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پیشگفتار

پیشگفتار
برنامهریزی در ایران ســابقهای  70ســاله دارد .اولین برنامۀ  7ســالۀ توسعۀ کشور در
سال 1327در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و از سال  1328اجرایی شد.
از آن زمان تاکنون برنامههای متعدد  7ســاله و  5ســاله در کشور تدوین شد .شهرداری
تهران نیز تاکنون  2برنامۀ توسعه را پشت سر گذاشته و اکنون سومین برنامۀ  5ساله را
تدوین کرده است.
با توجه به تجربۀ  70سالۀ نظام برنامهریزی ،در نگرش مدیران کشور تغییری اساسی
ایجاد شــده اســت .در تدوین برنامه تالش کردهایم به گونهای عمل کنیم که این برنامه
ً
اجرایی باشد و نه اینکه صرفا ایدههایی برای آینده طرح شود که تحقق آنها امکانپذیر
نیست.
باید خاطرنشــان کرد «زیســتپذیری»« ،شــفافیت»«،کاهش نابرابری»« ،توسعۀ
عدالت» و «بهبود حکمروایی خوب شهری» از اهداف مهم این برنامه است .این الیحه در
 11فصل و 91ماده شامل حکمروایی شهری ،سرمایۀ سازمانی ،هوشمندسازی ،اقتصاد
و مالیۀ شــهری ،فنی و عمرانی ،فضای کالبدی ،حملونقل و ترافیک ،محیطزیســت و
انرژی ،فرهنگی و اجتماعی ،ایمنی و مدیریت بحران و مدیریت راهبردی برنامه تنظیم
شده است.
امید اســت که این برنامه در زمینه جلب رضایتمندی شــهروندان و ارتقای کیفیت
زندگی آنها منطبق با معیارها و شاخصهای حکمروایی مناسب ،بتواند نقش مؤثری را
ایفا کند .برای دستیابی به حکمروایی مناسب شهری به نظام مدیریت هماهنگ شهری و
اصل ارتقای کیفیت زندگی
تنقیح قوانین توجه شده است .مبنای برنامه ،دستیابی به دو ِ
و رضایتمندی شهروندان با شعار «شهر زیستپذیر ،شهروند مشارکتپذیر» است.
محالت با ســنجش شــاخصهای زیســتپذیری رتبهبندی خواهند شد و محالت
با نیازمندیهای بیشــتر در اولویت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت و با بهره مندی
از«تبعیض مثبت» ،منابع بیشــتری به آنها تخصیص خواهد یافت .در برنامۀ سوم ،برای
مشارکت مردم سازوکارهای الزم بهخوبی در نظر گرفته شده است ،چراکه مدیریت شهر
بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
مبارزه با فساد نیز از معضالت توسعۀ هر کشوری ست ،که تحقق آن در گرو مشارکت
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شــهروندان است .طبق تجربه جهانی ،هرجا فساد باشد توسعه و رشد تحقق نمییابد،
چــون منابع تلف میشــوند و رابطه جای ضابطــه را میگیرد .مبارزه با فســاد نیازمند
اصالحات بنیادی اســت .باید شاخصهای فساد مشخص شود و برای همۀ بخشهای
ارائه دهنده خدمات در شهرداری ،سامانههای قابل دسترس راهاندازی شود تا شهروندان
بتوانند عملکرد همۀ بخشها را از طریق این سامانهها رصد کنند و میزان رضایتمندی
مردم از عملکرد دستگاههای ذیربط شهرداری را با اجرای سازوکارهای دقیق و شفاف،
مورد سنجش مستمر قرار دهیم.
تدوین ســند نظام جامع ارزیابی عملکرد در همۀ ســازمانهای شهرداری و ارتقای
کیفیت پدیــدآوری و اجرای پروژهها در طول این برنامه در اولویت اســت .پروژهها ابتدا
امکانسنجی و سپس مطالعه و اجرا می شوند.
هوشمندســازی فرایندها و مأموریتهای سازمانی شــهرداری تهران از دیگر نکات
مهمی اســت که در برنامه مورد توجه قرار گرفته است .اولین و مهمترین نیاز شهرداری
برای دســتیابی به این هدف ،شــفافیت و امکان مبارزه با فســاد است .در حال حاضر،
سالمت اداری و شفافیت ،به دلیل نبود شاخصهای مشخص ،چندان قابل رصد نیست.
از این رو ،اصالح ساختار سازمانی شهرداری از دیگر اهداف این برنامه است و بهزودی در
آییننامۀ استخدامی شهرداری بازنگری خواهد شد.
هوشمندســازی شــهر تهران یکی دیگر از اهــداف این الیحه اســت .در چارچوب
هوشمندسازی ،روند صدور هوشمند پروانههای ساختمانی از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت و باید در ســال اول برنامه به طور کامل اجرایی شود.در صورت اجرای این طرح،
متقاضی اخذ پروانه ،نیازی به مراجعۀ حضوری به شهرداری تهران نخواهد داشت ،بلکه
قادر خواهد بود با مراجعه به سامانههای هوشمند از همۀ جزئیات صدور پروانه و از جمله
هزینههای آن در هر نقطه از شــهر تهران مطلع شده و مبالغ قانونی تعیین شده را واریز
کند.
فرایند بهبود و کنترل ترافیک از مهمترین مسائل شهری تهران است که با ساماندهی
ای پیشبینی شده در این برنامه ،اجرایی خواهد شد .همۀ پارکهای
پارکهای حاشیه ِ
حاشیهای دارای مختصات قابل کنترل خواهند بود و بدینترتیب از تردد اضافه در شهر
پیشگیری و ترافیک کاهش خواهد یافت تا مانع هدر رفت زمان برای شهروندان شود.

پیشگفتار

با هوشمندســازی ،مشکالت بســیاری در حوزۀ حملونقل و ســایر حوزهها مانند
مدیریت پســماند ،کاهش خواهد یافت .و شفافســازی و کنترل منابع شــهرداری نیز
محققمیشود.
فراینــد کاهش هزینهها و افزایش درآمدها از دیگر نکات مهمی اســت که در تدوین
برنامۀ  5سالۀ سوم شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است .درآمدها در طول اجرای
برنامه باید ساماندهی شوند .در آینده و با تصویب الیحۀ درآمدهای پایدار شهرداریها،
شاهد افزایش درآمد پایدار خواهیم بود .در همین زمینه ،تدوین الیحۀ سند گردشگری
در تهران واقتصادی کردن فرهنگ از دیگر اهداف این برنامه اســت .ضمنا تدوین سند
مشــارکت و سرمایهگذاری پیش بینی شده است تا زمینۀ سرمایهگذاری بیش تر فراهم
شود.
در برنامه به فضای کالبدی شــهر تهران توجه شــده اســت .و بر این اساس باید در
طرح تفصیلی تهران بازنگری و طرح تفصیلی جدید ارائه شــود .بخش قابل توجهی از
ساختمانها فرسودهاند و با اندک تکانی فرومیریزند .برای مدیریت کارآمدتر بحران باید
اقدامات اساسی و بنیادی در طول برنامه انجام شود تا هنگام وقوع بحرانها با چالشهای
بزرگ مواجه نشویم .موضوع معماری و زیبایی شهر نیز یکی از مواردی است که باید به آن
توجه کنیم و تدوین طرح ضوابط نمای شهری با هدف از بین بردن ناهماهنگی موجود
نیز در برنامه مدنظر قرار گرفته اســت .همچنین حفظ و احیای آثار تاریخی و طبیعی،
متناسب با ظرفیتهای موجود در شهر تهران در زمره اولویتهاست.
برنامۀ  5سالۀ سوم شهرداری تهران در حوزۀ حملونقل و ترافیک نیز تدابیر الزم را
پیش بینی کرده اســت .تمرکز این برنامه در توسعۀ حملونقل عمومی بر متروشهری
ست.
توســعۀ خطوط اتوبوســرانی بیآرتی و برقیکردن وســایل نقلیــه و اجرای خطوط
الآرتی،همراهبانوسازیناوگاناتوبوسرانی،هوشمندسازیحملونقل،یکپارچهسازی
اطالعات ترافیکی و همچنین ترویج فرهنگ اســتفاده از دوچرخه و ساخت مسیرهای
دوچرخهسواری و گسترش پیاده راه هم در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته است .برای
حل مشــکل آلودگی هوای تهران ،بر توســعۀ فضای سبز و تکمیل کمربند فضای شهر
تهران تاکید شده است.
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احکام دیگری از این برنامه مربوط به بازچرخانی آب و مشارکت بخش خصوصی در
حوزۀ پسماند است .تکمیل شناسنامۀ باغها و درختان شهر تهران نیز پیشبینی شده
اســت تا دیگر کســی نتواند درختان و باغهای شــهر تهران را از بین ببرد .حفظ هویت
شهری و طبیعت درون و بیرون شهر نیز مدنظر قرار گرفته است ،زیرا در کنار حفظ هویت
تاریخی باید به هویت طبیعی شهر نیز توجه شود.
توسعۀ امکانات معاینۀ فنی از دیگر مواردی است که در برنامه پیشبینی شده است
تا امکان اخذ معاینۀ فنی برای همۀ خودروها با رعایت استانداردهای دقیق امکانپذیر
شود.
حفظ هویت شــهری تهران هم از مواردی اســت که این برنامه به آن پرداخته است.
تهران پایتخت ایران اســت و مرکز تنوع قومی ،مذهبی و دینی است .تهران مرکز تمام
کشــور اســت و پذیرش این واقعیت ،عامل تقویت همگرایی ملی برای کل ایران است.
اقتصادیکردن فرهنگ ،از دیگر محورهای برنامۀ  5سالۀ سوم است
در برنامۀ  5ســالۀ ســوم شــهرداری تهران ،شناســایی نیازهای هر محلــه و اعمال
سیاســتهای «تبعیض مثبت» برای رفع نیازهای محالت و توسعه ی محله مورد توجه
است.
ایمنی و مدیریت بحران و شناســایی و ساماندهی داشــتههای شهر و شهرداری در
برنامه پیشبینی شــده اســت تا هنگام وقوع حوادث ،با به کار گیری نیروی انســانی و
تجهیزات موجود ،خســارت های احتمالی کاهش یابد و امداد و نجات سریع تر صورت
گیرد  .برنامۀ مناسبسازی ناوگان و تجهیزات ،همچنین اطالعرسانی و هشدار سریع،
به همراه آموزش و افزایش نیروهای آتشنشانی از دیگر تاکیدات این برنامه است .در این
برنامه مشخصکردن مکانهایی برای امداد و نجات و اورژانس هوایی یک ضرورت است.
تدوین طرح آمادگی برای حوادث طبیعی (سیل و زلزله) هم از نکات مورد توجه این
برنامه اســت .محالت باید برای بروز این حوادث آمادگی الزم را داشته باشند .بنابراین
تالش می شود طرحی برای آمادگی شهر در برابر سیل ،زلزله و آتشسوزی تدوین شود.
یکی از این اهداف ،برنامه سازماندهی مردم در سطح محالت برای شرایط بحرانی است.
دســتیابی به اهداف و اجراییشدن برنامۀ ســوم توسعه ،نیازمند تشکیل دبیرخانۀ
کنترل و ارزیابی ست که هر سال روند تحقق برنامه را پایش و گزارش آن را ارائه کند.

پیشگفتار

در پایــان از همــه ی صاحب نظران ،کارشناســان ،نهادهای مدنی و تشــکل های
تخصصی ،معاونان ،مدیران و کارشناسان شهرداری تهران ،رئیس و اعضای شورای شهر
تهران و کارشناســان و مشاوران این شــورا که در تدوین این الیحه مساعدت و همکاری
نمودند،سپاسگزارم.

سیدمحمدعلیافشانی
شهردارتهران
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احکام
پیشنهادی

توضیح:
در همه احکام این سند ،منظور
از «شهر»« ،شهر تهران» و
«شهرداری»« ،شهرداری
تهران» و منظور از «شورا»،
«شورای اسالمی شهر تهران،
ری و تجریش» است.

فصل اول :
حکمروایی شهری
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ماده -1شهرداری موظف است بطور مستمر شاخصهای حکمروایی شهری را پایش
کند و گزارش عملکرد آن را ساالنه منتشر کند.
ماده  -2شهرداری موظف است با به کارگیری همه ابزارها و روشهای قانونی ممکن
از جمله ظرفیتهای شورای عالی استانها ،زمینه دستیابی به نظام مدیریت هماهنگ
شهری را تا پایان برنامه فراهم کند.
ماده -3شهرداری موظف است برای تنقیح قوانین مرتبط با مدیریت شهری ،مصوبات
شورا و شهرداری و مقرراتزدایی ،برنامه عملیاتی خود را ارائه دهد و در سال های برنامه
نسبت به اجرای آن اقدام کند.
ماده  -4شــهرداری موظف اســت به منظور ارتقاء نظام مدیریت شهری ،بهرهگیری
مؤثر از تجارب و دانش بینالمللی و ایجاد برند شهر تهران ،همه ظرفیتهای دیپلماسی
شهری و همکاری نهادهای بینالمللی و ذینفعان کلیدی محلی ،ملی و بینالمللی را به
کار گیرد .سند راهبردی «دیپلماسی شهری و برندسازی شهری تهران» در شش ماهه
نخست اجرای برنامه توسط شهرداری تدوین و ارائه خواهد شد.
ماده  -5شــهرداری موظف اســت تا پایان ســال نخســت برنامه ،نســبت به تدوین
ی همه محالت شــهر و تدوین برنامههای توسعه
شــاخصهای زیست پذیری و رتبهبند 
محالت و به هنگام سازی سالیانه شاخص ها اقدام کند.
ت شــهروندی برای
ماده  -6شــهرداری موظف اســت به منظور ساماندهی مشارک 
شناسایی و حل مسائل شهری در شش ماهه نخست برنامه ،الیحه سازوکارهای مشارکت
شهروندان در نظام مدیریت شهری را به شورا ارائه دهد.
ماده  -7شهرداری موظف است برای مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداری بر اساس
فرایندهای شناسایی و اولویتبندی شده ،اقدامات زیر را انجام دهد:
 . 1سنجش و ارائه گزارش سالیانه شاخص های فساد و شفافیت؛
.2تدویــن و ارائــه برنامه عملیاتی برای کاهش موثر فســاد در فرایندها و گلوگاههای
شناسایی شده در شش ماه نخست برنامه ؛
.3هوشمندســازی همه فرایندهای ارائه کاال و خدمات و انجام ماموریتها و استقرار
سامانه هوش تجاری ( )BIدر همه مناطق ،سازمانها و شرکتها؛
.4استقرار نظام مدیریت ،شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوریهای تحلیل داده؛

فصل اول ،حکمروایی شهری

ماده  -8شــهرداری موظف است کلیه معامالت و فرایندها ،تراکنشها و تصمیمات
امتیازآور شــامل موارد زیر را در ســامانههای با قابلیت دسترسی همگانی بطور شفاف
منتشرکند:
.1کلیه معامالت شهرداری شامل قراردادهای متوسط به باال؛
.2مناقصه ها ،مزایده ها و تهاترها؛
.3اسناد مربوط به واگذاریها؛
.4مجوزهای بهرهبرداری از امالک ،مستغالت و داراییها شهرداری؛
.5مصوبات و آراء قطعی کمیسیون ماده صد و ماده پنج؛
.6هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقوقی و حقیقی؛
تبصره :1شــیوهنامه اجرای این ماده در شش ماه نخست اجرای برنامه ارائه خواهد
شد.
ماده-9شهرداریموظفاستبهمنظورسنجشمستمرعدالتدرشهرورضایتمندی
شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و پایش مستمر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی،
هر ســاله پیمایش فراگیر ارزشها ،نگرشها ،ســامت ،دیدگاهها و شــاخص رضایت
شهروندان را در دو سطح کالنشهر و محالت انجام دهد و نتایج آن را منتشر کند.
ماده -10شهرداری موظف است سند نظام مشارکت و برونسپاری وظایف ،فعالیتها
و پروژهها را با رویكرد تقویت نقش «حاكمیتی» و كاهش «تصدیگری» و ارتقای بهرهوری
و چابك سازی در طول برنامه تدوین کند و نسبت به واگذاری و خروج از کلیه فعالیتهای
خارج از دامنه شمول سند مذکور در طول اجرای برنامه اقدام کند.
ماده  -11شــهرداری موظف است در جهت بازنگری نظام های مدیریتی مستقر در
شهرداری ،اقدامات زیر را در سال نخست برنامه انجام دهد:
.1تدوین سند جامع نظام ارزیابی عملکرد؛
.2ایجاد پیوستگی میان نظام جامع ارزیابی عملکرد ،نظام جامع منابع انسانی و نظام
بودجهریزی تا پایان سال دوم برنامه؛
.3انجام ارزیابی مستمر عملکرد برنامه و تحقق اهداف ،محصول ،تاثیر ،پیامد و رضایت
شهروندان؛
.4اســتقرار نظام مدیریت کیفیت در همه واحدهای شهرداری اعم از ستاد ،مناطق و
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سازمان ها و شرکتهای تابعه؛
.5تدوین نظامنامه مدیریت اسناد شهرداری؛
.6تدویننظامنامهتحولسازمانی؛
.7نظام مدیریت دانش؛
.8استانداردسازیفعالیتها؛
.9داشبوردمدیریتی؛
ماده  -12شهرداری موظف است:
.1در سال نخست برنامه فرآیند پدیدآوری پروژههای مهم شهری را ارائه کند.
.2بهمنظور ارتقاء سطح کیفی پروژههای شهر و رعایت الزامات زیستمحیطی و کاهش
آالیندگی هوا ،حفظ و نگهداری آب و خاک دستورالعمل مطالعات زیستمحیطی کلیه
پروژههای مهم شــهری را تدوین و به عنوان یک پیوســت زیســتمحیطی ،اجتماعی
ترافیکیالزامآورکند.
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ماده -13شهرداری موظف است به منظور تحقق حکمروایی خوب شهری و سازگاری
ســازمانی بیشتر با ویژگیهای یک نهاد اجتماعی و عمومی و نیز دستیابی به چابکی و
سرآمدی سازمانی اقدامات زیر را انجام دهد:
.1انجام مجدد معماری سازمانی
.2اصالح ساختار سازمانی شهرداری تا پایان سال نخست برنامه؛
.3بازمهندسیواستقرارساختارتفصیلیشهرداریواصالحطرحطبقهبندیمشاغل
تا پایان سال نخست برنامه؛
.4طراحی و پیاده سازی نظام تشکیالتی متناسب با وضعیت نیروی انسانی قراردادی
در سال نخست برنامه؛
.5استقرار تشکیالت جدید شهرداری تا سطح ساختار تفصیلی طی سال دوم برنامه؛
.6افزایش ســاالنه  5درصد نرخ تطابق پســت و شــغل ،متناسب با ساختار تفصیلی
مطلوبشهرداری؛
.7اجرای نظام جامع گردش شغلی و جغرافیایی خدمت کارکنان در طول برنامه؛
.8بازنگری در آئین نامه استخدامی شهرداری در سال نخست اجرای برنامه؛
.9بازنگری و بهبود نظام توانمندســازی ،هدایت تحصیلــی و نظام مدیریت عملکرد
کارکنان و مدیران تا پایان برنامه سوم؛
 . 10استقرار نظام شایســتگی و انتصاب مدیران بر اساس شایستگیهای عمومی و
حرفهای با بکارگیری نظام مدیریت استعداد ،جانشین پروری با محوریت زنان و جوانان
شایسته تا پایان سال دوم برنامه؛
.11استقرار نظام مدیریت دانش و تسهیم دانش و تجارب برتر سطوح مدیریتی تا پایان
سال دوم برنامه؛
.12استقرار در نظام رفاهی با رویکرد مشارکت و صیانت از سرمایه انسانی؛
.13تدوین نظامنامه بهبود مستمر و اجرای آن
ماده  -14شهرداری موظف است با هدف ایجاد ترکیب بهینه منابع انسانی از طریق
اعمال راهبرد" جذب برگزیده و خروج هدایت شده" تعداد کارکنان بیشتر از پست های
مصوبسازمانیساالنه 6درصددرمجموعکارکنان(ستاد،مناطق،سازمانهاوشرکتهای
تابعه) در طول برنامه ســوم با بکارگیری روشهای انگیزشــی ،برون سپاری ،بازنگری در

فصل دوم ،سرمایه سازمانی

روشهای ارزیابی عملکرد و تحول در نظام جذب و استخدام کاهش دهد.
ماده -15شهرداری موظف است با هدف بهبود سیستمهای اطالعاتی مدیریت منابع
انســانی سامانه جامع منابع انسانی در کلیه واحدهای تابعه اعم از مناطق ،سازمانها و
شرکتها را تا پایان برنامه سوم بطور کامل مستقر کند.
ماده  -16شهرداری موظف است با هدف افزایش رضایت و تعهد سازمانی نسبت به
اصالح نظام جبران خدمات ،امور رفاهی ،بهبود کیفیت زندگی کاری ،تأمین آتیه از طریق
برنامههایی نظیر تحت پوشش قرار دادن کارکنان با بیمههای تکمیلی ،عمر و پسانداز،
دســتیابی به توسعه ورزش همگانی ،سالمت پایدار کارکنان و توجه به گروههای خاص
کارکنان نظیر جانبازان ،ایثارگران ،بیماران خاص تا پایان برنامه سوم اقدام کند.
ماده  -17سازمان بازنشستگی شهرداری موظف است طی  ۵سال نسبت به تبدیل
و بهینه ســازی دارایی ها و خروج از بنگاه داری اقدام کند به گونه ای که این سازمان در
انتهای برنامه پورتفوی کم ریسک و متناسب با یک صندوق بازنشستگی داشته باشد.
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ماده-18شهرداریموظفاستدرمسیرایجادوتوسعهشهرهوشمندوبرایارتقاءشاخصهای
کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر نسبت به تدوین سند برنامه
عملیاتی ،پیشبینی منابع و تدوین مدل و شاخصهای بومی تهران هوشمند بر اساس مطالعات
و الگوبــرداری از تجــارب موفق جهانی و حضــور در رویدادهای معتبر ملی و بینالمللی و تعیین و
بروزرســانی اولویتهای اجرا تا پایان سال نخست برنامه ،راهبری و مشارکت در اجرای پروژههای
هوشمندسازی به انجام دهده و اقدامات زیر را انجام دهد:
.1ایجــاد ســازوکارهای الزم جهت راهبــری ،مدیریــت یکپارچه و پایش پیشــرفت پروژههای
هوشمندسازی شهرداری در قالب دبیرخانه تهران هوشمند تا پایان ششماهه نخست برنامه و ارائه
گزارش مستمر از عملکرد و میزان تحقق اهداف؛
.2ایجاد بســتر و پلتفرم جلب مشارکت شــهروندان و هدایت و حمایت از نقشآفرینان در شهر
هوشمند جهت تعامل نزدیک و ایفای نقش مؤثر آنها در حل مسائل شهر؛
.3ارائه طرح پیشنهادی در خصوص مدلهای ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت بخش خصوصی
در اجرای پروژههای تهران هوشمند؛
ماده-19شهرداریموظفاستدرمسیرتحققشهرهوشمندنسبتبهاستقرارزیرساختهای
ارتباطی و سختافزاری الزم جهت تداوم خدمات پایدار و با کیفیت از طرق زیر اقدام کند:
.1ایجاد و مشــارکت در توســعه زیرساختهای ارتباطی پایدار شــبکههای فیبر نوری ،بیسیم
دیجیتال ،اینترنت اشیاء و سایر فناوریهای ارتباطی نوین و مورد استفاده شهر و شهرداری؛
.2هماهنگیمدیریت،توسعه،نگهداریوتجمیعدانشومستنداتشبکهفیبرنوریشهرداریتا
پایان 6ماهه نخست سال نخست برنامه؛
.3ایجادوتوسعهزیرساختوسامانههایارتباطییکپارچهوشبکههایاجتماعیبرایشهرداری؛
.4تدوین ضوابط ،ساماندهی ،یکپارچهســازی ،صدور پروانه و ترویج استفاده اشتراکی از انواع
زیرساختهایمخابراتیوارتباطیدرسطحشهر؛
.5توسعهونوسازیتجهیزاتسختافزاری،برقاضطراری،نظارتیوپایشی،حسگرهاواینترنت
اشیاء ،تجهیزات مدیریت شرایط اضطراری و هشدار سریع و سایر تجهیزات ویژه و نوین؛
.6تدوینطرحجامعآتشنشانیهوشمند(باتاکیدبرراهکارهایتوسعهاینترنتاشیاءوارتباطات
پایدار) و مانیتورینگ ایمنی تصرفات شهری با اولویت تصرفات حساس ،مهم و پرخطر؛
.7طراحیوایجادمراکزدادهپایدارومقیاسپذیرشهرداریتهرانبابهکارگیریفناوریهاینوین

