي محدوديت ن

 فزاي نده و نيازهناي سنو ينک از نمراني و ترافيکي ،محيطي زيست ،نمراني مختلف ابااد در شهري مشکالت

 . ديگر سوي از محالت نرصه در شهري

 بنا نهناد اينن جايگناه و نقنش آموزش در خصوص شورا انضاي براي مستمر و ايحرفه ايهآموزش فقدان ن 

 هنايآگاهي کسنب همچ نين و شهرداري خصوصاً  يردولتي و دولتي هايسازمان با مؤرر تاامل بررراري هدف

 .شهري هايسازمان و نهادها جاري هايرويه و روانين از الزم

 ن نوان به مردمي هايمشارکت جلب در حاکم کمرنگي و هابرنامه و هاطرح اجراي در شهرداري نهاد به اتکاء ن

 .محالت اجتماني پايدار توساه تحقق جهت در شهري مديريت با تاامل در مشارکت سهم و بالقوه پتانسيل

 اجرايي و اداري امور ،مسايل به شدن آلوده و نظارتي بازوي يک به ن وان شوراياران ياتي نقش از شدن خارج ن

 .مشورتي و مشارکتي نهادهاي تمامي اضمحالل و اهداف تحقق بازدارنده نامل يک و به ن وان

 جهنت در را شنوراياران کنه ايبنه گوننه اجرايي و مالي ،حقوري روانين و هانامهآيين ضاف يا و وجود ندم ن

 .نمايد پشتي اني شهري هايسازمان با تاامل در محوريمحله سياست تحقق
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 راهکارها و پيشنهادات 6-14

 مشترک و ارت ناط مطلنوب بنا اهداف استمرار جهت در و بوده پايدار اهداف الزم است نهاد شوراياري داراي ن

 د.نماي تالش نهادمردم هايديگر سازمان و دولتي هايبخش

تشنکيل  م طقه و محالت شرايط از ناشي ط ياي نياز به ب ا و داوطل انه در چارچوب وظايف رانوني بصورت ن 

 گردد.

 شکل گيرد. شدهاز ر ل تاريف و مشخ  سازوکار و روابط ،ضوابط داراي ن

 گيرد. و شهرداري شکل دولت از مستقل مردمي هويت و حقوري شخصيت داراي ن

 .باش د نداشته انتفاني و سودجويانه اهداف ن

 ارتقاء جايگاه شوراياري به شوراي محله ن

 توانندمي  يردولتني هايسنازمان بنا تاامل در شهري مديران توسط زير مالحظات به توجه موارد اين ک ار در 

 :گيرد ررار گيريتصميم محور

 رالنب در امنور تندريجي سنپردن و شهري مديريت هاينرصه در هاتشکل فااليت جهت م اسب بسترسازي ن

 مردم دار باما ي تاامل

 هنايحرکت و  يردولتني هايتشکل تقويت و تشويق هدف با تسهيالتي و مالي ،انت اري پشتي اني و حمايت ن

 جماي

 ،آمنوزش شنهروندي هاينرصنه در تهنران شهرداري ياتي رسالت با مرت ط هاياز برنامه پشتي اني و حمايت ن

 ...و شهروندان سالمت ،محيطي زيست ،شهري نقل و حمل و ترافيک ،اجتماني هايآسيب

 مردمني و خيرخواهانه هايفااليت به نالرم د مردمي داوطل انه ارشار و هاگروه افراد، از حمايت و ساماندهي ن

 و... نلمي ،اجتماني ،ادبي ،ه ري ،ورزشي زمي ه در

 