فصل سوم ،هوشمندسازی و نوآوری شهری

مانندمراکزدادهابریورایانشابریتاپایانسالسومبرنامهبارویکردافزایشدسترسیپذیریبرای
اطمینان از تابآوری و تداوم خدمات و توسعه تجهیزات و ظرفیتهای پردازشی و ذخیرهسازی مرکز
داده فعلی با رویکرد افزایش دسترسیپذیری و اطمینان از تداوم خدمات.
ماده  -20شــهرداری موظف اســت در مســیر تحقق شهر هوشــمند و ایجاد تحول دیجیتال،
کاهش هزینهها و ایجاد درآمدهای پایدار برای شــهرداری ،در حوزههای زیرساختها ،پلتفرمها و
سرویسهای نرمافزاری اقدامات زیر را به انجام برساند:
.1تولید و توسعه سرویسهای نرمافزاری یکپارچه مورد نیاز مدیریت شهری و شهروندان با رویکرد توسعه
خدماتدیجیتالوهوشمندشهریوشهروندیباتأکیدبرخدماتغیرحضوریوشفافدربسترهایمختلف؛
.2استقرار پلتفرمهای تجمیع سرویس و داده جهت هوشمند سازی و شفافسازی فرآیندهای
شهرداری و نیز ارائه خدمات به کسبوکارها و شهروندان و ارائه معماری کالن و برنامه اجرایی ظرف
 6ماه نخست برنامه؛
.3استقرارسامانههایجامعمدیریتمنابعشهرداریشاملنرمافزارهایجامعمنابعانسانی،جامع
مالی،معامالت،قراردادهاوصورتوضعیتهادرکلیهواحدهایتابعهشهرداریتاپایانسالدومبرنامه؛
.4ایجاد و توسعه انواع نظامهای پرداخت شهرداری و شهری و توسعه بسترهای تبادالت مالی بر
اساس فناوری نوین مانند رمز ارزها و زنجیره بلوکی؛
ماده-21شهرداریموظفاستدرسالنخستبرنامهنسبتبههوشمندسازی،ایجادشفافیت
و غیرحضوری کردن خدمات شهرسازی و معماری از طریق موارد زیر اقدام کند:
.1بازنگــری در ضوابط و مقــررات ،فرآیندها و رویههای صدور پروانه و پایان کار ،پایش مســتمر
تحوالت کالبدی و فعالیتهای عمرانی در شهر و بازتاب آن در روزآمدی طرحهای شهری؛
.2ایجادشفافیتدرقوانین،ضوابطوفرآیندهایمرتبطباحوزهشهرسازیومعماریشهرداری؛
ماده -22شهرداری موظف است نسبت به سیاستگذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و استقرار
نظامجامعاطالعاتمکانیازطرقزیراقدامکند.1:تدوینسیاستهاوتنظیممقرراتالزمجهتتوسعه
رویکرد داده باز و به اشتراکگذاری دادههای شهری تا پایان 6ماهه نخست برنامه برای ارائه به شورا؛
 . 2اســتقرار نظام جامع آمار و داده از طریق تدوین سند حکمروایی داده شهرداری تا پایان سال
نخستبرنامهمبتنیبرتجارببینالمللی؛
.3مدیریــت و تحلیل داده ماننــد کالن داده ،دادههای مکانی ،دادههای مدیریتشــده و داده
باز با بهرهگیری از فناوریهای نوین شــامل هوش مصنوعی ،یادگیری ماشــینی ،هوش تجاری،

25

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

داشبوردهایمدیریتیوسایرفناوریهاینوین؛
.4اســتقرار نظام جامع اطالعات مکانی بهمنظور جمعآوری ،برداشت اطالعات مکانی دقیق،
پاالیــش ،بهروزآوری ،تصحیــح ،تجمیع ،پردازش و تحلیل دادههای مکانی و ایجاد و غنیســازی
الیههایاطالعاتیونقشههایشهر؛
.5اتصال به زیرســاختهای ملی تبادل داده ،انطباق ســامانههای اطالعاتی با اســتانداردها و
چارچوبهــای مصوب ملی ازجمله تعاملپذیری و کاتالوگ داده اســتاندارد و مقررات مربوطه در
سامانهها و پاسخ الکترونیکی به استعالمات داخل و خارج شهرداری و شرکتها و سازمانهای تابعه
تا پایان سال سوم برنامه؛
ماده-23شهرداریموظفاستبهمنظوربرقراریامنیتفناوریاطالعاتوارتباطاتوافزایش
کیفیت این خدمات از طرق زیر اقدام کند:
.1تدوین راهبردها ،سیاســتها و ســاختار حکمروایی فناوری اطالعــات و ارتباطات و تعیین
خطمشی کیفیت این خدمات تا پایان 6ماهه نخست برنامه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن؛
.2برقراری امنیت سایبری در کلیه سطوح ارتباطی ،سامانهها ،دادهها در شهرداری و صیانت از
حریمخصوصیذینفعان؛
.3پیادهسازی و بهکارگیری سامانههای احراز هویت شهروندان و کسبوکارها و احراز اصالت اسناد و
مدارکباکمکفناوریهاینوینمانندامضایالکترونیکباهدفارائهخدماتامنوهوشمنددیجیتال؛
.4ارتقاءآمادگیوتوانمندسازیشهروندانوکارکنانشهرداریدرحوزهخدماتفناوریاطالعات
و ارتباطات از طریق برگزاری رویدادها ،دورههای تخصصی و تأمین محتوای آموزش الکترونیکی؛
ماده  -24شهرداری موظف است به منظور پیاده سازی نظام نوآوری کالنشهر تهران اقدامات
زیرراانجامدهد. 1:ایجاددبیرخانهوستادهماهنگینوآوریدرسالنخستبرنامهدرمعاونتبرنامه
ریزی و توسعه شهری و امور شورا؛
.2تدوین آیین نامه های حمایتی با هدف فراهم سازی بستر آزمون طرح های نوآورانه و دسترسی
کارآفرینان به زیرساخت ها و خدمات قابل ارائه شهرداری در شش ماهه نخست برنامه؛
.3تدوین نظام انگیزشی و توانمندسازی نیروی انسانی خالق و نوآور در شش ماه نخست برنامه و
اجرای آن در طول برنامه؛
.4اختصاص اندیس ویژه به فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه
بندیشهری؛
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ماده  -25شــهرداری موظف است ،به منظور گسترش ارتقاء عدالت در توزیع فضائی
خدمات و توســعه فضایی متوازن و حمایت از محدوده های کمتر توسعه یافته براساس
شــاخص های زیست پذیری ،با اصالح مشوق های مالی و ضوابط شهرسازی نسبت به
هدایت سرمایه گذاری به سمت این محدوده ها با رعایت مصوبات باالدست بویژه طرح
های جامع و تفصیلی اقدام کند.
ماده -26شهرداری موظف است سند توسعه فضای کسب و کار شهری و رونق بخشی
به اقتصاد شهر را با رویکرد جذب حداکثری فعالیتهای برتر و افزایش رقابت پذیری شهر
تهران برمبنای اقتصاد دانش بنیان و گردشگری شهری و اقتصاد فرهنگ ،در چارچوب
برنامه های توسعه مناطق و محالت تا پایان سال نخست برنامه تهیه و به شورا؛
ماده  -27ســازمانها و شرکتهای وابســته به شهرداری موظف به تهیه موافقتنامه
برای پروژههای خود از محل اعتبارات مصوب و مبادله آن با معاونت برنامهریزی و توسعه
شهری هســتند .معاونت برنامهریزی و توسعه شهری نیز موظف است بر حسن اجرای
موافقتنامههای مذکور نظارت کند و گزارش دوره ای  3ماهه را به شورا ارائه کند.
ماده  -28شــهرداری و همه ســازمان ها و شرکت های وابســته موظف اند نسبت به
راه اندازی و بکار گیری ســامانه جامع مناقصهها و مزایدهها و ترک تشریفات برای کلیه
قراردادهای متوسط و باالتر اقدام کند.
ماده  -29شهرداری موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این برنامه نسبت
به تطبیق حســاب فیمابین کلیه واحدها و شرکتها و ســازمانهای تابعه اقدام و در سال
نخست برنامه نسبت به تعیین تکلیف حساب های مذکور اقدام کند.
ماده  -30شهرداری موظف است به منظور هوشمندسازی فرایندها و افزایش نسبت
وصول درآمدها ،در شــش ماهه نخســت اجــرای برنامه به ارائه الیحه یکپارچه ســازی
سیستم های جامع مالی و دریافت عوارض اقدام کند.
ماده  -31شــهرداری موظف اســت پس از كســب مجوز برای تأمین مالی پروژههای
شــهری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و در قالب بودجههای مصوب نسبت به
تامین منابع با انتشارات اوراق مشارکت و بکارگیری روش ها و ابزارهای نوین تامین مالی
ً
بــرای پروژههای اولویتدار اقدام کند و منابع حاصل صرفــا در پروژههای اولویتدار که
گزارشتوجیهیفنی،اقتصادی،مدیریتریسک،زیستمحیطیواجتماعیوفرهنگی
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آن بر اساس قانون فنی و اجرایی شهرداری به تصویب شورا رسیده ،سرمایهگذاری کند.
ماده  -32شــهرداری مجاز است ،با اولویت دهی به پروژه های فاقد اقبال مشارکت از
سویبخشخصوصی،برایتامینمالیپروژه-هاینیازمندبهاعتباراتارزیوهمچنین
استفاده از سرمایههای بخش خصوصی و بازارهای مالی داخلی و خارجی در چارچوب
قوانین و مقررات اقدام به اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی کند.
ماده  -33شــهرداری موظف اســت در سه ماهه نخســت اجرای این برنامه «شورای
راهبردی مشارکت و ســرمایهگذاری شــهرداری» را ایجاد و سند «الگوهای مشارکتی
سرمایه گذاری ریسک پذیر با تمرکز برکسب و کارهای نوآورانه حوزه شهری» را در سال
نخست اجرای برنامه تدوین و ارائه دهد.
مــاده  -34به شــهرداری اجازه داده میشــود به منظور اجــرای طرحهای عمرانی،
اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی ،ترافیكی و شهرسازی و مدیریت بحران در مناطق22گانه
در طول اجرای برنامه پنجساله ،مطالبات سازمانهای دولتی و نهادها و نیروهای مسلح
بابت امالك و مســتغالت واقع در این طرحهــا را پس از توافق تهاتر نموده و ضمن ثبت
عملیات مالی مربوطه در ردیفهای درآمد و هزینه ،مراتب را در قالب ردیف بودجه های
سالیانه منظور و به شورا ارائه نماید.
ماده -35کلیه واحدهای ستادی ،سازمانها ،شرکتها و مناطق شهرداری موظفند همه
درآمدهای خود را به حساب مربوطه درخزانه شهرداری واریز کنند.
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ماده -36شهرداری موظف است نسبت به پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری
در چارچوب سند راهبردی نظام فنی و اجرایی مصوب شورای اسالمی شهر تهران (سند
 )1-1-1و با رعایت اصول ماده  34احکام دائمی توسعه کشور طی سالهای برنامه اقدام
کند.
تبصره :1با استناد به تبصره ذیل ماده هفدهم ( )17سند راهبردی نظام فنی و اجرایی،
معاونت فنی و عمرانی موظف اســت ســاالنه عملکرد نظام فنی و اجرایی شهرداری را
پایش و مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز را جهت اجرای اصول موضوعه نظام فنی و
اجرایی با همکاری معاونتهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته ،جهت تصویب به
شورای عالی فنی شهرداری و ارائه به شورا تهیه کند.
ماده  -37شــهرداری موظف اســت ،به منظور حفظ ذخایر زیســتی و تقویت شبکه
اکولوژیکی کالنشهر تهران ضمن حفاظت و جلوگیری از تخریب فضاهای سبز و روددره
ها و عرصه های طبیعی شهر و اراضی ارتفاعات جنوبی البرز  ،نسبت به ایجاد و توسعه
فضاها و محورهای سبز در شهر تهران اقدام کند و با اجرای مصوبه ثبت میراث طبیعی
شهر نسبت به شناسایی دقیق این ذخایر و اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت و ارتقاء کمی
و کیفی آنها در قالب برنامه های احیاء  ،بهسازی  ،حفاظت یا قلع مستحدثات یا کاربری
های متجاوز به حرائم طبیعی بهویژه روددره ها  ،دامنه جنوبی البرز ،حریم شــهر و لکه
های سبز اقدام و در سال نخست برنامه طرح ویژه ساماندهی شنچاله های واقع در حریم
روددره ها و جلوگیری از ادامه فعالیت کارخانجات شــن و ماســه واقع در محدودههای
حساس و پرخطر را تدوین و پس از تصویب شورای اسالمی شهر تهران به اجرا درآورد .
ماده  -38شــهرداری موظف اســت به منظور افزایش ایمنی و تاب آوری شهر تهران
در مقابل مخاطرات زمین ،نسبت به انطباق مستمر نقشه گسلهای شهر تهران بر روی
طرح تفصیلی و تکمیل اطالعات پایه مثل نرخ لغزش گسلها و نرخ فرونشست براساس
نقشه ها و اطلس تهیه شده توسط سازمانها و دستگاههای متولی از جمله سازمان زمین
شناسی ،سازمان نقشه برداری و سازمان ژئوفیزیک اقدام کند.
ماده  -39شــهرداری موظف است به منظور کاهش اثرات فرونشست و عدم تحمیل
هزینههای مضاعف نگهداری زیر ساختها ،شریانهای معابر شهر تهران نسبت به ارائه
راهکارها و طرح های نوین و کارآمد تا پایان سال نخست اقدام و تا پایان برنامه نسبت به
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اجرایــی نمودن آن در پهنههای با درصد باالی فرونشســت اقدام کند .برای تحقق این
ماده ،تدارک الزم برای بکارگیری تجهیزات و ابزارهای فنی الزم را انجام خواهد داد.
ماده  -40شــهرداری موظف اســت بــهمنظور افزایــش ایمنی ،تــاب آوری و حفظ
داراییهای شــهرداری ،نســبت به شناسایی ،تهیه شناســنامه ایمنی و اولویت بندی
ســاختمانهای ملکی خود تا پایان سال دوم برنامه و نسبت به تدوین برنامه ایمن سازی
ساختمانهای اولویت اول اقدام کند.
ماده  -41شهرداری موظف است به منظور حفظ مستمر کیفیت و کارایی و افزایش
ایمنی و تاب آوری زیر ساختهای شهر تهران اعم از معابر ،بزرگراهها ،پلها و تونلهای
ترافیکی و اجرایی شدن شبکه راههای اضطراری شهر تهران و نیز تکمیل و توسعه شبکه
ت های شهری مرتبط با حمل و نقل اقدامات زیر را انجام دهد:
زیرساخ 
.1تدوین و استقرار نظام تعمیر و نگهداشت با استفاده از زیرساختهای نرمافزاری و
سختافزاری؛
 . 2ارزیابی ،تهیه شناســنامه ایمنی و تدوین برنامه بهسازی و مقاوم سازی ابنیه فنی
بزرگراهی (با در نظر گرفتن اقدامات انجام شــده تاکنون) تا پایان سال نخست برنامه و
اجرایی نمودن آن منطبق بر افق زمانی در نظر گرفته شده تا پایان برنامه؛
.3تکمیل شبکه معابر و مرمت و بازرسی فنی دوره ای از شبکه معابر بر اساس اسناد
فرادســت نظیر طرح جامع شــهر تهران و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تا سال دوم
برنامه؛
ماده  -42شهرداری موظف است به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی پروژه های
عمرانی با هدف کاهش هزینه ها ،افزایش کیفیت و ارتقاء بهره وری ،نسبت به استقرار
مدیریت یکپارچه در تمامی مراحــل طراحی ،اجرا و نگهداری کلیه پروژه های عمرانی
اقدام کند.
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ماده-43شهرداری موظف است به منظور اعمال بازخوردهای ناشی از فرآیند تکمیل،
تدقیــق و اجرا در جهت کارآمــدی و تحقق پذیری ،بازنگری طرح تفصیلی را با توجه به
موارد زیر تا پایان سال دوم برنامه انجام دهد:
.1تهیــه طرح عملکردهای مجاز به اســتقرار در پهنه های طــرح تفصیلی و پاالیش
فعالیت های نامتجانس در شهر؛
.2تهیه لوایح مورد نیاز جهت اصالح قانون نظام صنفی به شورای اسالمی شهر تهران؛
.3تهیه و بهنگام رسانی نقشه های پایه طرح تفصیلی با مقیاس مناسب به عنوان اسناد
مکمل؛
.4تکمیل الیه های اطالعات مکانی مورد نیاز و الیه باغات با برقراری پیوند با نهادها و
سازمان های مرتبط؛
.5بازنگری طرح تفصیلی اراضی عباس آباد با حفظ مالکیت عمومی مدیریت یکپارچه
این اراضی و پشــتیبانی فضاهای عمومی ،هنری و ســبز و باز واقع در اراضی و اتصال
محورهای پیاده آن با بافت پیرامونی به منظور تسهیل دسترسی؛
.6تامین خدمات طرح تفصیلی (هشتگانه) و سند توسعه نواحی و محالت در سطوح
عملکردیمختلف؛
.7ایجاد یکپارچگی و هماهنگی طرح های کاربری زمین و حمل و نقل با رویکرد توسعه
شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی ( )TOD؛
ماده  -44شهرداری موظف است به منظور تحقق و عملیاتی کردن طرح های توسعه
شهری اقدامات الزم برای ایجاد بانک زمین در شهرداری تهران را انجام دهد.
ماده  -45شــهرداری مؤظف اســت در اجرای «سند ملی سند ملی راهبردی احیاء،
بهسازی ،نوسازی و توانمندســازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری»« ،برنامه ملی
بازآفرینی شــهری» « ،برنامه پنجساله ششم توسعه کشــور »  ،مصوبات ذیربط شورای
اسالمی شهر و شهرداری و سایر اسناد باالدست و به منظور نوسازی متوازن و بازآفرینی
پایدار محالت هدف ،کاهش آســیب پذیری و مدیریت بحران و تحقق توسعه محلهای و
همچنین ارتقا نقش ملی و بینالمللی شهر تهران ،اقدامات زیر را در بافتهای فرسوده و
ناکارآمد انجام دهد:
.1نوسازی ،بهسازی و مقاوم سازی مسکن؛
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.2تأمین خدمات و بهبود زیرساختها؛
.3ارتقاءکیفیتعرصههایعمومی؛
.4بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنان محالت؛
.5اجــرای پروژههای بازآفرینی شــهری در اراضی و محدودههــای ناکارآمد با هدف
ارزشآفرینی در مقیاسهای مختلف شهری و با لحاظ پیوستهای اجتماعی و زیست
محیطی؛
.6تأمین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامهها و اقدامات نوسازی؛
.7توسعه فعالیتهای ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران ،ستادهای بازآفرینی مناطق و
دفاترتوسعهمحلهای؛
.8تدوین و بهروزآوری بستههای تشویقی برای جلب مشارکت کنشگران حوز ه نوسازی
و بازآفرینی شهری؛
.9مطالعه و تهیه برنامه عملیاتی ایمنی و مدیریت بحران و ایمن ســازی بافت در برابر
حوادث با اولویت سیل ،زلزله و آتش سوزی؛
ماده  -46شــهرداری موظف است در سال نخست برنامه نسبت به هوشمندسازی،
ایجــاد شــفافیت و امکان ارائه خدمات صــدور پروانه و گواهی ســاختمان بصورت غیر
حضوری و کاهش زمان صدور پروانه از طریق زیر اقدام کند:
.1بازنگــری در ضوابط و مقررات ،فرایندها و مقررات و ســاختار عوامل موثر بر صدور
پروانه و گواهی ساختمان؛
.2پایش مستمر تحوالت کالبدی و فعالیت های عمرانی در شهر و بازتاب آن در روزآمدی
طرح های شهری؛
.3ایجاد شفافیت در ضوابط ،اجرای قوانین و فرایندهای مرتبط با حوزه شهرسازی و
معماری و افزایش دسترسی شهروندان به آن ها؛
ماده -47شهرداری موظف است به منظور ساماندهی و ارتقاء کیفیت معماری و ایمنی
و منظر شهر تهران با رویکرد هویت گرا ،اقدامات زیر را در شش ماهه نخست برنامه انجام
دهد:
.1تهیــه ،تصویب و ابالغ «برنامه راهبردی طراحی شــهری و مدیریت منظر شــهری
تهران» ؛
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

.2تهیه طرح «ضوابط هماهنگی ،تداوم و انسجام بصری نماهای شهر تهران در مناطق
 22گانه تهران»؛
ل و مقررات الزم جهت طراحی ،اجرا و
.3تهیه و تدوین مفاهیم ،ضوابط ،دســتورالعم 
نظارت بر معماری ابنیه و کلیه ساختمانهای عمومی شهر تهران؛
.4استقرار ساز وکار نظارتی بر معماری بنا و سیما و منظر شهر در کلیه ساخت و سازها؛
 . 5تقویت ساختار تشکیالتی کنترل و نظارت کیفی بر طراحی و اجرای طرح معماری
مساجد و اماکن مذهبی؛
.6تشکیلکمیتههایمعماریمناطقجهتکنترلتماموجوهطرحمعماریساختمان
ها (اعم از سایت ،حجم ،پالن ،نما ) ... ،در فرایند صدور پروانه ساخت و ساز با قید بررسی
و اعالم نظر در بازه زمانی حداکثر یکماه پس از ثبت درخواست ذینفع به صورت همزمان؛
ماده  -48شهرداری موظف است به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در سطح شهر
تهران نسبت به تدوین ساز وكارهای تضمین كیفیت ساختمانی و ارتقاء ایمنی در فرآیند
صدور پروانه ،نظارت بر اجرا و صدورگواهی ساختمانی در سال نخست اقدام کند.
ماده  -49شهرداری موظف است به منظور حفاظت فعال و پاسداری از حریم شهر و
استفاده از ظرفیت های آن اقدامات زیر را انجام دهد:
.1رفع مشــکالت قانونی و مدیریتی حریم شــهر تهران و تحقق مدیریت هماهنگ و
یکپارچهوبهبودفرآیندهایمدیریتی؛
.2کنترل و نظارت مستمر و پایش تحوالت کالبدی ،بهبود فرآیندهای نظارت بر حریم و
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز؛
.3تهیه برنامه ها و طرح های الزم در حریم شهر تهران و جذب سرمایه جهت حفظ و
احیاء آثار ارزشمند تاریخی ،فرهنگی و طبیعی حریم با رویکرد توسعه پایدار و تصویب در
مراجعقانونی؛
ماده -50شهرداری موظف است به منظور پاسداشت ،نگهداری و باززنده سازی بافت
تاریخی و نیز افزایش کارآمدی مدیریت بافت ،اقدامات زیر را انجام دهد:
.1تدویــن ضوابط و مقررات و رویه هــای ویژه برای طراحی و ســاخت در بافت های
ارزشمند تاریخی (ضوابط ویژه بافت تاریخی) ؛
.2تهیه طرح های ویژه مداخله در بافت ها و بناهای تاریخی ارزشمند؛

فصلششم،فضاییکالبدی

.3پیشــنهاد تســهیالت تشــویقی در فرآیندهای صدور پروانه مرمت ،بهره برداری و
تصویب در مراجع قانونی؛
.4تعیین منطقه تاریخی شهر تهران و ارتقاء جایگاه سازمانی مدیریت بافت و بناهای
تاریخیشهرتهران؛
ماده  -51شــهرداری موظف اســت به منظــور مدیریت ،نگهداشــت و فعالیت های
زیباسازی شهری اقدامات زیر را انجام دهد:
.1ساماندهی و بهسازی فضای شهری،پیاده روها ،بناها و محوطه های با ارزش تاریخی
نقاط عطف محالت و فضاهای بین ساختمانی و بیدفاع شهری ،اجرا و نگهداری مبلمان
شهری ،توسعه کیفی زندگی شبانه از طریق نورپردازی  ،پیرایش و زدودن آلودگی های
بصری و توسعه امکانات و تسهیالت شهری؛
.2بازنمایی و گسترش هنر شهری مبتنی بر اصول زیبایی شناسی با تکیه بر هویت و
اصالت تمدن و هنر ایرانی – اسالمی و از تولید آثار هنری ماندگار؛
.3مناسب سازی فضاهای شهری با رویکرد توانبخشی ،توسعه امکانات و زیرساخت
های حرکت پیاده ،توانیاب ،کودک و سالمند در تمامی پروژه های شهری؛
.4اجرای تکالیف سند جامع زیباسازی شهر تهران در چارچوب اسناد فرا دست مصوب
و«برنامهراهبردیطراحیشهریومدیریتمنظرشهریتهران»بهمنظورمدیریتمنظر
شهرتهران؛
.5شناسایی ،بازسازی و نگهداری اماکن ،میادین و خیابانهای حامل ارزشها و وقایع
تاریخی و انقالب اسالمی با همکاری سایر سازمانهای مسئول؛
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حمل و نقل و ترافیک

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

ماده  -52شــهرداری موظف اســت به منظور تامین منابع پایدار در انجام طرح های
حمل و نقل شهری اقدامات زیر را به انجام دهد:
.1بهمنظورتجمیع،تقویتوتخصیصبهینهمنابعمالیمربوطبهحملونقلهمگانی،
ترافیک و کاهش آلودگی کالن شــهر تهران و تامین منابع مالی پایدار در بازار سرمایه و
انجام پروژه های مشارکتی عمومی -خصوصی تشکیل صندوق توسعه و بهبود حمل و
نقل و ترافیک و کاهش آلودگی هوا را تاسیس کند .اساسنامه صندوق مذکور باید در سال
نخست برنامه جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه شود.
.2توسعه و ساماندهی مجتمعهای ایستگاهی به منظور تامین منابع احداث خطوط
لونقل همگانی ()TOD؛
مترو با رویکرد توسعه شهری مبتنی بر حم 
ماده  -53شــهرداری موظف اســت به منظور توســعه و ارتقاء بهره وری حمل و نقل
همگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
-1تکمیل و توســعه ســامانه های ریلی با تاکید بر ارتقاء بهره وری سامانه های ریلی
موجود و در دست احداث؛
-2تکمیل و اصالح خطوط اتوبوس تندرو در شهر تهران براساس نتایج مطالعات طرح
جامع حمل و نقل و ترافیک؛
-3بازطراحی شبکه تغذیه کننده در سطوح مختلف سیستم های حمل و نقل همگانی
انبوه بر (مترو و )BRTتا پایان سال دوم برنامه؛
ماده  -54شهرداری موظف است به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام
خدمات حمل و نقل شهری اقدامات زیر را انجام دهد:
.1رفع موانع قانونی و اجرایی مشــارکت فعال بخش خصوصی در ســرمایه گذاری،
طراحی و اجرا و بهره برداری از طرح های حمل و نقلی؛
.2واگــذاری بهره برداری حداقل یكی از خطوط متروی تهران به بخش خصوصی تا
پایانبرنامه؛
.3واگذاری بهره برداری حداقل یکی از پایانه های برون شهری به بخش خصوصی تا
پایانبرنامه؛
.4اصالح فرآیندهای مدیریت تاکسیرانی با تقویت جایگاه مقررات گذاری و نظارت بر
فعالیتبخشخصوصی؛

فصل هفتم ،حملونقل و ترافیک

ماده -55شهرداری موظف است به منظور ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر اقدامات
زیر را انجام دهد:
.1ایجاد تمهیدات قانونی الزم به منظور مدیریت زمانی و مکانی تردد خودروهای باری
در شــهر تهران در دو سال نخست برنامه و انتقال تردد خودروهای توزیع کاال به ساعات
غیر اوج ترافیک؛
.2تدوین آئین نامه و راه اندازی سامانه های متمرکز جهت اعطای مجوز ،ساماندهی،
مدیریت یکپارچه ،نظارت بر عملکرد و تمرکز مشــاغل مرتبط بــا امور حمل و نقل بار و
مسافر شامل اتحادیه ها و صنوف شرکت های پخش و توزیع کاال ،شرکت های اینترنتی
و آژانس های حمل بار و مسافر؛
ماده  -56شهرداری موظف است با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ برنامه اجرائی
سامان دهی به موتورسیکلت های شهر را با هدف کاهش آلودگی و انتظام بخشی اجرا
کند:
.1هویتبخشی به موتور سواران شامل الزام به نصب پالک جلو و سایر موارد مرتبط؛
.2اعمال سیاستهای تشویقی جهت بهبود و استانداردسازی ناوگان با اقداماتی نظیر
پرداخت یارانه سود تسهیالت و کمک بالعوض جهت بهبود و جایگزینی ناوگان؛
.3مدیریت تقاضای اســتفاده از موتورســیکلت از طریق اعمال سیاستهایی مانند
شیوههای بهینه توزیع بار ،وضع محدودیت زمانی و مکانی تردد برای موتورسیکلتها،
احداث مسیر ویژه موتورسواری؛
ماده  -57شــهرداری موظف است به منظور توسعه و ارتقاء سامانه ها و زیر ساخت-
های هوشمند حمل و نقل ( )ITSاقدامات زیر را انجام دهد:
.1توسعه زیرساختها و سامانههای هوشمند حملونقل و ترافیک؛
.2مدیریت ،کنترل ،تجمیع و بازیابی داده های ترافیکی و توسعه زیر ساخت سیستم
های هوشمند در جهت ارتقاء ،توسعه و بهبود کیفیت و عملکرد سامانه ها به لحاظ کمی
و کیفی و مدیریت و یکپارچه سازی اطالعات ترافیکی جهت ارتقاء بهره وری سامانه های
حمل و نقل غیر ریلی؛
ماده -58شهرداری موظف است اقدامات الزم برای گسترش فرهنگ و دانش ترافیک
با مشارکت فعاالنه شــهروندان ،اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و سایر نهادهای
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ذیربط با تاکید بر موارد زیر انجام دهد:
.1تدوین نقشه جامع آموزش و فرهنگ ســازی و ارائه به شورای اسالمی شهر تهران
جهت تصویب در طی سال نخست برنامه؛
.2بازنگری و تدوین دســتورالعمل جامع احداث و بهره برداری از پارک های آموزش
ترافیک طی سال نخست؛
.3اختصاص درصدی از تبلیغات محیطی ســطح شهر تهران به پیام ها و موضوعات
ترافیکی در جهت فرهنگ سازی و افزایش انضباط ترافیکی؛

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

فصل هشتم :
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

ماده  -59شهرداری موظف است با جلب حمایت دولت به منظور کنترل و کاهش آلودگی
هوای تهران به عنوان مهمترین چالش محیط زیستی شهر تهران و نیز کاهش آلودگی صوتی
ضمن انجام مطالعات ســیاهه انتشــار آالینده ها و بروز رسانی ضرایب انتشار منابع آالینده
نسبت به توسعه  ،بهسازی و نوسازی سامانه های حمل و نقل عمومی با تاکید بر مترو  ،افزایش
سهم سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی و احیاء و ساماندهی و حفاظت از فضاهای
طبیعی داخل شــهر تهران در جهت تقویت تهویه طبیعی شهر اقدام و در خصوص اقدامات
اجرایــی کنترل آلودگی هوا در بخشــهای مدیریت منابع متحرک و ثابــت آلودگی هوا و نیز
کاهش آلودگی صوتی به شرح زیر اقدام کند :
.1به منظور کاهش اثرات ناشــی از مصرف سوخت در شهر تهران و تشویق شهروندان به
اســتفاده از خودروهای اســتاندارد و پاک نسبت به تهیه الیحه تعیین و وصول عوارض برای
خودروهای مجاز به تردد در سطح شهر متناسب با پیمایش و آالیندگی (براساس نتایج معاینه
فنی) برای تردد و استفاده آن ها از معابر شهری اقدام و در سال نخست برنامه جهت تصویب
به شورا ارائه کند.
.2شهرداری مجاز است نسبت به وضع محدوده ( ZEZمناطق فاقد هر گونه آالینده ناشی از
حمل و نقل) و اخذ عوارض آالیندگی در آن منطقه پس از اخذ مصوبات الزم در شورای حمل
و نقل و ترافیک تهران اقدام کند.
.3به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی از سیستم ها و حمل و نقل به ویژه
منابع متحرک آالینده هوا نسبت به ارائه کمک های فنی و اعتباری به صورت کمک بالعوض،
تسهیالت و یارانه سود تسهیالت در جهت کمک به تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به
انژکتوری ،جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی با موتورهای برقی ،نوسازی ناوگان حمل و
نقل همگانی و نیمه همگانی ،تبدیل ناوگان دیزل به  CNGیا  ،LNGتجهیز ناوگان دیزلی شــهر
تهران به فیلترهای جاذب دوده ،تجهیز ناوگان تاکســیرانی به کاتالیست ،توسعه استفاده از
خودروهای پاک (هیبریدی و برقی) ،ترویج حمل و نقل پاک و انسان محور (دوچرخه) و تأمین
زیرساخت های مربوطه اقدام کند.
تبصره  :1تاکسی ها با «استاندارد یورو »5و باالتر مجاز به استفاده از مزایای ماده فوق می
باشند.
تبصــره 50 :2درصد منابع حاصــل از عوارض تــردد خودروها در مناطق مرکزی شــهر

فصل هشتم ،محیطزیست ،انرژی و مدیریت پسماند

تهــران پس از کســر عــوارض حمل و نقــل ریلی ،به اهــداف این حکــم در موضــوع ارائه
کمکهای فنی و اعتباری اختصاص می یابد.
 . 4به منظور تشــویق شهروندان به استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی سیاست های
تشویقی برای ترویج استفاده از خودروهای پاک را اجرا کند.
.5برای افزایش سهم پیاده و دوچرخه از سفرهای درون شهری طرح دوچرخه اشتراکی،
احداث پیاده راه و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در معابر مستعد شهری اجرا کند.
.6شرکت معاینه فنی خودروهای تهران با استفاده از مشارکت بخش خصوصی نسبت به
توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی در جهت افزایش ظرفیت و ارائه خدمات معاینه فنی به
خودروهای سبک دارای پالک تهران به نحوی اقدام کند که ظرفیت جذب خودروهای دارای
پالک تهران به  80درصد در ســال پایان برنامه افزایش یابد و در این راســتا نسبت به اصالح
ساختار تشکیالتی و اساسنامه آن شرکت و ارائه آن به شورای اسالمی شهر تهران طی سال
نخست برنامه اقدام کند.
.7به منظور کنترل آالینده های ناشی از احتراق و آلودگی صوتی وسایط نقلیه در حال تردد
در شهر تهران در طی دو سال نخست برنامه نسبت به تعریف شاخص های کنترلی جدید در
آزمون های زیســت محیطی جاری در مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک مختص
شــهر تهران و تصویب در مراجع ذیصالح اقدام نموده و پس از اخذ مصوبات الزم در شورای
حمــل و نقل و ترافیک تهران به صورت الزامی برای کلیه خودروهای در حال تردد در شــهر
تهران به مرحله اجرا درآورد.
 . 8شهرداری مجاز است به منظور تشویق رانندگان خودروهای تاکسی به اخذ معاینه فنی
برتر نسبت به اجرای سیاست های تشویقی اقدام کند.
.9به منظور کاهش آلودگی اتوبوس های مسافربری بین شهری ،شرکت های مستقر در این
پایانه ها را ملزم به تجهیز اتوبوس های بین شهری مستقر در پایانه های برون شهری تهران به
فیلتر جذب دوده موقت در مدت حضور در پایانه کند.
تبصره :1با توجه به استقرار پایانه برون شهری بیهقی در محدوده مرکزی شهر تهران ،کلیه
شرکت های مستقر در این پایانه موظف به نصب فیلتر جذب دوده بر روی تمامی ناوگان دیزلی
خود در طول دو سال نخست برنامه می باشند.
 .10در راستای اجرای قانون الحاق قانون  3تبصره به بند  12ماده  4قانون نیروی انتظامی
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جمهوری اســامی ایران و آئیننامه مربوطه ،به منظور تحقق کامل سیاستها و برنامههای
امور حمل و نقل و ترافیک شــهری و ارائه اطالعات بانک خودرویی ،شهرداری تهران نسبت
به تامین بودجه و امکانات مورد نیاز پلیس راهور تهران اعم از تجهیزات ،تاسیســات و اماکن
راهنمایی و رانندگی( به اســتثنای حقوق و مزایای پرســنل و تجهیزات مخابراتی و سالح و
مهمات)اقداممینماید.
ماده  -60شهرداری موظف است به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و نوین ،ضمن ظرفیت سنجی شهر تهران در سال نخست برنامه نسبت
به بهینه سازی مصرف انرژی و امکانسنجی ،نصب و راه اندازی ،نیروگاههای خورشیدی در
ساختمانها  ،بوستانها و سایر اماکن تحت مدیریت شهرداری اقدام کند.
ماده  -61شــهرداری تهران موظف است به منظور مدیریت بهینه منابع پایدار آب ،ضمن
تدوین ســند مدیریت آب شهر تهران در سال نخست برنامه  ،با هماهنگی وزارت نیرو پس از
تصویب نتایج طرح جامع مدیریت و بهره برداری آب خام شهر تهران نسبت به احیای قنوات
و طراحی و اجرای سیســتمهای کوچک تصفیه رواناب و پساب اقدام و از طریق بازچرخانی
و استفاده مجدد از پسابهای تولیدی واحدهای مختلف شهرداری و روانابهای آلوده سطح
شــهر ،منابع آبی پایدار برای تامین نیاز خود فراهم نموده و با هماهنگی های با وزارت نیرو
سهمیه کافی از پساب تصفیه شده شهر تهران را دریافت کند.
ماده  -62شــهرداری تهران موظف است به عنوان مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و
ویژه« ،طرح جامع مدیریت هوشمند پسماند» با در نظرگرفتن ویژگیها و پتانسیلهای شهر تا
پایان سال دوم تهیه کند و پس از تصویب شورای شهر آن را به اجرا درآورد .
ماده  -63شهرداری موظف است ضوابط توسعه فضای سبز برای شهر تهران به تفکیک
مناطق  22گانه با رویکرد ارتقاء بهره وری آب ،اصالح روشهای آبیاری و انتخاب الگوی بهینه
گیاهان مقاوم به کم آبی و موثر در کاهش آلودگی هوا و صدا را در سال نخست برنامه تهیه کند.
ماده  -64شــهرداری موظف اســت ضمن تکمیل شناســنامه باغات و اراضی مشجر به
تفکیک ،در جهت حفظ و صیانت از باغات شــهر تهران ظرف ســال نخست برنامه مبادرت
و در تدوین طرح حفاظت از باغات شــهر با رویکرد های اســتفاده از روشهای نوین حفاظت
ورویکردهای ایجابی از جمله گســترش فعالیتهای اقتصادی و چند عملکرده باغ مبتنی بر
حفظ توان اکولوژیکی آنها  ،انتقال حق توسعه اقدام کند.
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ماده  -65شــهرداری موظف اســت ضمن بازنگری در مطالعات آرامستان های شهر
تهران در سال نخست برنامه ،نسبت به ساماندهی و احیاء آرامستان های متروکه و فعال
داخل محدوده به صورت چند عملکردی در طول برنامه و مکان یابی آرامستان های جدید
به ویژه با در نظر گرفتن شرایط مدیریت بحران در شهر تهران در سال دوم برنامه اقدام کند.
ماده-66شهرداریموظفاستبهمنظورارتقاءزیستپذیری،توسعهفضاهایعمومی
مولد زیست سالم ،پایدار و بهبود فضاها و خدمات شهری نسبت به متنوعسازی فضاهای
عمومی شهری ،شناسایی و تجهیز فضاهای شهری دارای ظرفیت های حیات شبانه در
چارچوب افزایش حضور و مشارکت فعال و عادالنه شهروندان در این فضاها اقدام کند.
مــاده  -67شهرداری موظف است برای پذیرش تنوع فرهنگی– اجتماعی و بازآفرینی
اجتماعی بافتهای شهری با هویت و مولد تعلق خاطر و تقویت اقتصاد فرهنگ نسبت به
نقش پذیری و هم گرایی فعال گروه های فرهنگی و اجتماعی تقویت هویتهای محله ای در
حیات فرهنگی شهر برگزاری رویدادهای فرهنگی و تعریف و تجهیز راسته های فرهنگی و
هنری با محوریت بخش خصوصی و سمن ها اقدام کند.
ماده  -68در چارچوب محلهگرایی و تقویت هویتهای محلهای تا پایان سال نخست
برنامه به منظور بازآفرینی ســرمایههای اجتماعــی و فرهنگی و تثبیت نقش فرهنگی و
اجتماعی سراهای محله به مثابه واحد مدیریت اجتماعی و غیرسازمانی محالت ،نسبت
به طراحی و استقرار مدل مدیریتی جدید سراها اقدام کند.
ماده -69شهرداری موظف است تا پایان سال نخست برنامه نسبت به ارزیابی رویههای
گذشتهوبازتعریفنظامجدیدتهیهپروژههایاتاف(ارزیابیتاثیراتاجتماعیوفرهنگی)،
تنظیم دستورالعملهای الزامآور بودن نتایج پیوست ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
برای کلیه معاونتها ،سازمانها و واحدهای اجرایی در پروژههای سطوح فرامنطقهای،
شهری و فراشهری اقدام کند.
ماده  -70شــهرداری موظف اســت با در نظر گرفتن تبعیض مثبت ،نسبت به تأمین
برابر نیازهای پایه اجتماعی و فرهنگی تمام محالت شــهری ،کاهش شکاف سرانههای
اجتماعی و فرهنگی محالت ،تشــویق آفرینشها و ابداعات فرهنگی و هنری و کشــف
استعدادها و خالقیتهای فرهنگی و هنری محالت محروم شهر با استفاده از ظرفیت و
مشارکت سمنها و خیرین مطالعه و اقدام کند.
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ماده  -71شــهرداری موظف است نسبت به برنامهریزی بازآفرینی ،پیوستگی و ادغام
اجتماعی ،اقتصادی و فضایی سکونتگاههای غیررسمی در حیات شهری متعارف تهران
اقدام کند.
ماده-72شهرداری موظف است برای ارتقاء سازگاری و تابآوری اجتماعی شهر تهران
در مواجههبا تغييراتو مخاطرات اجتماعینسبت به طراحی الگوهای مسئولیتپذیریو
حمایت از تشکلهای کوچک ،کارآمد و مردممحور تاب آوری محله ای در محالت شهری
اقدام کند.
ماده  -73شهرداری موظف است برای ترمیم و بازساخت منزلت اجتماعی و سازمانی
(اعتبار ،اعتماد و احترام) و تقویت سرمایه اجتماعی خود از طریق نهادینهکردن گفت و
گوی نقادانه بین تمامی کنشگران و ارتقاء سطح رضایت ،امید به زندگی و نشاط شهری
با استفاده حداکثری و حمایت از نهادهای دولتی ،مردمی و خصوصی و بهویژه نهادهای
دیدهبان شهری اقدام کند.
ماده -74شهرداری موظف است به منظور بهبود شاخص های سالمت شهری و ارتقاء
سالمت شهروندان تهرانی در ابعاد روانی و اجتماعی نسبت به جریانسازی اجتماعی،
تقویت زیرســاختهای فعالیتهای ســامتمحور ،حمایت از پروژههای دانشبنیان و
کسب و کارهای نوپا و استفاده از مراکز و شبکههای مرتبط در اختیار خود اقدام کند.
ماده  -75شــهرداری موظف اســت در جهت مواجهه مؤثر با مســائل اجتماعی شهر
تهران در پنج حوزه شامل رویکرد پذیرش اجتماعی ،تدوین برنامههای مداخله متناسب،
پیشگیری ،کاهش آســیب ناشی از مسائل اجتماعی ،بازتوانی آسیب دیدگان و اصالح
فرهنگ عمومی با تاکید بر حمایت از خانوارهای زنسرپرست ،کودکان کار و پیشگیری
از جرمخیزی در فضاهای شــهری با همکاری سازمانهای عمومی دولتی و غیردولتی،
سازمانهای مردمی و اجتماعمحور اقدام کند.
ماده  -76شهرداری مجاز است بمنظور بهره مندی از ظرفیت سازمان های غیردولتی
فعال در حوزه پایش ،دیده بانی ،تصمیم سازی ،پیشبرد و نظارت توسعه شهری  ،نسبت
به حمایت شفاف از سمن های مذکور اقدام کند .شیوه نامه اجرای این ماده در شش ماه
نخست اجرای برنامه توسط شهرداری تدوین و ارائه گردد.
ماده -77شهرداری موظف است به منظور ترویج سبک زندگی سالم ،پایدار و سازگار با
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محيط زيست شهر تهران نسبت به الگوسازی شهروند و خانواده سبز متناسب با اقتضائات
اجتماعی و محیطی اقدام کند.
ماده  -78شهرداری موظف است در  6ماهه نخست برنامه با رویکرد بهبود رفتارهای
ســالم شهروندی در عرصه های عمومی و تعادل بخشی میان منافع شخصی و عمومی،
برنامه آموزشهای شهروندی را از حیث هدف ،محتوا و ابزار بازنگری و بهروزرسانی کند.
ماده -79شهرداری موظف است به منظور توسعه گردشگری شهری (طبیعی سالمت
صنعتی و تاریخی) معطوف به مولدســازی میراث و هویت تاریخی و طبیعی شهر تهران
نسبت به احیاء و تجهیز راسته ها و فضاهای دارای پتانسیل گردشگری شهری با محوریت
کانونها و سمن های فعال در حوزه گردشگری اقدام کند.
ماده  -80شــهرداری موظف اســت به منظور حمایت از خانواده پایدار بهبود کیفیت
گذران فراغت افزایش نشاط و امید اجتماعی خانواده و توسعه فعالیتهای ورزش همگانی،
نسبت به طراحی و ایجاد و گسترش فضاهای تعامل اعضای خانواده در فضاهای عمومی
شهر با رویکرد خانواده محوری ،اقدام کند.
ماده  -81شــهرداری موظف است به منظور آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک ،کاهش
تولید و تفکیک پسماند و آمادگی در مقابل حوادث ،از طریق برگزاری برنامههای دیداری،
نوشــتاری ،شنیداری ،ارائه برنامه های آموزشی از صدا و سیما ،انجام سایر فعالیتهای
آموزشی و مبتنی بر فناوری های روز مدرن و نوین و با بهرهگیری از کارشناسان متخصص
و آموزش دیده اقدام کند.
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ماده  -82شــهرداری موظف است به منظور ارتقاء توان مدیریت بحران ،افزایش توان
اطالع رسانی دقیق و افزایش تاب آوری سیستم های شهری در حوادث و بالیا با همکاری
سایر دستگاه های مسئول ،نسبت به ایجاد و توسعه سامانه های اطالعاتی ،پردازشی و
ارتباطی امن و پایدار از طریق موارد زیر اقدام کند:
.1شبکه ارتباطات پایدار را در طول دو سال نخست برنامه ایجاد و توسعه دهد.
.2درجهتهوشمندسازیمدیریتشهریبابهرهگیریازفناوریاطالعاتوارتباطات،
نسبت به ایجاد و توسعه پایگاه های اطالعاتی مکانی و توصیفی و همچنین سامانه های
نرم افزاری و ســخت افزاری پشتیبانی از تصمیم ،پیش نشانگری ،هشدار سریع،شدت،
اطالع رسانی و هشدار ،پایش و پردازش مخاطرات و فرماندهی عملیات اقدام کند.
ماده  -83شــهرداری موظف اســت ،به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی
جامعه ،با محوریت و مســئولیت آتش نشانی وسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهــران ،نســبت به برنامه ریــزی ،طراحی و اجرای آمــوزش و اطالع رســانی با تاکید بر
اولویتهای زیر اقدام کند:
.1کمک به ایمن سازی اماکن تجمعی ،از طریق ارائه آموزش های عمومی و مشارکت
در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش نشانی در حدود پیش بینی شده در بودجه سنواتی؛
.2طرح بازنگری در نظام بازرسی ساختمان با تاکید بر توسعه و تقویت نظارت بر عملکرد
کاربریها( تطابق کاربری و فعالیت) و نظارت و بازرسیهای دورهای ایمنی از تصرفات و
فضاهایشهری
.3تدوین برنامه جامع مهارت سنجی آتش نشانان در سال نخست برنامه و اجرای آن از
سال دوم برنامه؛
 .4تکمیل و تقویت مرکز آموزش حرفهای آتش و نشــانی و اجرای برنامههای آموزشی
مشترک با مراکز آموزشی معتبر بینالمللی شناسایی شده در حوزه ایمنی و آتشنشانی
تا پایان برنامه.
.5اجرای برنامه جامع آموزش و مشارکت همگانی بر مبنای مطالعات پایه؛
ماده  -84شــهرداری موظف اســت طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران را در سال
نخست برنامه بازنگری و برای تصویب در شورا ارائه کند.
ماده  -85شهرداری موظف است با هدف توسعه تاب آوری ،توان پاسخگویی و مقابله
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ایستگاه های آتشنشانی و به منظور افزایش چابکی ،هوشمندی و سرعت عمل جهت
امداد رساني موثر و كاهش زمان رسيدن به محل آتش سوزي و حادثه در محدوده شهر:
 . 1برنامه جامع ارزیابی و متناسب ســازی کمی و کیفی ناوگان خودرویی و تجهیزات
عملیاتی(حریق ،حادثه و مقابله با مواد خطرناک) ایستگاه های آتشنشانی شهر تهران
و پیوستهای اجرایی مربوطه را طی سال نخست برنامه تدوین کند و به شورا ارائه کند.
.2برنامه جامع مقاوم سازی ایستگاه ها و ابنیه ستادی آتشنشانی را طی سال نخست
برنامه تدوین و پس از تصویب شورا از سال دوم برنامه عملیاتی کند.
.3طرح جامع امکان سنجی فنی و اجرایی احداث ایستگاه های آتشنشانی و پایگاه
های مدیریت بحران در اراضی اوقافی موجود و مســتعد را با جلب مشارکت و همکاری
خیرین و سازمان اوقاف و امور خیریه طی دو سال نخست برنامه تدوین کند.
.4طرح مکانیابی ،توزیع و تخصیص بهینه ایســتگاه ها و تجهیزات آتشنشــانی شهر
تهران بر اساس مدل دینامیکی و شناور طی سال نخست برنامه تدوین و پس از تصویب
شورا از سال دوم برنامه عملیاتی کند.
.5نسبت به اجرای طرح آبرسانی اضطراری اطفاء حریق شهر تهران (مصوب شورا) و
تکمیل شبکه شیرهای هیدرانت آتشنشانی اقدام کند.
.6نســبت به تدوین طرح های ویژه آمادگی ،پیشگیری و مقابله با حریق در بافت های
فرسوده و ساختمان های بلند مرتبه (به ویژه ساختمان های بلند مرتبه واقع در معابر کم
عرض) و تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی ویژه طی دو ســال نخست برنامه
اقدام و پس از تصویب شورا از سال سوم برنامه اجرایی کند.
ماده -86شهرداری موظف است طرح جامع امداد رسانی هوایی در تمامی حوزه های
امدادی را طی سال نخست برنامه تهیه نموده و از سال دوم نسبت به پیاده سازی و اجرای
آن اقدام کند.
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ماده  -87شــهرداری موظف است برنامه عملیاتی ،شناسایی و کاهش خطرپذیری و
مقابله حوادث در فضا های زیرسطحی از جمله شبکه مترو را طی سال نخست برنامه تهیه
و در طول برنامه ،تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و ناوگان ویژه مقابله و پاسخگویی به حریق
و حوادث مترو را بر اساس پیشنهاد سازمان آتشنشانی تامین کند.
ماده  -88با هدف پویایی برنامه ،شهرداری موظف است:
 . 1دبیرخانه دائمی پایش و ارزیابی برنامه سوم را ایجادکند.
.2گزارش های شش ماهه عملکرد احکام ،اجرای سیاست ها و پروژه ها و تحقق اهداف
برنامه را تهیه و به شورای شهر ارائه کند.
.3در پایان هر سال براساس ارزیابی محیطی و گزارش های عملکرد ،اصالحات مورد
نیاز در برنامه را به شورا ارائه دهد.
ماده  -89شهرداری موظف است به منظور پیگیری و اجرای احکام برنامه و پروژهها و
ارتقاءاثربخشی و انسجام و اولویت بندی طرح-های مطالعاتی ،نسبت به تشکیل «کمیته
راهبری برنامه سوم » را با شرح وظایف زیر اقدام کند:
.1نظارت بر حسن اجرای برنامه؛
.2تقسیم کار درون سازمانی برای اجرای احکام؛
.3پیگیری انجام مطالعات و تدوین برنامه های عملیاتی؛
.4پیگیری تدوین شیوه نامه ها و آیین نامه ها و لوایح مورد نیاز برای اجرای برنامه؛
.5تصویب گزارش های عملکرد دوره ای برنامه؛
.6تصویب پیشنهادات اصالح یا تغییرات مورد نیاز در برنامه برای ارائه به شورا؛
.7رفع ابهام های احتمالی و تعارض در احکام برنامه؛
ماده  -90کمیته راهبری برنامه ســوم هر ســه ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و
ترکیب آن به شرح زیر است:
.1شهردار تهران بعنوان رئیس کمیته؛
.2رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا؛
.3معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورا بعنوان دبیرکمیته ؛
.4معاون مالی و اقتصاد شهری؛
.5رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری؛
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.6مدیر کل برنامه و بودجه؛
.7مدیر کل امور حقوقی؛
ماده  -91شــهرداری موظف اســت با هدف پایش عملکرد برنامه در سه سطح تاثیر،
پیامد و محصول توسط ذینفعان ،زیرساختهای ســختافزاری و نرمافزاری الزم را در 6
ماهه نخست برنامه فراهم و نظام پایش مبتنی بر ذینفعان را راهاندازی کند.
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فصل اول :
حکمروایی شهری

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه
اداره جوامع در ســطوح ملی ،منطقهای شهری و محلی در دو دهه گذشته با تحوالت
بنیادینی در جهان مواجه بوده اســت که یکی از مهمترین آنها ،ناکارآمدی حکمروایی
شهری و اداره متمرکز و باال به پایین جوامع است .ب ه منظور حل این مسائل ،تاکنون راه
حلهای گوناگونی نیز ارائه شــده است که یکی از آنها ،نهادسازی در راستای استقرار
حکمروایی شهری است.
از این منظر حکمروایی مفهومی فراتر از حکومت است و بیشتر بر فرایندها و نهادها
تاکید دارد و در شــرایطی که منابع محدود است ،رقابت ســالم و اولویتبندی منابع از
طریق اشــتراک مساعی و همکاری همه ذینفعان در فرایند تصمیمگیری به کارامدی
بیشــتر کمک میکند .چرا که حکمروایی شــهری نظاممند به ساختارها و فرایندهای
اجتماعی مربوط است که روابط سیاسی و اقتصادی–اجتماعی را جهت دهی میکند،
از ارزشهای فرهنگی و مذهبی حفاظت میکند و محیط زیستی خلق میکند که در آن
بهداشت ،آزادی ،امنیت و کیفیت زیست تامین و تضمین شدنی است .در این راستا برای
دست یابی به توسعه پایدار شهری در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران ،حکمروایی شهری
ی به
به عنوان یکی از مهمترین مســیرهای مدیریت شهری ،شناخته میشود .شهردار 
طور ســنتی مسئولیت مدیریت توسعه و آبادانی شهری و ارائه خدمات عمومی روزانه به
شهروندان را برعهده دارد .اما به علت ماهیت متمرکز و از باال به پایین و نبود مشارکت و
شــفافیت ،معموال نیازهای همه گروهها به ویژه  ،فرودستان و در حاشیه ماندهها نادیده
گرفته شده است.
حکمروایی شهری تالش میکند که بر این مسائل غلب ه کرده و فرایندی را ایجاد کند که
کیفیت زندگی در شهرها از طریق اتخاذ فرایند های کارآمد ،موثر ،شفاف ،فساد ستیز و
مشارکت محور بهبود یابد .نتیجه این امر ایجاد دولت محلی پاسخگو است که سعی دارد
با اتخاذ راهبردهای چهارگانه توسعه شهری«حکمروایی ،زیست پذیری ،مشارکتجویی
و رقابتپذیری» در شراکت با جامعه محلی برای ایجاد توسعه پایدار کار کند.
 -2هدف راهبردی
ارتقاء حکمروایی خوب شهری

فصل اول ،حکمروایی شهری

 -3جهت گیریهای راهبردی
 -1-3ارتقاء مشارکت شهروندی در حوزه سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و پایش عملکرد
 -2-3بازآرایی نهادی (اصالح قوانین و مقررات ،ساختار سازمانی و رویه ها و فرآیندها) در
راستای ارتقاء حکمروایی شهری
 -3-3افزایش هماهنگی نهادی در شهر و منطقه شهری کالنشهر تهران
 -4-3شفافیت فراگیر در جهت گیری ها ،فرآیندها ،فعالیت ها و تخصیص منابع
 -5-3بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی شهری برای ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در
سطوح ملی و جهانی
 -6-3توسعه همکاری با سایر کالنشهرها و شهرهای کشور به منظور هم افزایی و استفاده
از ظرفیت های مشترک
 -4اهداف برنامهای
 -1-4حصول مشارکت حداکثری در مدیریت
 -2-4نیل به قوانین شهری به روز ،کارامد ،پویا و فاقد پیچیدگی
 -3-4کاهش ناهماهنگی و دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری
 -4-4دســتیابی به باالترین سطح شــفافیت در جهت گیری ها ،فرآیندها ،فعالیت ها و
تخصیصمنابع
 -5-4حصول بیشترین بهره وری از ظرفیت های دیپلماسی شهری برای ارتقاء نقش و
جایگاه شهر تهران در سطوح ملی و جهانی
 -6-4پیگیری احیاء سازمان اتحادیه شهرداریهای ایران و بهره گیری از ظرفیت های آن
برای ارتقاء جایگاه کالنشهر تهران در نظام اداره کشور
 -5سیاستها
-1-5نظــارت بر انطباق فرآیندها ،رویه ها ،قوانین ،تعامالت درون نهادی و بین نهادی با
استانداردهای تعریف شده
-2-5ایجاد شــفافیت فراگیر با توســعه جریان آزاد اطالعات مربوط به فرایند ها ،منابع
درآمدی و نحوه هزینه این منابع
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-3-5توســعه هماهنگی نهادی ،همگون ســازی توزیع وظایف مدیریتی بین نهاد های
مختلف جهت مشخص کردن روابط و تعامل فیمابین نهادها
-4-5ارزیابی و بهبود قوانین متناســب با منافع اقلیت ها ،ناتوانان ،کودکان و در حاشیه
ماندگان
-5-5بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی شهری برای ارتقای نقش و جایگاه شهر
-6-5ارتقاء کیفیت عملکرد مکانیزم های مشارکت محور در حوزه سیاستگذاری ،برنامه
ریزی ،اجرا و پایش عملکرد
-7-5بستر سازی برای تجمیع و هماهنگ سازی اداره امور شهر با واگذاری مسئولیت ها
به مدیریت شهری با تفویض ابزار و منابع الزم
-8-5انجام وظایف در چارچوب قانون و رسالت سازمانی
-9-5ایجاد بازار رقابتی مدیران و ایجاد بازار رقابتی کار
 -10-5تقویت فرهنگ سالمت در نظام سازمانی
-11-5حمایت قانونی و اعمال سیاســتهای تشــویقی از گزارشگری فساد و برخورد به
موقع با متخلفین
-12-5گسترش مفاهیم و احساس نفع جمعی در شهر و بهره گیری از نظارت شهروندان
و جامعه مدنی
 -13-5انطباق فعالیتها بر مأموریتهای معین شهرداری و حذف مأموریتهای زائد

-6شاخصها و اهداف کمی
ردیف

1398

1399

1400

1401

2

نسبت ارزش کل پروژهها ی مشارکتی
شهرداری تهران به کل پروژههای
احداثی کوچک مقیاس شهر تهران

درصد

*

1402

1

نسبت قوانین تنقیح شده به تعداد
قوانین نیازمند تنقیح

درصد

*

50

60

70

80

100
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عنوان شاخص

واحد
نحوه
محاسبه

وضع
موجود

هدف کمی(تجمعی)

30

3

اجرا و پیاده سازی برنامه های توسعه
محلهای در محالت نیازمند مداخله

درصد

*

10

20

40

70

100

4

نسبت ارزش قراردادها ی منتشر
شده در سامانه شفافیت به ارزش کل
قرارداد های شهرداری تهران

درصد

*

60

70

80

90

100

5

درصد استقرار سامانه  BIدر مناطق
سازمانها و شرکتهای تابعه

درصد

*

10

20

40

70

100

6

نسبت وظایف برون سپاری شده به
کل وظایف و فعالیت هایی که می
توانند برونسپاری شوند

درصد

*

20

30

40

50

60

7

کاهش بهای تمام شده پروژهها به
قیمت ثابت

درصد

*

4

4

4

4

4

8

ارزیابی عملکرد سالیانه مناطق و
سازمانها و شرکتها

درصد

*

50

75

100 100 100

9

کاهش شاخص فساد

درصد

*

5

5

5

5

5

10

بهبود رتبه شهر تهران در
رتبهبندیهای بینالمللی

رتبه

*

5

4

3

2

1

11

نسبت فرآیندهای مدیریت شده به
کل فرآیندهای شهرداری **

درصد

30

40

50

60

70

80

12

نسبت اسناد و مدارک سازمانی
اعتبارسنجی شده به کل اسناد و
مدارک سازمانی

درصد

5

10

15

20

30

40

* در  6ماهه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج خواهد شد.
** فرآیندهای مدیریت شده عبارت است از فرآیندهای شناسایی شده ،مدلسازی و مستندسازی شده ،بهبود یافته
و مکانیزه
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه
تهران به عنوان مرکز سیاســی و اقتصادی ایران ،بخش مهمی از تولید ناخالص ملی
را به خود اختصاص داده اســت .گســتردگی شــهر ،جمعیت روزافزون آن و مســائلی
همچــون معضل ترافیک و آلودگی هوا ،ناپایــداری و عدم ایمنی بناها ،ناهنجاریهای
زیستمحیطی و عدم توازن و نارسایی در ارائه خدمات شهری ،مدیریت پایدار شهری را
بیش از پیش در جستجوی اتخاذ راهکارهای کارآمد ،ملزم میسازند .یکی از موضوعات
مهم در پیشــبرد اهداف و ماموریتهای هر ســازمانی منابع انسانی میباشد .مباحث
نیروی انســانی و کمیــت و کیفیت آن ،ارتقای ســامت اداری و شــفافیت ،بکارگیری
روشهــای نوین یادگیــری و ارائه انواع آموزش های مقدماتــی و حرفه ای در چارچوب
رســالت شــهرداری ،چگونگی جذب برگزیده و خروج هدایت شده ،تامین رفاه و آینده
کارکنــان و جبران خدمــات و ...از مهمتریــن موضوعات مهم در حوزه منابع انســانی
شهرداری می باشد که بایستی در هر برنامه ای مدنظر سطوح عالی برنامهریزی شهری
و شهر باشد .بدون منابع انسانی ،سازمانی با گستردگی شهرداری تهران قادر به انجام
وظایف و رســالت های خود به نحو شایسته نیســت .همچنین یکی دیگر از راهکارهای
درون سازمانی ،سازماندهی و ساماندهی مناسب ساختار و تشکیالت شهرداری تهران
با توجه به شرایط فعلی شهر و شهرداری میباشد .براساس مطالعهای که در این زمینه
صورت گرفته ،آسیبهای بیشماری در بحث ساختار و تشکیالت شهرداری تهران نظیر
ابهام نقش شهروندان در اداره شهر ،شفاف نبودن نقش سازمان ها و شرکت ها ،ضعف
در نظام های شهرداری تهران ،کم توجهی به اصول علمی در طراحی ساختار سازمانی
و ساختارهای تاثیرگذار و داشتن نگرش سنتی به ساختار و تشکیالت مشاهده گردیده
که چنانچه بخواهیم وضعیت موجود شــهر و شهرداری را ســامان دهیم ،چارهای جز
اصالح آن نداریم .با توجه به موارد ذکر شده ،بازنگری و اصالح ساختار در شرایط فعلی،
امری مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف پیشبینی شده مدیریت جدید شهرداری تهران
محسوب میگردد؛ بر این اساس ،در این مقطع زمانی با توجه به تغییر نگرش مدیریت
شهری ،الزم است که در یک اقدام کوتاه مدت ساختار مطلوب برآمده مطالعات گذشته و
نیازهای آینده با رویکرد استراتژیهای جدید ،طراحی و مستقر گردد .در شرایط کنونی،
هدف اصلی از اصالح ساختار سازمانی شهرداری تهران ،ایجاد نظم و انسجام سازمانی و

فصل دوم ،سرمایه سازمانی

جلوگیری از توسعه بیرویه سازمان با توجه به شرایط زمان و مکان است .این ادعا وجود
ندارد که اصالح ساختار به تنهایی ارگانیسم معیوب سازمان را بهبود میبخشد؛ بهطور
یقین ،فرایندها ،رفتار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات سازمانی و  ...عوامل مهم
و تأثیرگذار در بهبود وضع موجود محسوب میگردد .اصالح ساختار ،تنها زیربنا و بستر
بهبود کلی و رویه ســازمان را فراهم میآورد .به عبارتی ،با ســاختار بیمار نمیتوان یک
سازمان پویا و تأثیرگذار داشت.
 -2هدف راهبردی
دســتیابی به تعالی پایدار در نظام مدیریت منابع انســانی جهت ارتقاء بهرهوری و چابک
سازی سازمانی
 -3جهتگیریهای راهبردی
 -1-3توسعه فرهنگ برند سازمانی
 -2-3ارتقاء رفتار حرفهای و سالمت اداری در سازمان
 -3-3الگوسازی فضیلت خدمت عمومی
 -4-3بهبود سیستمهای اطالعاتی مدیریت منابع انسانی
 -5-3متناسب ســازی ساختار سازمانی و نیروی انســانی با ماموریتها و وظایف ذاتی
شهرداری تهران
 -4اهداف برنامهای
 -1-4ارتقاء بهرهوری کارکنان و مدیران شهرداری تهران
 -2-4ارتقاء دانش ،تجارب و مهارت منابع انسانی سازمان
 -3-4شایسته ساالری ،تخصص محوری و توانمندسازی منابع انسانی
 -4-4یکپارچه سازی و شفافسازی اطالعات منابع انسانی
 -5-4جبران خدمات و تامین آتیه پرسنل
 -6-4بهبود در سالمت اداری سازمان
 -7-4اصالح ساختار تشکیالتی شهرداری تهران برای تحقق بهینه ماموریت های ذاتی
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شهرداری تهران
 -8-4ایجاد تطابق کامل میان پســت و شــغل و شاغل به منظور استفاده بهینه از منابع
انسانی در چارچوب ساختار سازمانی

الیحه برنامه سوم
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 -5راهبردها:
 -1-5الگوســازی فضیلت خدمت عمومی و باال بردن هزینه و عواقب ناشــی از ارتکاب
تخلف با تقویت نظارت همگانی و جلوگیری از مماشات در مدیریت و تعامالت بین سازمانی.
 -2-5جذب برگزیده و خروج هدایت شــده با تقویت فرایند بکارگیری درون سازمانی و
استفاده از روشهای انگیزشی برای خروج کارکنان
 -3-5تدوین نظام جبران خدمات عملکرد محور و عادالنه برای کارکنان
 -4-5تدوین نظام تامیــن آتیه کارکنان با مدیریت اقتصادی و اصالح پرتفوی ســازمان
بازنشستگی و صندوق ذخیره کارکنان
 -5-5تعیین مســیر ارتقاء شغلی کارکنان با هدف توسعه شایستگیها ،تسهیم دانش و
تجارب در راستای استقرار نظام مدیریت استعدادهای درون سازمانی
 -6-5تجمیع ،یکپارچه ســازی و شفاف ســازی اطالعات منابع انسانی و هماهنگی و
همسویی فرایندها در راستای هوشمندسازی سازمانی.
 -7-5افزایش و ارتقاء کارآمدی ســازمان از طریق بازطراحی ســاختار سازمانی و بهبود
فرایندها
 -8-5متناســب ســازی ،تخصصی سازی و کاهش ســطوح ساختار ســازمانی و ایجاد
تعامالت بیشتر بین سطوح کارشناسی و مدیریتی متناسب با شرایط و ماموریتهای جدید
شهرداری تهران
 -9-5بهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر حرفهای گرایی در سازمان شهرداری اتهران
-10-5پیاده ســازی نظام توزیع اختیارات بر اســاس ماموریتهای سازمانی شهرداری
تهران
 -6سیاستها
 -1-6افزایش رضایت شهروندان از رفتار حرفهای و سالمت اداری در شهرداری تهران

فصل دوم ،سرمایه سازمانی

 -2-6توسعه فرهنگ تعهد به برند سازمانی
 -3-6مدیریت مبتنی بر همافزایی با تأکید بر ارزشها و مسئولیت اجتماعی
 -4-6تصمیم گیری اثربخش مبتنی بر اطالعات
 -5-6ایجاد ترکیب بهینه منابع انسانی
 -6-6استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
 -7-6توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 -8-6انتصاب مدیران مبتنی بر مدل شایستگی
 -9-6طراحی و استقرار نظام مدیریت استعدادها و جانشین پروری
 -10-6تبیین شفاف نقش و ارتباط کلیه سازمانها و شرکتها با معاونتهای ستادی و
همسویی ساختار آنها با اهداف و راهبردهای شهرداری تهران
 -11-6بهکارگیری اصول علمی با متدولوژیهای روز دنیا در طراحی ساختار
 -12-6توجه به مالحظات انسانی در طراحی ساختار و تشکیالت در شهرداری تهران
 -13-6اجرای ضابطهمند ساختارهای مصوب
 -14-6تقویت نگرش مبتنی بر منافع سازمانی در شهرداری تهران
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 -7شاخصها و اهدافکمی

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

ردیف

وضع موجود
()97.06.31

3

نرخ انتصاب
درون واحدی

(درصد)
تعداد انتصاب
مدیران مبتنی بر
شایستگی از درون
واحد به کل مدیران
(مدیران  13و باالتر)

40

4

ضریب نفوذ
تسهیم تجربه

(درصد)
نسبت تعداد تجربه
مکتوب شده به کل
کارکنان

10

5

نسبت
موازانه
ورود/خروج

(درصد)
نسبت تعداد کارکنان
وارد شده به تعداد
کل کارکنان خارج
شده

15

6

میزان
استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی
ـ سامانه
آموزش در
واحدهای
تابعه

(درصد)
تعداد واحدهای
شهرداری که سامانه
آموزش در انها
استقرار یافته است
به کل واحدهای تابعه
( 66واحد)

33

1398

70

75

50

20

25

66

1399

2

نرخ اثربخشی
آموزش

(درصد)
براساس نتایج
فرمهای اثربخشی
آموزشی

80

60

30

25

90

1400

10

50

90

90

85

70

40

25

100

1401

1

نرخ تأمین
نیرو از طریق
فراخوان و
یا بازار کار
داخل

(درصد)
نسبت تعداد نیروی
تأمین شده از طریق
فراخوان/بازار کار
داخل به کل نیروهای
وارد شده به واحد
تابعه

90

90

80

50

25

100

1402

عنوان

واحد /
نحوه محاسبه

اهداف کمی

90

90

80

60

25

100

ردیف

وضع موجود
()97.06.31
33

10

میزان
استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی
ـ سامانه
مدیریت
عملکرد در
واحدهای
تابعه

(درصد)
تعداد واحدهای
شهرداری که سامانه
مدیریت عملکرد در
انها استقرار یافته
است به کل واحدهای
تابعه ( 66واحد)

0

1398

9

میزان
استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی
ـ سامانه
مدیران در
واحدهای
تابعه

(درصد)
تعداد واحدهای
شهرداری که سامانه
مدیران در انها
استقرار یافته است
به کل واحدهای تابعه
( 66واحد)

66

50

1399

0

50

90

90

90

1400

8

میزان
استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی
ـ سامانه
سالمت در
واحدهای
تابعه

(درصد)
تعداد واحدهای
شهرداری که سامانه
سالمت در انها
استقرار یافته است
به کل واحدهای تابعه
( 66واحد)

100

100

100

1401

33

66

90

100

100

100

100

100

1402

7

میزان
استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی ـ
سامانه رفاهی
در واحدهای
تابعه

(درصد)
تعداد واحدهای
شهرداری که سامانه
رفاه در انها استقرار
یافته است به کل
واحدهای تابعه
( 66واحد)

فصل دوم ،سرمایه سازمانی

عنوان

واحد /
نحوه محاسبه

اهداف کمی

100

100

100

100

75

ردیف

وضع موجود
()97.06.31

13

سرانه
فعالیتهای
ورزش
همگانی و
سالمت

14

میزان رضایت
12
شغلی

1398

55

58

1399

(درصد)
سنجش رضایت
کارکنان از حقوق،
پاداش ،پست
سازمانی ،خدمات
درمانی و ....

60

1400

85

100

100

100

62

1401

(درصد)
میزان
تعداد واحدهای
استقرار
شهرداری که سامانه
سامانه جامع
 11منابع انسانی ـ اداری در انها استقرار
یافته است به کل
سامانه اداری
واحدهای تابعه
در واحدهای
( 66واحد)
تابعه

100

63

1402

عنوان

واحد /
نحوه محاسبه

اهداف کمی

100

65
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(ساعت)
نسبت مجموع ساعت
برنامههای ورزش
همگانی و سالمت به
تعداد کل کارکنان

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

نرخ استرس
کارکنان

(درصد)
میزان استرس شغلی
کارکنان

40

38

36

34

32

30

میزان رضایت
از برابری
15
بیرونی در
پرداختها

(درصد)
احساس کارکنان از
میزان رضایت از
برابری بیرونی در
پرداختها

40

میزان تطابق
پست و شغل

(درصد)
نسبت تعداد تطابق
پست و شغل به
تعداد پست های
سازمانی

65

16

40

70

50

75

50

80

55

85

60

90

ردیف

وضع موجود
()97.06.31

1398

1399

1400

1401

تعداد واحدهای فاقد
پست

12

12

10

5

0

0

عنوان

17

ساماندهی
واحدهای
فاقد پست

18

نرخ کاهش
شکاف پست
سازمانی به
تعداد نیروی
انسانی

(درصد)
کاهش مابه التفاوت
تعداد نیروی انسانی
نسبت به پست
سازمانی

*

6

6

6

6

فصل دوم ،سرمایه سازمانی

واحد /
نحوه محاسبه

1402

اهداف کمی

6

* در  6ماهه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج خواهد شد.
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فصل سوم :

هوشمندسازی و نوآوری شهری

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه:
برای ارتقای شــاخصهای کیفیت زندگی شــهروندان و حرکت به سمت شهری پایدار و
زیســت پذیر و شهروندانی مشارکتجو ،گام برداشتن در مسیر شهر هوشمند امری ناگزیر
اســت .دستاوردهای مورد انتظار از تهران هوشــمند ،توسعه شهری پایدار ،هدایت نوآوری
شــهری ،رضایت شــهروندان ،ارتقای مشارکت و شــفافیت و نظامهای مدیریت و خدمات
کارآمد در حکمرانی شــهری است .در این راستا دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند و سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات با سیاستگذاری ،توسعه ،استقرار و راهبری خدمات ،سامانهها
و زیرســاختهای  ICTبا تمرکز بر شهرداری تهران و در تعامل با شهروندان و سایر ذینفعان،
اقدام به توسعه و راهبری شهر هوشمند مینماید.
شهر تهران بعنوان پایتخت و هم بعنوان یکی از کالنشهر های مهم خاورمیانه در حال تجربه
گذارنوآوریاست.گذارنوآوریدرواقعیکگذارشهریبزرگاستکهماراازجهانبرخوردهای
رودررو و اجبار به حرکت و طی مسیر برای دستیابی به کاالها و خدمات به دنیایی جدید می برد
که در آن الزامی برای حرکت و صرف زمان ،منابع مالی و انرژی زیاد برای دستیابی به نیازهای
شهروندان نیست و یا بسیار کم است .این گذار گرچه بصورت خودجوش و بر اساس نیازهای
کسب و کارهای مختلف و هوشمندی سرمایه گذاران صورت گرفته است اما شهرداری و سایر
نهادهای موثر در مدیریت و توسعه شهر نمی توانند و نباید صرفا نظاره گر این گذار بزرگ باشند.
چراکه شــهرداری از یک طرف برای حل مســائل و مشکالت سازمان خود و نیزحل مسائل و
مشکالت کل شهر نیاز به بهره گیری از ظرفیت های این گذار دارد و از طرف دیگر بعنوان یکی
از اصلی ترین بازیگران دخیل در این تحول باید بستر تسریع و هدایت هوشمندانه این گذار را
فراهم کند .در ادبیات علمی نوآوری عناصر شکل گیری این گذار را مجموعه ای از بازیگران،
قوانین ،زیرساخت ها ،شبکه ها و شرایط محیطی شکل می دهند که در شهرهای مختلف دنیا
وضعیتاینعناصر،تعیینکنندهالگویبهینهبرایطیمسیرخواهدبود.
 -2هدف راهبردی:
 -1-2ایجاد شهر هوشمند برای توسعه شهری پایدار ،زیست پذیر ،ایجاد خدمات کارآمد،
ارتقای رضایت شهروندان ،ارتقای مشارکت و شفافیت
 -2-2ایجاد تحول دیجیتال در مدیریت شهری و تمامی ابعاد تهران هوشمند

 -3جهتگیریهای راهبردی:
 -1-3حرکت بهسوی توسعه شهری پایدار.
 -2-3ارتقای کیفیت زندگی شهری و حرکت به سمت شهر زیست پذیر با تأکید بر رضایت
ذینفعان.
 -3-3ارائه خدمات کارآمد بهنگام ،با تأکید بر کیفیت ،شفافیت ،امنیت اطالعات ،کاهش
هزینهها و ایجاد درآمدهای پایدار.
 -5-3ایجاد و توسعه زیرساختهای پایدار ارتباطی ،نرمافزاری و دادهای برای تحقق شهر
هوشمند.
 -6-3تدوین سیاستها ،بهکارگیری نظامهای مدیریتی ،بهبود فرآیندها و توانمندسازی و
ارتقاء سطح مهارتهای زندگی هوشمند و دانش  ICTشهروندان و کارکنان شهرداری.
 -7-3توسعه و یکپارچه سازی اقدامات و فعالیت های حوزه نوآوری شهری
 -4اهداف برنامهای:
 -1-4ارتقای شــاخصهای کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت شهری پایدار و
زیست پذیر توسعه برای تحقق شهر هوشمند.
 -2-4تأمین زیرساخت پایدار و ارائه سرویسهای باکیفیت نرمافزاری به شهر ،شهرداری
و شهروندان.
 -3-4ایجاد و توسعه زیرساختهای پایدار ارتباطی ،مرکز داده و سختافزاری شهرداری.
 -4-4هماهنگ ســازی و بهبود سازوکار نهادی مدیریت شــهری برای مدیریت و توسعه
نوآوری شهری
 -5-4بهبود تعامالت بین سیستم مدیریت شهری و سایر بازیگران دخیل در نظام نوآوری
شهر تهران
 -6-4اولویت دادن به نوآوری در چارچوب برنامه ها و طرح های توسعه شهری مناطق و
محالت
 -7-4فراهم سازی بستر محیطی و ساختار اجتماعی ،فرهنگی شهر تهران برای نوآوری

فصل سوم ،هوشمندسازی و نوآوری شهری

 -3-2توسعه و بهبود زیست بوم نوآوری شهری کالنشهر تهران
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 -5راهبردها:
 -1-5توســعه اقتصــاد هوشــمند از طریــق ارتقــای نظام نوآوری شــهری ،گســترش
کسبوکارهای دانشبنیان و افزایش بهرهوری اقتصادی امور شهری
 -2-5توسعه محیط شهری هوشــمند از طریق مدیریت هوشمند انرژی ،کنترل تمامی
عوامل آالینده محیط و مدیریت هوشمند پسماند و پسابهای شهری
 -3-5توسعه جابجایی هوشمند از طریق یکپارچهسازی حملونقل ترکیبی درونشهری و
توسعه حملونقل عمومی سبز و پایدار
 -4-5توســعه زیرساخت هوشــمند از طریق گسترش شــبکههای ارتباطی هوشمند و
یکپارچهسازی دادههای شهری
 -5-5توسعه حکمرانی هوشمند از طریق بهبود فرآیندهای خدماترسانی به شهروندان
و توسعه رویکرد داده باز و اشتراکی
 -6-5توسعه زندگی هوشمند از طریق گسترش گردشگری هوشمند ،سالمت هوشمند،
ارتقای امنیت و ایمنی عمومی و حمایت از خالقیت و نوآوری فرهنگی و اجتماعی
 -7-5اصالح و انسجام ساختار نهادی و تشکیالتی نوآوری در شهرداری
 -8-5فراهم سازی بستر ایفای نقش سایر بازیگران موثر در نظام نوآوری شهری
 -9-5تبیین جایگاه نوآوری در سطوح مختلف برنامه های توسعه و فعالیت های شهرداری
 -10-5توســعه ظرفیت های نوآوری در ساختار ســرمایه های انسانی و گسترش دانش
نوآوری
 -6سیاستها:
 -1-6سیاســتگذاری ،تدوین قوانین ،برنامهریزی همکارانه و تعاملپذیری :همکاری و
هماهنگی در کلیه فعالیتهای برنامهریزی و جلوگیری از دوبارهکاری و موازی کاری در ایجاد
و توسعه تهران هوشمند و حوزه  ICTشهرداری تهران و ایجاد تعامل آگاهانه بین کلیه ذینفعان
از جملــه واحدهای تابعه شــهرداری تهران ،نهادهای دولتی و عمومــی ،نهادهای مردمی
(کسبوکارها و سمنها) و شهروندان.
 -2-6یکپارچگی و انعطافپذیری :ســازگاری و یکپارچگی در طراحی و توســعه تمامی
فرآیندها و ســامانههای توزیعشده بهصورتی که تمامی ذینفعان اطالعات شهری (افراد و
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سازمانها) ضمن بهکارگیری آن بتوانند بر مبنای آنها به تصمیمسازی و تصمیمگیری مؤثر
با توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات و عدمقطعیتها بپردازند.
 -3-6توســعه زیرســاختها ،افزایش بهرهوری و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتها :توسعه
زیرساختهای ارتباطی ،پردازشی ،سختافزاری ،نرمافزاری و دادهای برای تحقق تهران
هوشمند با رویکرد ارتقای بهرهوری و ارتقا و توسعه ظرفیتهای موجود شهر تهران در جهت
استفاده از هوشمندسازی بهمنظور افزایش و تداوم خدمات پایدار و باکیفیت در شهر.
 -4-6دسترســی باز :توسعه زیرســاختها و چارچوبهای ارائه دادهها و اطالعات شهر
تهــران ،با حفظ حریــم خصوصی و امنیت ملی ،بهصورت عمومی به شــهروندان و ســایر
ذینفعان جهت تحقق مدیریت شهری شیشهای.
 -5-6شــفافیت و مشــارکتپذیری :فراهــم آوری زمینههــای مشــارکت شــهروندان،
کسبوکارهای توانمند و گروههای نوپای نوآور و همچنین زمینههای جذب سرمایه و تأمین
مالی پروژههای شــهر هوشمند و تقویت مشارکت عمومی تمامی شــهروندان و همافزایی
تمامی ذینفعان و عناصر شکلدهنده شهر.
 -6-6امنیت ،ایمنی ،تابآوری و زیستپذیری :افزایش امنیت سایبری ،افزایش تابآوری
و حفظ آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحرانهای شهری جهت تحقق شهر زیست پذیر.
 -7-6بهبود فرآیندها ،خدمات ،انجام مطالعات و توانمندسازی دانشی :بهبود فرایندها،
افزایش کیفیت خدمات ،ایجاد نظام نظرسنجی و دریافت نظرات و توانمندسازی و آموزش
کارکنان و شهروندان جهت تحقق تهران هوشمند.
 -8-6مدیریــت هزینه ها و افزایش درآمــد :انجام مدیریت هزینه ها و کاهش هزینههای
عمومی و افزایش درآمدهای پایدار با استفاده از زیرساخت ها و پتانسیل های حوزه ICT
 -9-6تدوین آیین نامه های حمایتی و تســهیل استقرار کسب و کارهای نوآورانه در پهنه
شهر تهران
 -10-6ارزیابی و پایش ادواری نوآوری در شهر تهران
 -11-6تشویق و بسترسازی سرمایه گذاری ریسک پذیر به سمت کسب و کارهای نوآورانه
حوزه شهری
 -12-6حمایت از توسعه فعالیت های نوآورانه نهادهای اجرایی ،آموزشی و تحقیقاتی ملی
در حوزه شهری
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 -13-6فراهم سازی بستر آزمون ایده های نوآورانه در شهر تهران
 -14-6فراهم ســازی زمینه دسترســی نوآوران به زیرســاخت ها و خدمــات قابل ارائه
شهرداری تهران مطابق ضوابط
 -15-6اتخاذ رویکرد مشارکتی در برنامه ریزی و توسعه نوآوری شهری
 -16-6شــفاف سازی شــیوه ها ،فرآیندها و اقدامات حمایتی شهرداری از فعالیت های
نوآورانه شهری
 -17-6هماهنگ سازی اقدامات و فعالیت های بخش های مختلف شهرداری تهران در
حوزه نوآوری شهری
 -18-6توســعه نظام توانمندســازی ،انگیزشی و جذب نیروی انســانی خالق و نوآور در
شهرداری تهران
 -19-6اصالح و بهبود سازوکارهای آگاهی بخشی و آموزش شهروندی در حوزه نوآوری
شهری در تمام سطوح سنی
 -20-6اولویت دهی شــهرداری تهران به بهره برداری از خدمات و محصوالت کســب و
کارهای نوآورانه
 -21-6اولویت دهی به حمایت از نوآوری در چارچوب برنامه های توسعه مناطق و محالت

 -7شاخصها و اهدافکمی
ردیف

10%

4

میانگین زمان پاسخگویی
به درخواست ها/شکایات
ثبت شده

ساعت

15

12

5

درصد استقرار کامل
سامانه های مدیریت منابع
شهرداری

درصد

*

100%

6

نسبت تخصیص بودجه
ماموریت فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری به کل
بودجه شهرداری تهران

درصد

7

نسبت تعداد سایتهای
اشتراکی مخابراتی و
ارتباطی به کل سایتهای
مخابراتی شد

8

نرخ رشد میانگین زمانی
صدور مجوز و گواهی در
دفاتر خدمات الکترونیک شد

9

نرخ رشد سرویسهای
شهروندی تمام مکانیزه
به کل سرویسهای
شهروندی الکترونیکی

درصد

*

10

10

نرخ رشد آمادگی
الکترونیکی کرکنان
شهرداری تهران

درصد

*

5

وضع موجود
()97.06.31

درصد

0

1398

99.99%

3

درصد مجموعه داده های
شهرداری که بر مبنای
استانداردهای حکمرانی
داده ساختارمند و
شناسنامه دار شده اند

1399

95%

2

درصد حمالت سایبری ناموفق
به کل حمالت سایبری

درصد

*

1400

درصد

*

1401

1

درصد ساختمان های
اداری شهرداری تهران
(باالی  5کارمند) که
دسترسی به شبکه
اینترانت پهن باند
شهرداری دارند

1402

عنوان

واحد /
نحوه
محاسبه

5%

*

درصد

1/25

1/35

1/45

1/65

1/85

2

درصد

*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5
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اقتصاد و مالیه شهری

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 .1مقدمه
شهرها امروزه موتور تحول و توسعه کشورها و مناطق هستند .اقتصاد شهری بعنوان موتور
توسعه شهر و توسعه اقتصادی کشور ،از اهمیت و جایگاه ویژه و محوری برخوردار است .شهر
پیشرو و توسعه یافته امروز ،شهری است که از اقتصاد خالق و پویائی برخوردار است و توسعه
کشور را نیز هدایت می کند .اقتصاد خالق و پویای شهری ،بازیگران کلیدی شهرها ،یعنی
خانوارها و بنگاه های اقتصادی را در نقش های خالق ،به روز و پویا معرفی و بکار می گیرد،
برای حل مسائل و مشکالت و مدیریت چالش هایش ،راهکارهائی از این جنس مترقی دارد
و برای توسعه و ملی و منطقه ای و جهانی و ارتقای رتبه شهر در طبقه بندی های موضوعی
جهانی ،برنامه و مدل دارد .اقتصاد شهری موفق امروز و موتور محرک توسعه شهرهای امروز،
دانــش و خالقیــت را محور و مبنای خود قرار می دهد و امروزه شــهری را می توان موفق و
پیشــرو در جایگاه باالئی در رتبه بندی های موضوعی جهانی دید که دارای اقتصاد دانش
بنیان و خالق است.
کمیته اقتصاد شــهری و مالی با هدف بررســی وضعیت توســعه شــهر تهران از لحاظ
اقتصادی و با ابزارهای اقتصادی ،و در راستای اهداف تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران،
به شناخت عوامل و علل اقتصادی مسائل و مشکالت با ابعاد متعدد اجتماعی و فرهنگی،
کالبدی و فضائی ،حمل و نقل و مدیریت بحران ،پرداخته ،تجارب شهرهای پیشرو در توسعه
اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داده ،قوانین و مقررات و اسناد باالدستی برنامه های
توسعه شهر را مورد تحلیل قرار داده و به ارائه راه حل های بومی و مناسب اقتصادی برای
حل مسائل و مشکالت شهر تهران برای تبدیل به احکام در برنامه سوم توسعه شهر تهران
رسیده است.
احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران در حوزه اقتصاد و مالیه شهری در قالب پنج بند شامل
ارتقای نظام مالیه شهری ،توسعه منابع مالی پایدار ،دستیابی به مدیریت بهینه هزینه ها در
اداره شهر و شهرداری تهران ،بهبود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و توسعه اقتصاد
شهری مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان ،تدوین گردیده و شهرداری
تهران با هدف رفع مسائل کلیدی شهر تهران و همچنین پرداختن به چالش های حوزه مالی
و اقتصاد شهری همچون ،درآمدهای پایدار ،مدیریت و کارآئی هزینه های شهر و شهرداری
تهران ،توسعه اقتصاد دانش بنیان و خالق ملزم به اجرای این احکام شده است.

 .3جهت گیری های راهبردی
-1-3بازآرایی نظام مالیه شــهری با تأکید بر تنوع بخشــی ،کارایی ،عدالت ،شــفافیت و
پایداری مبتنی بر مصرف فضا با کاهش سهم درآمدهای ناشی از صدور پروانه و جرائم
-2-3مشارکت فعال در بهبود محیط عمومی کسب و کارهای شهری و ارتقاء زیرساخت ها
و سازوکارهای توسعه سرمایه-گذاری با تأکید بر عدالت فضایی

فصل چهارم ،اقتصاد و مالیه شهری

 .2هدف راهبردی
-1-2ارتقاء رقابت پذیری و پایداری مالیه شهری

 .4اهداف برنامه
 -1 -4ارتقای نظام مالیه شهری
 -2-4توسعه منابع مالی پایدار
 -3 -4دستیابی به مدیریت بهینه هزینه ها در اداره شهر و شهرداری تهران
 -4 -4بهبود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
 -5 -4توسعه اقتصاد شهری مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان
 .5راهبردها
 -1-5زمینه ســازی برای توســعه کســب و کارهای فعالیــت های دانش بنیــان پاک یا
فناوریهای نوین در شهر
 -2-5مشــارکت فعــال در بهبــود محیط عمومی کســب و کارهــای شــهری و ارتقای
فرصتهای سخت افزاری و ساز و کارهای توسعه سرمایه گذاری های جسورانه
 -3 -5بکارگیری مشوق های مالی و کالبدی موثر برای بسط فرصت های توسعه سرمایه
گذاری در نواحی کم برخوردار شهر
 -4 -5ارتقای کارایی و اثربخشی هزینه های خدمات و اجرای طرح ها و پروژه ها
 -5 -5تدوین رژیم مالی بلند مدت مبتنی بر مدیریت دارائی ها و بدهی ها
 -6 -5بازآرائی نظام مالیه شهری با تاکید بر تنوع بخشی ،افزایش کاریی و عدالت در نظام
دریافت عوارض
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 .6سیاست ها:
-1-6ارتقای اقتصاد دانش بنیان
-2-6ارتقای اقتصاد خالق و پاک
-3-6ارتقای شفافیت نظام مالی شهرداری تهران
-4-6استفاده از  ICTدر ارتقای کارایی نظام مالیه
-5-6بازنگری در شناخت استعدادها ،توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق
-6-6توانمندسازی اقتصادی مناطق شهر
-6-6گسترش عدالت در مناطق کم برخوردار
-7-6ساماندهی اقتصاد غیر رسمی در شهر
-8-6توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی و بازآفرینی شهری
-9-6تحقق برنامه های مسکن اجتماعی و حمایتی
-10-6ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری تهران
-11-6ساماندهی به محیط های نوآوری و حمایت از کسب و کارهای خالق و نوآورانه
-12-6معرفی منابع درآمدی پایدار جدید برای شهرداری تهران
-13-6افزایش کارآئی مدیریت هزینه اداره شهر و شهرداری تهران
-14-6تقویت مشارکت شهروندان در سرمایه گذاری و نظارت بر اداره شهر
-15-6ارتقای حکمروائی خوب شهری با تاکید بر شفافیت و پاسخگوئی
-16-6هوشمندسازی و یکپارچه سازی فرایندهای درآمدی
-17-6بازآرائی روابط شهرداری با دولت در نظام مالیه شهر

% 27

% 29

% 31

*

5

نسبت واگذاری یا
تملک دارائی مالی
به کل بودجه

بودجه تملک دارائی
مالی به کل بودجه

*

6

نسبت بودجه
هزینه ای به کل
بودجه

بودجه هزینه ای به
کل بودجه

*

7

نسبت درآمد
قراردادهای
مشارکتی سازمان
ها و شرکت ها به
کل بودجه

مبلغ قراردادهای
مشارکت منعقد شده
به کل بودجه

*

% 32

4

نسبت واگذاری
یا تملک دارائی
سرمایه ای به کل
بودجه

بودجه تملک دارائی
سرمایه ای به کل
بودجه

% 34

3.4

% 36

ردیف

وضع موجود
()97.06.31

1398

1399

1400

1401
% 33

3

نسبت بدهی
شهرداری تهران
به بودجه مصوب

مجموع بدهی
شهرداری تهران
به بودجه مصوب
سالیانه

% 38

% 30

% 40

1402

2

درصد وصول
عوارض و بهای
خدمات مستمر

میزان عوارض و
بهای خدمات مستمر
وصول شده به
کل عوارض و بهای
خدمات مستمر

% 40

1

سهم درآمدهای
پایدار

% 20

میزان درآمد های
پایدار به کل درآمد

% 25

عنوان

% 40

واحد /
نحوه محاسبه

% 35

اهداف کمی

فصل چهارم ،اقتصاد و مالیه شهری

 -7شاخصها و اهدافکمی

3.4

3.3

3.2

3.1

3

%5

%5

%5

%5

%5

* در  6ماهه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج خواهد شد.
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فصل پنجم :

فنی و عمران

 -1مقدمه
ً
در برنامه دوم ســرفصلی تحت عنوان فنی و عمرانی به صورت مجزا ایجاد نگردید و عمال
احکام و برنامه فنی و عمرانی در دیگر حوزه ها بویژه حمل ونقل و ایمنی و تاب آوری پراکنده
و در نهایــت تبدیل به پروژه های اجرایی و برنامه های عملیاتی گردید .لذا در فرآیند تدوین
برنامه سوم با توجه به آسیب شناســی برنامه دوم ،حوزه فنی و عمرانی به عنوان یک حوزه
فرابخشــی و مستقل در ساختار برنامه نســبت به تدوین احکام و ارائه طرح و پروژه ها ذیل
موضوعات و مسایل کلیدی سایر حوزه های مرتبط اقدام نمود.

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -2هدف راهبردی
تکمیل و توسعه زیرســاختهای فنی شهر در تمام حوزه های مأموریتی با هدف حفظ و
نگهداشت داراییهای شهر تهران و ارتقای ایمنی و کیفیت فنی پروژههای عمرانی در زمان
پدید آوری ،اجرا و پایش
 -3جهت گیری های راهبردی
 -1-3تکمیل و بروزرسانی شبکه زیرساختهای فنی شهر تهران
 -2-3حفظ مستمر کیفیت و کارایی زیرساختهای شهری
 -3-3حفظ ایمنی شهر در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی
 -4-3پیاده سازی نظام فنی و اجرایی بهمنظور افزایش کیفیت پروژههای شهرداری تهران
 -5-3تکمیل و توسعه شبکه زیرساخت های شهری مرتبط با حمل و نقل
 -4اهداف برنامهای
 -1-4تاب آوری شهر در برابر حوادث ،بالیا و تولید خطرات جدید
 -2-4آمادگــی و تداوم كاركردهای حیاتی شــهر و آســیب ناپذیری در قبال شكســت
شریانهای حیاتی و زیرساخت های شهری
 -3-4باال رفتن توان مقابله ،بازتوانی ،بازسازی و ساماندهی شهر تهران
 -4-4یکپارچگی و ایمن سازی شبکه های حمل و نقل همگانی
 -5-4تأمین زیرساخت های متناسب با خدمات شهری و فعالیت ها (در نوع و مقیاس)

 -5راهبردها
 -1-5توسعه و تکمیل پیاده سازی نظام پدیدآوری ،اجرا و بهره برداری طرحها بمنظور
رعایت مالحظات ایمنی ،زیست محیطی و تطابق با اهداف باالدستی ترافیکی ،اجتماعی،
شهرسازی و پدافند غیر عامل
 -2-5پیاده سازی نظام ارزیابی پایداری ساختمانها ،زیرساختها و شریان های حیاتی بر
اساس عملکرد در شرایط بحران و ارائه برنامه اقدام و اجرای بهسازی لرزه ای
 -3-5تدوین و توسعه نظام یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری و ایجاد زیرساخت
های قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه با بهره گیری و پیاده سازی ضوابط و مولفه های
اجرایی بر اساس اسناد باالدستی طرح جامع حمل و نقل و طرح جامع شهر تهران
 -4-5مدیریت واحد و یکپارچه بر زیرســاختها و منابع آب در اختیار شــهرداری تهران و
عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی
 -5-5توســعه ضوابط گروه های خاص در طرح ،احداث و بهره برداری کلیه پروژه های
عمرانی و الزام اجرایی آن
 -6-5پیاده ســازی نظام تضمیــن کیفیت ( )QAو کنتــرل کیفیــت ( )QCدر پروژه های
شهرداری جهت اجرای ضوابط مرتبط با کیفیت اجرای پروژه های عمرانی
 -7-5راهبری و مدیریت اقدامات عمرانی جهت تناســب با حفظ زیســتگاهها و میراث
طبیعی شهر تهران (رود دره ها)

فصل پنجم ،فنی و عمران

 -6-4حفاظت از ابنیه ،محالت و محوطه های ارزشمند شهری
 -7-4عدم انسداد و محدود شدن کریدورهای بصری
 -8-4افزایش امکان حضور اقشار جامعه از طریق عدالت اجتماعی و فضایی در دسترسی
و بهره مندی شهروندان
 -9-4افزایش سرمایه اجتماعی(نهادی ،بین گروهی و بین فردی) در شهر تهران
 -10-4باال بردن امنیت در فضاهای شهری (مانند بی دفاع ،نقاط کور و غیره) بخصوص
برای زنان گروه های آسیب پذیر(کودکان و سالمندان و )...
 -11-4آلودگی های محیط زیستی
 -12-4تکمیل و توسعه شبکه زیرساخت های شهری مرتبط با حمل و نقل
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -6سیاستها
 -1-6پیاده ســازی نظام فنی و اجرایی شــهرداری تهران در چارچوب ماده  34احکام
دائمی برنامه ششــم توسعه کشور به منظور ارتقای افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های
تملک دارائی های سرمایه ای
 -2-6سیاست گذاری ،مدیریت راهبردی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی
 -3-6مدیریت واحد و یکپارچه بر زیرســاختها با رویکرد حفظ ،ذخیره و نفوذ منابع آب
شــهر تهران و عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای ســطحی( تامین منابع مورد نیاز
جهت ایجاد زیر ساختهای شهر برای پیشگیری از وقوع از سیالب )
 -4-6تدوین برنامه عملیاتی و دســتورالعمل جامع جهت شناسایی پهنه های مستعد
فرونشست و فروریزش و کاهش اثرات ناشی از آن
 -5-6تدوین نظام یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری
 -6-6تدوین نظام ارزیابی پایداری و مقاوم سازی ساختمانها ،زیرساختها و شریان های
حیاتی بر اساس عملکرد در شرایط بحران
 -7-6ارتقاء تجهیزات و توان آمادگی و بازتوانی عمرانی شهرداری تهران در مقابله با بحران
 -8-6پیاده سازی نظام پدید آوری ،اجرا و بهره برداری طرحها در شهرداری تهران
 -9-6پیاده سازی کاربست و مطالعات پدافند غیر عامل در پروژه های عمرانی در قالب
نظام پدید آوری ،اجرا و بهره برداری در شهرداری تهران
 -10-6اصالح الگوهای طراحی شهری با توجه به تأثیرات احداث سازه ها و پروژه های
عمرانی بر ســیما و منظر شهری ،بافت تاریخی و ســیما و منظر شهری در قالب نظام پدید
آوری ،اجرا و بهره برداری در شهرداری تهران
 -11-6پیاده ســازی اصول و ضوابط ایمنی در زیرساختهای شهری در قالب نظام پدید
آوری ،اجرا و بهره برداری در شهرداری تهران
 -12-6پیاده سازی اصول و ضوابط زیست محیطی در زیرساختهای شهری در قالب نظام
پدید آوری ،اجرا و بهره برداری در شهرداری تهران
 -13-6تجمیع و متمرکز سازی مطالعات و لزوم توجه به پیوست های اجتماعی -فرهنگی
در طراحی ،ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی در قالب پیاده سازی نظام پدید آوری
طرحها

فصل پنجم ،فنی و عمران

 -14-6شفافیت و اطالع رسانی از فرآیند اجرای پروژه های عمرانی برای سطوح مختلف
جامعه جهت افزایش مشــارکت اجتماعی و اطالع رســانی در پیدایش و توسعه پروژه های
عمرانی
 -15-6ایجاد زیرســاختهای قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه با بهره گیری و پیاده
سازی ضوابط و مولفه های اجرایی بر اساس اسناد باالدستی طرح جامع حمل و نقل و طرح
جامع و تفصیلی شهر تهران
 -16-6بازنگری و تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک (تکمیل ،بهره برداری بهنگام
و نگهداشت مستمر پروژه های تکمیل شبکه های معابر)
 -17-6راهبری و مدیریت اقدامات عمرانی جهت تناســب با حفظ زیستگاهها و میراث
طبیعی شهر تهران (رود دره ها)
 -18-6اهتمام به هماهنگی و تعامل با سازمانهای ذی مدخل بویژه حوزه مدیریت منابع آب
 -19-6تکمیل شبکه معابر بزرگراهی بر اساس اسناد باالدستی مصوب
 -20-6تدوین و پیاده سازی نظام مستندسازی طرحهای عمرانی شهرداری تهران
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 -7شاخصها و اهدافکمی
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توسعه شهر تهران
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فصل ششم :

فضایی کالبدی

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه:
شــهر تهران به عنوان محل سکونت و فعالیت با جمعیت روز حدود  11میلیون و کمتر از
 9میلیون نفر جمعیت شــب  ،با چالش های فراوانی از جمله نظارت بر اجرای طرح جامع
و تفصیلی شــهر تهران ،نظارت و کنترل ساخت و ساز ،نظارت بر تثبیت کاربری ها ،فروش
تراکم مازاد ،ســیما و منظر شــهری ،بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش به
عنوان میراث شــهری  ،ساخت و ســازها در حریم و ارتفاعات شهر تهران ،گستردگی بافت
فرسوده و به تبع آن میزان سرعت نوسازی ،بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده و مسائل
حقوقی مترتب بر آن ،سازوکار همکاری بین بخشی (دولتی ،خصوصی و سازمان های مردم
نهاد) ،منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده (شهرداری ،دولت و مردم) و اثرات رکود و رونق
بازار مسکن بر نوسازی روبروست .بنابراین مهمترین مأموریت حوزه شهرسازی و معماری،
توسعه و بهبود سطح کیفیت زندگی به ویژه در حوزه فضایی -کالبدی و ساخت و ساز شهری
است .از اینرو  5موضوع کلیدی " حفاظت و صیانت از بافت تاریخی شهر "  " ،ساماندهی و
ارتقاء کیفیت معماری و منظر شهری "  " ،انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری محدوده
و حریم "  " ،وجود بافت فرسوده " و نهایتا " صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز
" در دســتور کار کمیته فضایی کالبدی قرار گرفته که ذیل موضوعات کلیدی  13 ،مســئله
کلیدی احصا و به عنوان مســائل استراتژیک مانع تحقق اهداف و راهبردهای طرح جامع
مورد بررسی عمیق قرار گرفت .
 -2هدف راهبردی :
ارتقاء و اصالح ساختار کالبدی و فضایی شهر ،با تاکید بر ارتقاء زیست پذیری شهر و رویکرد
شهرسازی و معماری نوآور
 -3جهت گیری های راهبردی:
-1-3کنترل رشد جمعیت و تعادل بخشی به الگوی استقرار سكونت و سازگاری محیط با
فعالیت و توجه به الزامات طبیعی و تاریخی شهر
-2-3بازتولیــد هویت شــهر با تاکید بر کالبد و فضای شــهری با محوریــت ارتقاء هویت
محلهها و تقویت کریدورهای اصلی جهت پیوند معنایی شهر

 -4اهداف برنامه ای :
 -1-4حفاطت و صیانت از میراث شهری با تاکید بر ارتقاءکیفیت زندگی و امنیت اجتماعی
و بهبود فضای کسب و کار
 -2-4ساماندهی و ارتقاء هویت و کیفیت طراحی معماری و سیما و منظر شهری تهران
 -3-4ایجاد تعادل جمعیتی با رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع
 -4-4ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی (زلزله ،سیل و)...
 -5-4تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران
 -6-4ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهری
 -7-4بهبود ،هوشمندسازی و شفاف سازی فرآیندهای شهری
 -8-4دســترسپذیری و مناسبسازی فضاهای شهری و ساختمانهای عمومی جهت
حضور همه اقشار جامعه در شهر
 -9-4ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت (تهران)
 -10-4ساماندهی بافت فرسوده شهر ( رفع ناپایداری  ،توسعه محله ای )

فصلششم،فضاییکالبدی

-3-3کاهش نابرابری های فضایی ،توزیع یکپارچه خدمات متناسب با پهنه های جمعیتی
 - 4-3بازنگری در نوع مداخله جهت ســاماندهی و صیانت از محدوده و حریم شــهر  ،با
اعمال سیاستگذاری های کارا و بهره مندی از سیستم مدیریت یكپارچه شهری
-5-3ساماندهی سیما و منظر شهری
-6-3ساماندهی ،صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران
-7-3ارتقاء ایمنی بازنگری در روشها و ســازوکارهای نظارت برکیفیت ســاخت و ســاز
شهری و اصالح فرایند صدور مجوزها
-8-3بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد با تأكید بر سازماندهی تشکالت محله ای مربوطه
-9-3حفاظت از میراث تاریخی شــهر تهران ،احیاء مراكز و ساماندهی بافت و پهنههای
ارزشمندشهر
 - 10-3اولویت توســعه فضاهای عمومی  ،سبز و گردشگری در ساماندهی فضایی شهر
تهران در راستای ارتقای زیست پذیری
 -11-3ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی ،ملی و منطقه ای
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 -11-4حفاظت و صیانت از باغات

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -5راهبردها :
 -1-5ایجاد منطقه تاریخی ،تقویت واحدهای ستادی پشتیبان (اداره کل بافت) و اجرایی
(نواحیتاریخی)
 -2-5تقویت کمی و کیفی سکونت از طریق توسعه زیرساخت و خدمات
 -3-5بهبود ضوابط ناکارآمد سند هدایت تحوالت کالبدی  ،جمعیتی و اقتصادی در بافت
 -4-5هماهنگی طرح های معماری با شیوه زندگی و الزامات فرهنگی شهروندان و توجه
به هویت و اصالت در طرح ها
 -5-5ساماندهی نماها و سیما و منظر شهر با اعمال اصول ایمنی و زیبایی محله ها و ایجاد
ترکیبات شکلی و حجمی مناسب برای ابنیه خاص شهر
 -6-5تعادل بخشــی به الگوی استقرار سکونت و ســازگاری محیط با فعالیت و توجه به
الزامات طبیعی و تاریخی شهر
 -7-5ایجاد محدودیت ساخت و ساز در عرصه های با شرایط ناپایدار و پر خطر
 -8-5کاهش نابرابری های فضایی و توزیع یکپارچه خدمات متناسب با جمعیت
 -9-5بازنگری در روش ها و سازوکارهای نظارت برکیفیت ساخت و ساز شهری و اصالح
فرآیندهای صدور جواز ساختمانی
 -10-5توسعه سامانه اطالع رسانی و خدمات رسانی به شهروندان
 -11-5تقویت سازوکار نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات و کیفیت اجرای مناسب سازی
فضاها
 -12-5ساماندهی بافت فرسوده شهر (نوسازی ،بهسازی و مقاوم سازی مسکن  -تأمین
خدمات و بهبود زیرساختها  -ارتقای کیفیت عرصههای عمومی  -بهبود وضعیت اجتماعی
و اقتصادی ساکنان محالت )
 -13-5مداخله فعال برای صیانت از باغات به عنوان سرمایه شهر
 -6سیاست ها :
 -1-6تعدیل سقف جمعیت پذیری مناطق از طریق بازنگری در طرح جامع و تفصیلی

فصلششم،فضاییکالبدی

 -2-6همکاری و حمایت از تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهر تهران
 -3-6ســاماندهی زیرســاخت های الزم جهت هوشمندســازی با هدف امکان تشکیل
پروندهغیرحضوری
 -4-6ایجاد تناسب استقرار فعالیتها در پهنه های طرح تفصیلی به ویژه پروژه های بزرگ
مقیاس (الزام به تهیه طرح توجیهی)
 -5-6افزایش تحقق پذیری طرح های توسعه شهری
 -6-6ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری از طریق تدوین ضوابط مرتبط
 -7-6ایجاد هماهنگی نهادی از طریق تدوین نظام نامه یکپارچه مدیریت سیما و منظر
 -8-6تدوین الگوها و اسناد هدایت و کنترل طرح های معماری هویتگرا
 -9-6تقویت ساختار تشکیالتی و سازمانی با هدف ارتقاء کارایی مدیریت
 -10-6ایجاد سامانه متمرکز اسناد مرتبط با بافت تاریخی به منظور مستند نگاری آثار ،
رویدادها و میراث معنوی و تدوین فرایند سیستماتیک نظارت و پایش آنها
 -11-6تدوین ســازوکار و ارائه تســهیالت در فرآیند صدور جواز ،بهره برداری و مرمت (
مانند مشوق های مالیاتی ،بیمه ای و بانکی و )...
 -12-6بازنگری در ضوابط باغات با هدف صیانت از آن
 -13-6ایجاد هماهنگی نهادی از طریق تشکیل جلسات مناسب سازی و کارگروه های
مربوطه و انجام اقدامات مرتبط یر اساس برنامه جامع
 -14-6بازنگری و اصالح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن
 -15-6ایجادهماهنگیبینسازمانیازطریقتشکیلمستمرستادهماهنگیکمیسیون
ماده صد
 -16-6تقویــت وحدت رویه در فرآیند های مرتبط کمیســیون هــای ماده صد از طریق
برگزاری دوره های آموزشی و نشست های مشترک بین اعضاء
 -17-6دانش افزایی و فرهنگ سازی
 -18-6اصالح و ساماندهی ساختار و فرآیندها
 -19-6افزایش کارآمدی و پاالیش عملکردی اراضی با تاکید بر حفظ مدیریت یکپارچه آن
از طریق بازنگری در طرح جامع و تفصیلی اراضی عباس آباد
 -20-6ارتقاء نقش فرهنگی اجتماعی و گردشــگری اراضی از طریق برگزاری مراســم
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

اعیاد ملی-مذهبی و سیاسی به عنوان عرصه ای برای تعامالت اجتماعی
 -21-6حفــظ و ارتقــاء کیفیت و ارزش زیســت محیطی  ،اکولوژیکــی  ،محیطی و زیبا
شناختی در اراضی از طریق توسعه و نگهداری از اراضی سبز و باز
 -22-6حفاظت و صیانت از حریم شهر و پایتخت
 -23-6مدیریت بهنگام سازی سامانه طرح تفصیلی براساس مصوبات قانونی
 -24-6شفاف سازی و اصالح ضوابط و مقررات
-25-6ارتقایکیفیتساختمان
 -26-6رفع ناپایداری مسکن
 -27-6جبران کمبود خدمات پشتیبان سکونت در محالت دارای بافت فرسوده
 -28-6ارتقاء کیفیت عرصه های عمومی
 -29-6بازآفرینی عرصه های ناکارآمد
 -30-6ایجاد هماهنگی بین بخشی
 -31-6رفع مسائل اجتماعی و زمینه های بروز آسیب در محالت دارای بافت فرسوده

ردیف

 1398کمتر از یک

کمتر از یک

90

90

10

30
34
2

32

1399

1400
کمتر از یک
85
50
36

11

رشد سرانه تعداد واحد پارکینگ
تأمین شده در محالت هدف
( 18محله)

تعدا د
پارکینگ

2

10

رشد میزان فضای سبز ایجاد
شده در محالت هدف

هکتار

1401

درصد

کمتر از یک

9

رشد نسبت تعداد پالک ها و
مساحت نوسازی ،بهسازی و مقاوم
سازی شده به کل پالک های
فرسوده

85

8

رشد نسبت تعداد اجرای آرا به
تعداد کل پرونده های دارای رای
ک.م 100.در حریم

درصد

5.5

80

7

نرخ اجرای آرای کمیسیون های
ماده صد

درصد

حدود 30

38

6

تعداد تخلفات ساختمانی به ازای
هر  1000پروانه صادره

درصد

*

2

5

نسبت نماهای اجرا شده به کل
نماهای مصوب

درصد

*

1402

درصد

*

کمتر از یک

4

نسبت تعداد ابنیه و آثار
ارزشمند بهره برداری شده در
تطابق با هویت تاریخی به تعداد
موجود

80

3

میانگین زمان صدور انواع پروانه
ها و گواهی ساختمان

روز

180

100

2

رشد نسبت مساحت خدمات
محقق شده به پیش بینی شده در
طرح تفصیلی

درصد

*

40

1

نسبت انطباق ظرفیت جمعیت
پذیری به جمعیت مصوب طرح
تفصیلی

درصد/
نسبت

0.9

2

عنوان شاخص

واحد/
نحوه
محاسبه

وضع موجود
()31/06/1397

2

اهداف کمی

فصلششم،فضاییکالبدی

 -7شاخصها و اهدافکمی

2
1
150

2
1
150

150

150

150

2
1

1

1

*

2

*

2

*

* در  6ماهه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج خواهد شد.
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فصل هفتم :

حمل و نقل و ترافیک

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه
افزایش پیوسته جمعیت و فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی درون شهرها موجب آن گشته
اســت تا تعداد تقاضای ســفر به صورت تصاعدی افزایش یابد .تا جاییکه تهران با جمعیت
حــدود  9میلیون نفر دارای روزانه  18/6میلیون ســفر اســت .به مــوازات چنین تغییرات
چشــمگیر در میزان تقاضای سفرهای درون شــهری ،توجه به توسعه و گسترش بسترها و
سامانه های حمل و نقل همگانی ضروری است .آن چه که امروز شاهد آن هستیم عدم تحقق
این هدف یعنی توسعه و گسترش حمل و نقل همگانی متناسب با افزایش تقاضای سفر و در
نتیجه ازدحام جمعیت در سامانه های حمل و نقل همگانی و ناکارایی این سیستم و به دنبال
آن بهرهگیری از وسایل نقلیه شخصی به علت عدم پاسخ گویی به تقاضای گسیل به حمل و
نقل همگانی است .افزایش سفرهای صورت گرفته با وسایل نقلیه شخصی باعث ترافیک و
عدم روانی در سیستمهای حمل و نقل گردیده است.
آلودگی هوا یکی از اثرهای مخرب حمل و نقل بر محیط زیســت اســت که در ســالهای
اخیر به شــکل روزافزونی افزایش یافته اســت و با توجه به پیامدهــای زیانبار آن به یکی از
ملموسترین معضالت زیستمحیطی تهران تبدیل شده است .در سالهای اخیر با توجه به
رشدجمعیت،افزایششهرنشینی،توسعهصنعتیوافزایشمصرفسوخت،کنترلآلودگی
هوا ســختتر شده اســت .لذا "آلودگی هوا ناشــی از حمل و نقل و ترافیک" و "ناکارآمدی
سیستمهای حمل و نقل" به عنوان دو مسئله کلیدی در حوزه حمل و نقل شناخته شده که
بعهده معاونت حمل و نقل و ترافیک میباشد.
گزارش پیشرو قسمتی از "برنامه پنج ساله سوم ( 1398تا  ) 1402شهرداری تهران است
که توسط کمیته حمل و نقل با محوریت موضوع کلیدی "ترافیک ،عبور و مرور روان و توسعه
شبکه حمل و نقل عمومی" مصوبه شورای اسالمی شهر تهران ،تهیه و تدوین گردیده است.
این گزارش از قسمتهای هدف راهبردی ،شاخصهای تاثیر ،جهت گیری های راهبردی،
اهداف برنامهای ،شاخصهای پیامد ،راهبرها ،سیاستها و احکام تشکیل شده است.
 -2هدف راهبردی
عبور و مرور روان ،پیوستگی و یکپارچگی سیستم حمل و نقل همگانی شهر تهران  ،کاهش
آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل و افزایش سهم حمل و نقل همگانی

فصل هفتم ،حملونقل و ترافیک

 -3جهتگیریهای راهبردی
 -1-3توسعه و یکپارچگی سامانههای حمل و نقل همگانی در جهت افزایش دسترسی
ســریع و قابل اعتماد به سیســتم حمل و نقل همگانی در مجموعه شهری تهران (تهران و
حومه)
 -2-3توسعه حمل و نقل پاک در شهر تهران
 -3-3اولویت سا زوکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا نسبت به رویکردهای عرضه در حوزه
حمل و نقل
 -4-3هماهنگی طرحهای کاربری زمین و حمل و نقل با رویکرد TOD
 -5-3تامین منابع مالی پایدار و جلب مشــارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای
حمل و نقلی
 -6-3ایجاد سازوکارهای اجرایی و هماهنگیهای درون و برون سازمانی در جهت رعایت
و اجرای جدی قوانین و مقررات
 -4اهداف برنامهای
 -1-4کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل
 -2-4روانی ترافیک ،ارتقا و بهرهوری حمل و نقل همگانی
-5راهبردها
 -1-5وضع /احیای قانون عوارض در حوزه اثرات زیستمحیطی حمل و نقل
 -2-5کمک به ارتقای استانداردهای فنی و آالیندگی وسایل نقلیه شخصی و همگانی تا
سطوحاستانداردهایزیستمحیطی
-3-5کمــک بــه ارتقای اســتانداردهای فنــی و آالیندگی موتورســیکلتها تا ســطوح
استانداردهایزیستمحیطی
 -4-5توسعه حمل و نقل پاک و پیاده محور
 -5-5وضع قانون عوارض در حوزه اثرات ایمنی و ترافیکی حمل و نقل
 -6-5مدیریت و ساماندهی بار و مسافر
 -7-5توسعه و ارتقای سامانهها و زیرساختهای هوشمند حمل و نقل ()ITS
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 -8-5بسترســازی اجرایی و قانونی جهت پذیرش و هویت بخشــی به موتورسیکلت و
کاهش تعداد متخلفان
 -9-5مدیریت عرضه و تقاضای حمل و نقل
 -10-5توسعه و ارتقای بهرهوری حمل و نقل همگانی
 -11-5همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای توسعه حمل و نقل ریلی و انبوهبر حومهای
 -12-5آموزش و فرهنگسازی
 -13-5مدیریت یکپارچه حمل و نقل در پایتخت

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -6سیاستها
 -1-6دریافــت عــوارض برای ایجاد مخاطره زیســتمحیطی و تخصیــص آن به بهبود
خدمات حمل و نقل همگانی (تردد خودروهای دودزا)
 -2-6پیگیری اصالح نظام عوارض سالیانه خودروها براساس رتبه بندی زیست محیطی
خودروها
 -3-6تجهیز ناوگان حمل و نقل همگانی و ارتقای استاندارد فنی ناوگان نیمه همگانی
موجود به تجهیزات کاهنده آالیندگی
 -4-6اجرای فراگیر معاینه فنی اختصاصی و طرح محدوده کاهش ( )LEZدر کل سطح
شهر تهران
 -5-6تبدیل موتورسیکلتهای کاربراتوری به انژکتوری و برقی
 -6-6نوســازی و تبدیل وســایل نقلیه حمــل و نقل همگانــی و نیمههمگانی به برقی،
هیبریدی و خودروهای با استاندارد روز بینالمللی
 -7-6اجرای سیاستهای تشویقی در جهت ترویج استفاده از خودروهای هیبریدی
 -8-6تدوین نظــام اعطای مجوز به شــرکتهای خصوصی جهت شناســایی و وصول
عوارض با رعایت اصل رقابت و شفافیت مبتنی بر فناوریهای نوین هوشمند
 -9-6دریافت عوارض برای ایجاد مخاطره در ایمنی و کاهش ظرفیت زیرســاختهای
حمل و نقل در جریان ترافیک (توقف غیر مجاز ،سد معبر ،پارک دوبله در خیابان ،توقف در
نزدیکی تقاطع ،پارک خودرو در پیادهرو)
 -10-6مدیریت تردد زمانی و مکانی خودروهای باری در شهر تهران

فصل هفتم ،حملونقل و ترافیک

 -11-6استفاده از ظرفیت پایانههای برون شهری و درون شهری مسافری در ساماندهی
بار و مسافر
 -12-6ساماندهی مشاغل مرتبط با امور حمل و نقل بار و مسافر نظیر بنگاههای باربری
 -13-6رفع موانع قانونی و اجرایی مشــارکت فعال بخش خصوصی در سرمایهگذاری،
طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از طرحهای حمل و نقلی
 -14-6توســعه کاربرد فناوریهای هوشمند در مدیریت ترافیک /ثبت و کنترل تخلفات
(کاهش نقش مستقیم نیروی انسانی)
 -15-6مدیریت و کنترل هوشمند و هدفمند پارک حاشیهای و غیر حاشیهای
 -16-6مدیریت ،کنترل ،تجمیع ،یکپارچهسازی و بازیابی داده های ترافیکی
 -17-6افزایش طول زیرساخت های ترافیکی جهت نصب سامانههای هوشمند
 -18-6مدیریت تقاضای استفاده از موتورسیکلت
 -19-6اعمــال سیاســتهای تشــویقی جهــت هویت بخشــی و افزایــش قانونمندی
موتورسوارها (زیرساخت ،پرداخت تسهیالت جهت بهبود ناوگان)
 -20-6تدوین و اعمال نظام قیمتگذاری استفاده از زیرساختهای شهری (شبکه معابر
و پارکینگ)
 -21-6بازنگری طرحهای جامع شهری و تفصیلی به منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی
طرحهای کاربری زمین و حمل و نقل با رویکرد TOD
 -22-6ارتقای حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و پیاده)
 -23-6تکمیل و توسعه ســامانههای ریلی با تاکید بر ارتقای بهرهوری سامانههای ریلی
موجود و در دست احداث
 -24-6بــاز طراحی شــبکه تغذیهکننده در ســطوح مختلف سیســتمهای حمل و نقل
همگانی انبوهبر (مترو و بیآرتی)
 -25-6مدیریت و یکپارچهسازی عملکرد سامانههای حمل و نقل همگانی (ریلی و غیر
ریلی)  :کرایه ،اطالعات و ....
 -26-6تدویــن نظــام اعطای مجوز ،ســاماندهی ،مدیریت یکپارچه و نظــارت بر عملکرد
سامانههای حمل و نقل نیمههمگانی (تاکسی ،آژانس ،شرکتهای اینترنتی حمل مسافر و )...
 -27-6تکمیل و بهرهبرداری زیرســاختهای مورد نیــاز حمل و نقل همگانی :پایانهها
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(متمرکز و غیرمتمرکز) ،پارکسوارها و ...
 -28-6توسعه و بهسازی ناوگان در جهت افزایش کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی و
نیمههمگانی
 -29-6ارتقای بهرهوری زیرساختهای حمل و نقل (تعمیر و نگهداشت)
 -30-6اتصال شهرهای اقماری با خطوط ریلی و بیآرتی به شهر تهران
 -31-6مشارکت در تدوین برنامههای آموزشی دیداری و شنیداری و اجرای سناریوهای
تشویقی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد ()NGO
 -32-6تمرکز اختیارات در شهرداری تهران

 -7شاخصها و اهدافکمی
الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

ردیف

واحد /
نحوه محاسبه
درصد
((تجمعی))
کیلومتر بر ساعت
((تجمعی))

24.36

درصد
((تجمعی))
کیلومتر بر ساعت
((تجمعی))

25.6

افزایش  6درصد
نسبت به سال پایه
افزایش  3درصد
نسبت به سال
پایه

افزایش  4درصد
نسبت به سال
پایه

درصد
((تجمعی))

23

21

20
افزایش 7.5
درصد نسبت به
سال پایه

میانگین سرعت سفر
درون شهری

افزایش  5درصد
نسبت به سال
پایه

وضع موجود

16

16.5

17
19
افزایش  9درصد
نسبت به سال پایه

افزایش  12درصد
نسبت به سال پایه

10

14

15

16

18
17.5
18.5

میانگین سرعت سفر
با حمل و نقل همگانی

افزایش 6.5
درصد نسبت به
سال پایه

16

1398

1399

1400

1401

1402
20

5

18

4

سهم سفر
تاکسیرانی ،آژانس
ها و شرکت های
اینترنتی مسافری از
کل سفرهای درون
شهری

18

3

سهم سفر
اتوبوسرانی از کل
سفرهای درون شهری

افزایش  15درصد
نسبت به سال پایه

2

سهم سفر مترو از
کل سفرهای درون
شهری

افزایش  8درصد
نسبت به سال
پایه

1

شاخص

اهداف کمی

ردیف

واحد /
نحوه محاسبه

درصد
((تجمعی))

متر
((تجمعی))

سال
((تجمعی))

درصد
((تجمعی))

درصد
((تجمعی))

35

40

45

50

55

40

20

40

60

80

100

60

1
سال
((تجمعی))

6.4

600

دستگاه
(ساالنه)

وضع موجود

34

10

9

6

600

600

*

کاهش فاصله بر
اساس نتایج مطالعات

کاهش فاصله بر
اساس نتایج مطالعات

کاهش فاصله بر
اساس نتایج مطالعات

8

5.7

5.4

600

10.6

کاهش  8درصدی
نسبت به سال پایه
()31.28

کاهش  10درصدی
نسبت به سال پایه
()30.6

کاهش  12درصدی
نسبت به سال پایه
()29.92

کاهش  18درصدی
نسبت به سال پایه
()28.56

کاهش فاصله بر
اساس نتایج مطالعات

7

6

5

600

6.8

1398

1399

1400

1401

1402

کاهش  20درصدی
نسبت به سال پایه
()27.2

400

فصل هفتم ،حملونقل و ترافیک

سطح پوشش شبکه
معابر پر تردد به
دوربین های نظارت
تصویری

12

سطح پوشش
پرداخت الکترونیک
در سامانه تاکسیرانی

11

تعداد اتوبوس های
مجهز به فیلتر دوده
از ناوگان موجود با
قابلیت نصب فیلتر
10

متوسط سن ناوگان
تاکسیرانی
9

متوسط سن ناوگان
اتوبوسرانی
8

متوسط طول
دسترسی پیاده به
اولین ایستگاه حمل و
نقل همگانی
7

درصد کاهش سهم
شبکه کند و بحرانی
از کل شبکه
نسبت به سال پایه
6

شاخص

اهداف کمی
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دقیقه
((تجمعی))
دقیقه
((تجمعی))
درصد
((تجمعی))

60

64

5.2

7

6.5
68

7

4.5

4

3.5
6
72

ردیف

واحد /
نحوه محاسبه
درصد
((تجمعی))
تقاطع
(ساالنه)
فضای پارک
(ساالنه)
کیلومتر
((تجمعی))

211

پس از اتمام مطالعات
بازنگری طرح جامع
حمل و نقل

500

21,000

21,000

21,000

15,000

100

100

وضع موجود

38

46

54
100

30

1398

1399

1400

1401
62
100
21,000
3
5.5

* در  6ماهه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج خواهد شد.

76

ضریب جذب
خودروهای دارای
پالک تهران در مراکز
معاینه فنی

1402

19

سرفاصله زمانی
سامانه اتوبوسرانی
در بازه اوج صبح

70

18

سرفاصله زمانی در
خطوط مترو در بازه
اوج صبح

100

17

طول خطوط متروی
بهرهبرداری شده
در برنامه پنج ساله
شامل خطوط  6و  7و
توسعه خطوط موجود

21,000

16

فضاهای پارک
حاشیهای تحت
پوشش مکانیزه

2.5

15

تعداد تقاطع های
اولویت دار مجهز به
سامانه های هوشمند

5

14

سطح پوشش سامانه
های ثبت تخلف در
شبکه بزرگراهی

80

13

شاخص

اهداف کمی

فصل هشتم :

محیط زیست ،انرژی و مدیریت پسماند

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -1مقدمه
شــاید بتوان گفت دیرپاترین وظایف در آئین شــهرداری از دیرباز تاکنون ،اقداماتی است که
امروزه در مباحث خدمات شــهری بدان ها پرداخته می شــود که البته عمده این امور مرتبط با
محیط زندگی انسان شهر نشــین یا به عبارتی محیط زیست شهری است .موضوعاتی چون؛
پاکسازی معابر و سیمای شهر ،جمعآوری و دفع زباله ها و ضایعات ،ایجاد و نگهداری فضای سبز
شهری ،نظارت بر میادین و بازارها و همچنین عملکرد صنوف ،رفع سد معبر ها و کنترل جمعیت
جانوران موذی ،حفظ زیبایی و پیراستگی شهر و سامان بخشی امور دفن اموات و ....از مهمترین
این امور بوده و هست و پر واضح است که در این عصر در اثر اقدامات لجامگسیخته انسان در قبال
زمین و منابع طبیعی آن؛ موضوعاتی چون کنترل و نظارت بر آلودگی های محیط زیست شهری
در بخش آب ،هوا ،صدا و مصرف انرژی نیز در دامنه وظایف شــهرداری ها مورد توجه و اهتمام
قرار گرفته است".کمیته علمی  -تخصصی محیط زیست ،انرژی و خدمات شهری" در پی ابالغ
نظامنامهتدوینبرنامهپنجسالهسومشهرداریتهرانازسویشهردارمحترموقتتهرانتشکیل
گردید و موضوعات کلیدی شهرتهران در سه محور ذیل که از موضوعات مصوب شورای اسالمی
شهر تهران بود را مبنای عمل خود در تدوین برنامه در این بخش قرار دارد:
 .1.1کاهش و رفع آلودگی هوا و سایر آلودگی ها و مسائل محیط زیستی
 .1.2صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز
 .1.3عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محالت
از عمدهترین مسائل کالنشهر تهران در محورهای برشمرده ،میتوان به :آلودگی هوا با
تأکید بر ذرات معلق ،آلودگی صوتی ،آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ،بحران کم آبی،
خشکسالی و مدیریت مصرف آب ،پایین بودن کارایی انرژی در حوزه حمل و نقل و مصارف
خانگی ،اثرات ناشــی از فرایند مدیریت پســماند ،کنترل جمعیت جانوران مضر شــهری،
تخریب باغات ،توســعه شهر و آســیب های اکولوژیک ،عدم توزیع متوازن فضای سبز درون
شهری و بی عدالتی در دسترسی شهروندان به فضاها و عرصه های خدماتی اشاره کرد.
 -2هدف راهبردی
ارتقاء کمی و کیفی شــاخص ها و منابع محیط زیســتی  ،مدیریت بهینه انرژی و تحقق
پایداری اکوسیستم شهری

فصل هشتم ،محیطزیست ،انرژی و مدیریت پسماند

 -3جهت گیری های راهبردی
-1-3مدیریت جامع ،هماهنگ و نظام مند محیط زیستی در شهرداری تهران در جهت تحقق
شهر زیست پذیر مبتنی شاخص های توسعه پایدار  ،افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و
ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی و حفظ اکوسیستم های حساس و ارزشمند
-2-3اســتقرار نظام حسابرسی محیط زیســتی با لحاظ منافع و هزینه های اقتصادی،
اجتماعی و محیط زیستی در اتخاذ سیاستها و بررسی برنامه ها ،طرح ها و پروژه های شهری
مبتنی بر شفافیت ،دقت و آینده نگری
-3-3ســاماندهی مدیریت پسماند مشتمل بر كاهش تولید ،تفكیك در مبداء ،بازیافت و
ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از ایجاد رانت و نهادهای غیررسمی
-4-3حفاظــت  ،صیانــت از باغات و توســعه متوازن و نگهداری فضای ســبز شــهری ،
پیراشهری و تفرجگاهی شهر تهران متناسب با شرایط اقلیمی
 .4اهداف برنامه ای
-1-4کاهش آلودگی هوا و تعداد روزهای ناسالم
-2-4کاهش میانگین تراز صوت ( dBA)Leqتا حد مجاز
-3-4کاهش آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی
-4-4کاهش و بهره برداری بهینه از منابع آب
-5-4کاهش و مدیریت بهینه مصارف انرژی
-6-4کنترل جمعیت حیوانات مضر شهری
-7-4ارتقاء کمی و کیفی مدیریت پسماندها در شهر تهران
-8-4صیانت و حفاظت از باغات شهر و توسعه فضای سبز
-9-4حفظ ساختار و کارکرد منابع اکولوژیک شهر
 -10-4تامین متوازن قضای سبز درون شهری
-11-4توزیع متوازن فضاها و عرصه های خدماتی جهت دسترسی شهروندان
 .5راهبردها
-1-5ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری و پیراشهری متناسب با توان اکولوژیک وظرفیت
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قابل تحمل و توان بازســازی آن بر اســاس معیارها و شــاخصهای پایداری با تاکید ویژه بر
مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند
-2-5مدیریت آلودگی هوا در حوزه شهرداری تهران از طریق توسعه حمل و نقل عمومی
سبز با اولویت مترو و برقی و افزایش حمل و نقل همگانی
-3-5کاهش تهدیدات محیط زیستی و افزایش سازگاری شهر تهران با تغییرات اقلیمی،
خشکسالی وگرد و غبار.
-4-5پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا ،آب ،خاک ،آلودگیهای صوتی

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 .6سیاست ها
-1-6توسعه  ،نوسازی و بهسازی شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار  ،ارتقاء زیست پذیری
و افزایش تاب آوری مبتنی بر طراحی ها و فناوری های نوین  ،سبز و هوشمند
-2-6ارتقاء جایگاه کالنشهر تهران در رده بندی های بین المللی شهرهای پایدار
-3-6مدیریت واحد و هماهنگ محیط زیستی مجموعه شهرداری تهران.
-4-6ارتقاء جایگاه مدیریت محیطزیست و توسعه پایدار متناسب با حساسیت موضوع و
گستردگی فعالیت ها در مجموعه شهرداری تهران
-5-6پایش مســتمر شاخصهای محیط زیستی  ،منابع و عوامل آالینده هوا ،آب ،خاك و
ی صوتی
آلودگ 
-6-6اخذ عوارض سالیانه خودروها براساس رتبه بندی محیط زیستی خودروها و اجرای
فراگیر معاینه فنی برتر خودروهای تهران
-7-6توسعه  ،نوسازی و بهسازی سامانه و شبکه های حمل و نقل همگانی انسان محور
شهر تهران با تاکید بر حمل و نقل ریلی و پاک و مدیریت هوشمند ترافیک
-8-6توسعه زیرساخت های هوشمند در شهر جهت کاهش سفرهای غیر ضروری درون
شهری
-9-6پیش بینی سازوکارهای تشویقی و زیرساختهای الزم برای جایگزینی موتورسیکلتها
و خودروهای برقی با بنزینی
-10-6کاهش اترات منفی محیط زیســتی فعالیتها و افرایش عملکرد محیط زیســتی
شهرداری تهران

فصل هشتم ،محیطزیست ،انرژی و مدیریت پسماند

 -11-6اعمــال هدفمند و قابل پایش مالحظات محیط زیســتی در پیدایش  ،طراحی و
اجرای پروژه ها و فعالیت های شــهرداری  ،ساخت و سازهای شهری و مجوز و پروانه های
صادره
-12-6توســعه شبکه پیاده راه ها و مسیرها و زیرســاختهای دوچرخه سواری با رویکرد
انسان محوری در شهر تهران
-13-6صیانت و حفاظت از باغات ،زیستگاهها ،روددره ها ،پهنه ها و میراث طبیعی شهر
و جلوگیری از تخریب عرصه های طبیعی حریم
-14-6ترمیم  ،احیاء و یکپارچه سازی شبکه های اکولوژیکی و توسعه محورهای سبز شهر
تهران
 -15-6حفاظت و توســعه فضاها وکمربند سبز شهر تهران در مقیاس عملکرد شهری ،
منطقه ای  ،ناحیه ای و محله ای  ،و اصالح الگوی کاشــت جهت کاهش مصرف آب و نیاز
مراقبتی با رویکرد استفاده از گونه های بومی و مقاوم به کم آبی و موثر در کاهش آلودگی هوا
و کاهش هزینه های نگهداری و توسعه فضای سبز
-16-6بهینه ســازی و کاهش مصرف آب مورد اســتفاده در فضای سبز با ارتقاء راندمان
آبیاری با بهره مندی از فناوری های نوین و هوشمند آبرسانی و آبیاری
-17-6کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با احیاء قنوات و افزایش تصفیه روان آبهای
آلوده و پساب ها به عنوان منبع آبی پایدار مورد نیاز خدمات شهری
-18-6بهینه ســازی مصرف انرژی در ساختمانها ،فعالیتها و خدمات شهرداری و شهر
تهران
-19-6افزایش سهم استفاده از انرژیهای نو ،پاک و تجدیدپذیر(بادی،خورشیدی،زمین
گرمایی ،آبی کوچک  ،زیست توده) در مجموعه شهرداری و شهر تهران
-20-6ارتقاء آگاهی و فرهنگ محیط زیستی شهروندان و پرسنل شهرداری تهران
-21-6استفاده از روش های نوین در کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری
به انسان
-22-6ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری
-23-6ایجاد زیر ساخت های مهندسی قانونی و اصالح رویه ها با رویکرد مدیریت یکپارچه
پسماند
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -24-6فرهنگسازی در جهت کاهش تولید پسماند و اقدام در راستای تفکیک حداکثری
در مبداء
 -25-6بهینه سازی و به روز آوری ماشین آالت ،تجهیزات و تأسیسات مدیریت پسماند در
جهت نیل به استانداردهای روز دنیا
 -26-6استفاده از روش های نوین در فرآیندهای پردازش ،بازیافت ،دفع و مراقبت های
پس از آن
 -27-6افزایش مشــارکت و گسترش استفاده از سرمایه گذاری بخش های خصوصی و
ایجاد منابع مالی پایدار
-28-6توزیع متوازن فضاهای خدماتی و تجاری ،عدالت در دسترسی و ارتقاء خدمات با
حفظ معیارهای اقتصادی و بهداشتی متناسب با نیاز شهروندان
 -29-6ســاماندهی و احیای آرامستان های تاریخی ،مذهبی و ارزشی با رویکرد تقویت
نمادهای اسالمی ایرانی
 -30-6مــکان یابی و توزیع متوازن فضای آرامســتان ها و خدمات کفن و دفن به منظور
افزایش ظرفیت و ســرعت دفن بر اساس نیاز شــهری در شرایط عادی و آمادگی در شرایط
بحرانی
-31-3بهســازی و ســاماندهی آرامســتان ها با رویکرد بهبود کیفیت فضایی-کالبدی،
افزایش کیفیت خدمات رســانی و افزایــش کارایی تجهیزات ،نیروی انســانی و نوآوری در
مدیریت امور آرامستان ها در جهت افزایش رضایت مراجعین
-32-6ســاماندهی فضاها و توســعه فعالیت های فرهنگــی در جهت قطبیت فرهنگی
آرامستان ها
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فصل نهم :

فرهنگی و اجتماعی

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

-1مقدمه:
شهر تهران امروز با مسائل و مشکالت متنوع و متعددی مواجه است که باعث شده تا در میان
پایتخت ها و کالنشهرهای جهان از موقعیت و رتبه مناسب برخودار نباشد .این مسائل اگرچه
در ابعاد مختلف حیات و توسعه شهری نمایان و قابل طبقه بندی است؛ اما بنظر میآید ضعف و
نقصدر"شهریت"آنازبنیادیترینوریشهایترینآنهاباشد".شهریت"بهمثابهسبکوشیوه
زندگی شهری در مقابل "شهر" بعنوان ساختار طبیعی -کالبدی محل زندگی شهرنشینان.
نقصی که ریشه در تنگناهای شهروندی ،نواقص شهری و سبک مدیریت شهری و به عبارتی در
مختصاتاجتماعی؛فرهنگیوتاریخیاینشهردارد.ناپایداریوفراگیرنبودنتوسعهشهری،
عدم رعایت حق برشهر شهروندان و بویژه زنان و گروههای خاص سنی جنسی ساکن در شهر،
نابرابری و عدم تعادل های اجتماعی و فضایی ،ناهنجاری ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی،
دسترسی ناعادالنه به فضاها و خدمات شهری و اجتماعی به عنوان مسائل کلیدی اجتماعی و
فرهنگیتهرانرامیتوانپیامدهاینقصبنیادینمذکوردانست.درعینحالباپذیرشنظام
اجتماعی فرهنگی به مثابه بستر توسعه شهری در ابعاد اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی
؛ می توان بسیاری از مشکالت تهران در ابعاد مذکور و اثربخشی پایین سرمایه گذاریها و پروژه
های کالبدی را نیز حاصل نارسائی های اجتماعی فرهنگی تهران دانست.
حوزه اجتماعی  -فرهنگی در رویکرد فوق نه تنها به مثابه یک بخش بلکه بعنوان یک حوزه
میان بخشی و فرابخشی در سیاستگذاری و برنامه ریزی شهر مد نظر قرارمی گیرد .رویکردی
که ریشه در رویکرد توسعه مبتنی بر اجتماع محلی و برنامه ریزی و مدیریت شهری اجتماع
محور دارد .فرایند و محتوای برنامه ســوم شهرداری تهران در حوزه اجتماعی فرهنگی در
چارچوب این رویکرد اندیشــه ای و کمک به حل مســایل مذکور تنظیم و ارائه شده است.
برنامه ای که انتظار می رود بسترساز؛ پشتیبان و تسهیل گر توسعه همه جانبه ،موثر و پایدار
شهر تهران در ظرف زمانی پنج ساله و امکانات و منابع در اختیار آن بوده و نتیجه آن توسعه
ظرفیت های نهادی و ارتقای دارایی ها ی توسعه اجتماعی و فرهنگی تهران باشد.
 -2هدف راهبردی:
ارتقاء سالمت ،امنیت ،نشاط و سرمایه اجتماعی ،تعلق مكانی و عدالت دربهره مندی از
زیرساختها ،فضاها و خدمات شهری

فصل نهم ،فرهنگی و اجتماعی

 -3جهت گیری های راهبردی:
-1-3بهره گیری مؤثر از ظرفیت های تنوع فرهنگی ،اجتماعی و میراث فرهنگی شهر تهران
-2-3جهتگیری مبتنی بر تغییر کدهای رفتاری ،توانمندسازی و اجتماع محوری در تعریف
طرحها ،پروژهها و مداخالت عمده توسعه ای در تمامی حوزهها با درک تفاوت نیازها ،رفتارها و
نگرشها
 -4اهدف برنامهای:
-1-4ارتقایزیستپذیریشهر تهران
-2-4ارتقاءمسئولیتپذیریاجتماعیمدیریتشهریتهران
-3-4تأمینحقوقشهروندیشهروندانتهرانی
 -5راهبردها
 -1-5تولید ،بازتولید و تجهیز کمی و کیفی فضاهای شهری عمومی مولد و پشتیبان زیست
شهری سالم و خالق
-2-5رسمیتیابیتنوعفرهنگی اجتماعی
-3-5بهبود دسترسپذیری موثر گروههای خاص و جامانده به خدمات و فضاهای شهری
-4-5بهبودفضاوخدماتشهریپاسخگوبرایایفاینقشموثرترزناندرحیاتشهریتهران
 -5-5بازآفرینی اجتماعی بافتهای شهری با هویت و مولد تعلق خاطر
 -6-5کاهش عدم تعادلهای اجتماعی و فضایی
 -7-5ارتقاء سازگاری و تاب آوری اجتماعی در مواجهه با تغییرات و مخاطرات اجتماعی
 -8-5رویهای شدن پایداری اجتماعی و فرهنگی در مدیریت شهر
 -9-5ترمیم و بازساخت اعتبار ،اعتماد و احترام اجتماعی شهرداری
-10-5افزایشسرمایهاجتماعیومشارکتپذیریشهرداری
 -11-5بازتولید و حفاظت فعال میراث شهری و سرمایه های فرهنگی ،نمادی و هویتی شهر
تهران
 -12-5مســئولیتپذیری همکارانه شــهرداری با نهادهای محلی و ملی در حوزه توســعه
اجتماعیوفرهنگیشهری
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 -13-5ارتقاء فعالیتهای سالمتمحور شهرداری تهران در ابعاد سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعیشهروندان
-14-5ارتقاءمسئولیتپذیریاجتماعیشهرداریدرمواجهه،پیشگیری،کنترلوبهبودموثر
مسائلاجتماعیشهری
 -15-5ترویج سبک زندگی سالم ،پایدار و سازگار با فرهنگ و محیط زیست
 -16-5بسترســازی شــکلگیری و نقشپذیری شــهروند آگاه ،مطالبهگر ،مشــارکتجو،
مسئولیتپذیرومکلف

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

-6سیاستها
 -1-6بسترسازی برای حضور و مشارکت فعال شهروندان در فضاهای عمومی شهر
 -2-6بازسازی ،نوسازی ،تجهیز و توسعه ظرفیتهای فرهنگی هنری و ورزشی موجود و بهره
برداریحداکثریازآنها
-3-6طراحیبرنامههایمتنوعاجتماعیوفرهنگیمتناسببانیازهایفرهنگیشهروندان
تهرانی در رده های سنی و جنسی مختلف
 -4-6متنوع سازی کارکردهای فضاهای عمومی در مقیاس مکان و زمان
 -5-6بهرهگیری از ظرفیت تنوع ذائقههای قومی ،مذهبی و اجتماعی و فرهنگی برای تقویت
همگراییفرهنگیاجتماعی
 -6-6برون سپاری فعالیتهای فرهنگی و هنری با اولویت سازمانها و انجمنهای فرهنگی
اجتماعمحور
-7-6تقویتارتباطاتوهویتهایفرهنگیواجتماعیمحلهها
-8-6نقشپذیریفعالگروههایفرهنگیواجتماعیدرفرآیندتصمیمسازیوتصمیمگیری
حوزهاجتماعیوفرهنگی
 -9-6تعامل موثر با گرایشها و جریانهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی متنوع
 -10-6ارتقاء دربرگیری گروههای جامانده توسعه در برنامهها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی
مدیریتشهری
 -11-6انگیزش و ترغیب اســتفاده گروههای خاص از فضاها و خدمات فرهنگی  ،هنری و
اجتماعی

فصل نهم ،فرهنگی و اجتماعی

 -12-6تســهیل دســترس پذیری و کاهش موانع و مخاطرات کالبــدی ،اجتماعی و روانی
خدمات و فضاهای شهری برای حضور زنان و دختران
 -13-6تعامل با نهادهای دولتی و ســایر بخشهای شهرداری به منظور ارتقاء امنیت زنان در
فضاهایشهری
 -14-6الزام به انجام پیوست ارزیابی اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی پروژه های شهری
 -15-6رعایت تناسب و سنخیت برنامه ها و طرح های فرهنگی و هنری با ویژگی ها و هویت
افزا یی فرهنگی و اجتماعی بافت شهری
 -16-6افزایش زمان گذران فراغت شهروندان از طریق توسعه حیات شبانه شهر
 -17-6ارتقاء عدالت در تأمین نیازهای پایه اجتماعی و فرهنگی در تمام محالت شهر
 -18-6شناسایی و حمایت از مراکز و سمنهای فعال در حوزه مسائل شهری
 -19-6ترویج روحیه پرهیز از بی تفاوتی فرهنگی و اشاعه فرهنگ بیتفاوتی
 -20-6حمایت از خانواده پایدار
 -21-6محلهگرایی به مثابه زمین ه تقویت سازگاری و تابآوری اجتماعی
-22-6طراحیرویههایهماهنگاجتماعیوفرهنگیدرمناسباتبینسازمانهایمختلف
زیرمجموعهشهرداری
 -23-6طراحی و استقرار رویههای مشارکت ذینفعان در برنامههای اجتماعی و فرهنگی
-24-6بسترسازیبرایگفتگوهایچندسویهمیانشهروندانومتخصصانومدیرانشهری
 -25-6تمریــن رعایــت و تحقق شــاخصهای حکمروایی خوب در مراکــز و مجموعههای
چندمنظورهفرهنگی،اجتماعیوهنری
-26-6تقویتظرفیتنقدپذیریمدیرانحوزهفرهنگیواجتماعیشهرداری
 -27-6کاهش فساد ،افزایش شفافیت و سالمت اداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری
 -28-6بازساخت و بهبود منزلت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در افکار عمومی
 -29-6ارتقاء سطح رضایت ،امید به زندگی و نشاط شهری
 -30-6افزایش زمینههای مشارکت شهروندان ،سازمانهای مردم نهاد و محله محور و مراکز
علمی و آموزشی در تدوین و اجرای برنامهها و پروژههای اجتماعی و فرهنگی
 -31-6تقویت اقتصادفرهنگ در مراکزو مجموعههایفرهنگی،هویتیونمادینشهر تهران
 -32-6آموزش شهروندی در حوزه حفاظت فعال از سرمایهها و میراث شهری
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الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 -33-6احیا راستهها و محالت تاریخی و فرهنگی با رویکرد توسعه گردشگری شهری
 -34-6ترویج و آموزش هنرهای تعاملی شهری جهت باالبردن سطح رواداری
 -35-6توسعه مشــارکت ،همافزایی و جریان سازی نهادی در حوزه اجتماعی و فرهنگی با
نهادهایمحلیوملی
-36-6آموزش،توانمندیسازیوارائهخدماتبهشهرونداندر امورسالمتجسمی،روانیواجتماعی
-37-6تقویتزیرساختهایفعالیتهایسالمتمحور
 -38-6ارتقاء فعالیتهای سالمت محور در مجموعه مدیریت شهری تهران
-39-6جریانسازیاجتماعیبرنامههایسالمتشهری
 -40-6ارتقاء پوشش و بهبود کمی و کیفی خدمات ورزش شهروندی
 -41-6حمایت از ایجاد و گســترش پنجره واحد مســایل اجتماعی و پرهیز از رویکردهای
امنیتی-پزشکیدرمواجههبامسائلاجتماعیدرفضاهایشهری
 -42-6تقویت زیرساختهای نرم افزاری و سختافزاری مواجهه موثر با مسائل اجتماعی
 -43-6ترویج و تقویت رویکرد رویکرد حق بر شهر با تاکید بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان،
احساستعلقوهویتمندیشهریومقابلهباطردفضایی-اجتماعی
 -44-6مفهومسازی و نهادینه کردن الگوهای متعالی رفتار و اخالق شهروندی
-45-6ارتقاءآگاهیهایشهروندی
-46-6ارتقاءسطححساسیتومطالبهگریشهروندان
-47-6ترویجشهروندیمسئولیتپذیربرایمصرفپایدارمنابعشهری
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واگذار شده به سمنها

رشد نسبت مراکز ارائه
خدمات اجتماعی واگذار
شده به سمنها در سال
مالک عمل به سال قبل

10%

6

10%

درصد پروژههای دارای
پیوست ارزیابی تاثیرات
اجتماعی و فرهنگی

درصد پروژههای
دارای اتاف

5

40%

نرخ اصالح و بهسازی
فضاهای بیدفاع شهری

رشد نسبت فضاهای
بیدفاع شهری اصالح و
بهسازی شده در سال
مالک عمل به سال قبل

50%

*

10%

نرخ رشد سازمانهای
مردمنهاد و انجمنهای
داوطلب همیار مدیریت
شهری

رشدنسبت سازمانهای
مردمنهاد و ...در سال
مالک عمل به سال قبل

50%

*

60%

نرخ رشد بهسازی
مراکز فرهنگی ،هنری و
ورزشی برای معلولین و
سالمندان

رشد نسبت مراکز
فرهنگی ،هنری و ورزشی
بهسازیشده در سال
مالک عمل به سال قبل

10%

4

*

5%

3

نرخ رشد سرانه
فضاهای ورزشی در
محالت کمتربرخوردار
(متر مربع-نفر)

رشد نسبت سرانه سرانه
فضاهای ورزشی در محالت
کمتربرخوردار سال مالک
عمل به سال قبل

1402

2

نرخ رشد سرانه
فضاهای فرهنگی و
هنری (متر مربع-نفر)

رشد نسبت سرانه فضاهای
فرهنگی و هنری سال مالک
عمل به سال قبل

*

2%

1

عنوان شاخص

واحد/نحوه محاسبه

وضع
موجود

هدف کمی

فصل نهم ،فرهنگی و اجتماعی

 -7شاخصها و اهدافکمی

8
%5

%5

%5

%5

%5

نرخ رشد جمعیت اسکان
موقت داده شده

129

ردیف

1398

1399

1400

1401

10%

10%

10%

10%

15%

15%

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

10%

15%

15%

3%

3%

3%

10%

10%

15%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

*

10%

رشدنسبت راستهها و
15
فضاهای دارای پتانسیل
نرخ رشد راستهها و
فضاهای دارای پتانسیل گردشگری احیاء شده در
سال مالک عمل به سال
گردشگری احیاء شده
قبل
* در نیمه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج میشود.

10%

*

15%

نرخ رشد سمنهای
فعال در حوزه شهری
برخوردار از حمایتهای
فضایی-زیرساختی
شهرداری

رشدنسبت سمنهای
فعال در حوزه شهری
برخوردار از حمایتهای
 ....در سال مالک عمل به
سال قبل

15%

*

5%

نرخ رشد سرمایه
اجتماعی نهادی
شهرداری تهران

رشدنسبت سرمایه
اجتماعی نهادی شهرداری
تهران در سال مالک عمل
به سال قبل

15%

*

10%

نرخ رشد برخورداری
محالت اسکان غیررسمی
از مراکز اجتماعی،
فرهنگی ،ورزشی و
هنری

رشدنسبت محالت اسکان
غیررسمی برخوردار از
مراکز اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی و هنری در سال
مالک عمل به سال قبل

10%

*

15%

14

نرخ رشد مناسبسازی
ایستگاههای حمل و نقل
عمومی برای معلولین و
سالمندان

رشدنسبت ایستگاههای
حمل و نقل عمومی
مناسبسازی شده در
سال مالک عمل به سال
قبل

5%

13

*

15%

12

نرخ رشد مناسبسازی
پارکها برای معلولین و
سالمندان

رشدنسبت پارکهای
مناسبسازی شده در
سال مالک عمل به سال
قبل

1402

11

*

15%

10

نرخ رشد مناسبسازی
طول معابر شهری برای
معلولین و سالمندان

رشدنسبت طول معابر
شهری مناسبسازی شده
در سال مالک عمل به
سال قبل

15%

9

عنوان شاخص

واحد/نحوه محاسبه

وضع
موجود

هدف کمی

فصل دهم :

ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

 .1مقدمه
شــرایط محیطی و كالبدی ،وضعیت جغرافیایی و جمعیت پذیری باالی شهر تهران
در دو دهه گذشته این شهر را در برابر حوادث طبیعی و انسان ساز به شدت آسیب پذیر
نموده است.
اتخاذ تدابیر و كاربســت اصول و مولفه های كلیدی ایمنی و مدیریت بحران برمبنای
یك برنامه موثر و كارآمد و سیستمی منسجم و پویا شرایطی را پیش روی مدیریت شهری
قرار می دهد تا در صورت بروز حوادث ،بازگشت پذیری شهر به شرایط عادی را تسهیل
نماید .تحقق این ماموریت خطیر نیازمند تغییر راهبردهای اساسی در مدیریت بحران
كالنشهر تهران و توسل به رویكردهای پیشگیرانه و ارتقاء تاب آوری شهر در ابعاد مختلف
كالبدی ،اجتماعی و اقتصادی و نهادی اســت كه خطوط اساســی برنامه فعلی در این
چارچوب طراحی و ترسیم شده است.
 .2هدف راهبردی
افزایش تاب آوری محیطی-کالبدی و مدیریت ریسک حوادث و سوانح شهری
 .3جهت گیری های راهبردی
پویایی ،کارآمدی و اثربخشی سخت افزاری ،نرم افزاری و قانونی در ابعاد:
الف -پیشگیری(ارتقاء ایمنی و امنیت فردی ،اجتماعی و کالبدی)،
ب -هشدار سوانح شهری و حوادث طبیعی (سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،رانش زمین) و
ج -مدیریت ریسک حوادث و سوانح شهری
مدیریت ریسک اجتماع محور و مشارکت پذیر مبتنی بر یکپارچگی نهادی
 .4اهداف برنامهای
-1-4کاهش آسیب پذیری شهر در برابر آتش سوزی ،حوادث ،بالیا و تولید خطرات جدید؛
-2-4افزایش توان آمادگی و استمرار تداوم كاركردهای حیاتی شهر ،شریان های حیاتی
و زیرساخت های شهری؛
-3-4مشاركت اثربخش و فراگیر شهروندان و بخش های غیر دولتی و نظام اطالع رسانی

 .5راهبردها
-1-5ایمن سازی شهر در برابر حوادث طبیعی و انسان ساز؛
-2-5ایجاد هماهنگی در كاربست اصول و الزامات پدافند غیر عامل شهر تهران؛
-3-5بهینه سازی و تقویت سیستم ایمنی و توان عملیاتی مدیریت بحران در نظام اداره
امور شهر تهران؛
-4-5هوشمند سازی خدمات و انتظام بخشی در اجرای ضوابط و مقررات ایمنی؛
-5-5ظرفیت سازی و ارتقاء آمادگی و ایمنی شهروندان در برابر حوادث طبیعی و انساز ساز.
 .6سیاستها
-1-6بازنگری و تقویت نظام ســازمانی و تشــکیالتی ایمنی ،آتش نشانی در (و) مدیریت
بحران شهر تهران؛
-2-6ارتقاء کیفی زیرساخت ها و بهبود سیستم مدیریت بحران و خدمات آتش نشانی و
ایمنی؛
-3-6استقرار نظام هوشمند و جامع اطالعات و ارتباطات بحران؛
-4-6توسعه و تقویت نظام جذب ،بکارگیری و مشارکت شهروندان در امور مدیریت بحران
و آتش نشانی؛
-5-6ایجاد آمادگی و توانمندسازی شهروندان مبتنی بر آموزش و فرهنگ سازی؛
-6-6پایش و بهبود پایداری شهر در برابر بحران های طبیعی؛
-7-6بازآفرینی شــهری در بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد ارتقاء وضعیت مدیریت
بحران؛
-8-6کاربست اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در توسعه شهر تهران؛
-9-6پایش و اعمال ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشــانی در ســاخت و ساز و فضاهای

فصل دهم ،ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران

پویا و كارآمد؛
-4-4نهادینگی اصول پدافند غیرعامل؛
-5-4بهسازی و بازسازی بافت فرسوده و ناكارآمد شهری با رویکرد نگرش فضایی؛
-6-4افزایش توان مقابله ،بازتوانی ،بازسازی و ساماندهی شهر تهران.
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شهر تهران؛
 -10-6دستیابی به استانداردهای جهانی و معیارهای ملی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران؛
 -11-6مدیریت و هدایت آب های سطحی و کاهش خطر سیالب شهر تهران؛
 -12-6بکارگیری تجهیزات و فناوری های نوین در مدیریت بحران و آتش نشانی شهر تهران؛
 -13-6بهره گیری خالقانه از تمام ظرفیت های مالی و اقتصادی بخش مردمی و بخش
خصوصی در افزایش و بهبود وضعیت مدیریت بحران و ایمنی شهر تهران با نگاهی خالقانه.
 -7شاخصها و اهدافکمی
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الیحه برنامه سوم
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38000
140

تعداد

60

ردیف

وضع موجود
()97/06/31

1398

1399

1400

1401

1402

7

تعداد دکل های
خودایستا امن و پایدار

60

6

درصداجرای طرح جامع
آموزش همگانی مدیریت
بحران

43000

5

ایستگاههای فعال لرزه
نگاری

150

4

ایستگاه های فعال
شتابنگاری

تعداد

80

3

پایگاهای پشتیبانی
مدیریت بحران در حال
بهره برداری

تعداد یا
مساحت

43

2

ظرفیت مکانهای اسکان
اضطراری کل جمعیت

درصد

60

1

شاخص تاب آوری شهر
تهران

واحد
 /نحوه
محاسبه

70

عنوان شاخص

هدف کمی

66

67

55

56

57

ردیف

وضع موجود
()97/06/31
2
1
109
112

71

72

73
68
58

70

7
2

3

4

5

65

1398
3
113
116

1399
12
5
117
120

1400
124

128
74
69

درصد

59

15

زمان پاسخگویی به
حوادث برای اولین تیم
پاسخگو در  90درصد
موارد اعالم شده

6

14

زمان پاسخگویی به
حریق های فضای باز
()outdoor

درصد
پاسخگویی
زیر 6
دقیقه

75

درصد
پاسخگویی
زیر 6
دقیقه

70

13

زمان پاسخگویی به
حریق های فضای بسته
( )Indoorبرای اولین
تیم پاسخگو
()First Responder
در  90درصد موارد
اعالم شده*

60

12

تعداد ایستگاه های آتش
نشانی تخریب و نوسازی
شده

17
7
121

126

131

ایستگاه

11

تعداد ایستگاه های آتش
نشانی مقاوم سازی شده

1401
9

11

ایستگاه

10

ظرفیت امداد رسانی
هوایی -پد هلیکوپتر

22

تعداد

9

تعداد خودروهای پرتابل
فرماندهی

1402

تعداد

8

تعداد خودروهای عملیاتی

27

تعداد

عنوان شاخص

فصل دهم ،ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران

واحد
 /نحوه
محاسبه

131

هدف کمی

*حریق های فضای بسته ( )Indoorشامل کلیه حریق های ساختمانی بعالوه حریق های خودرویی در نظر
گرفته شده است .سایر حریق ها خارج از دسته بندی فوق به عنوان حریق های فضای باز( )outdoorدر
نظر گرفته می شود.زمان پاسخگویی از زمان تماس شهروند تا زمان خروج نیرو از ایستگاه آتش نشانی می
باشد و شامل زمان هماهنگی بعالوه زمان سوار شدن به خودرو و خروج از ایستگاه آتش نشانی می باشد.
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وضع موجود
()97/06/31

1398

1399

1400

1401

1402

درصد

55

54

53

52

51

50

درصد

35

34

33

32

31

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

*

درصد

* در نیمه دوم سال  1397محاسبه و در برنامه درج میشود.

100

18

درصد ایستگاه های
مترو مجهز به تجهیزات و
تمهیدات ایمنی و آتش
نشانی و ناوگان ویژه
مقابله و پاسخگویی به
حریق و حوادث مترو

100

17

نسبت حریق های فضای
بسته به کل حریق ها

100

16

نسبت حریق های
مسکونی به کل حریق
های ساختمانی

100

عنوان شاخص

100

ردیف

واحد
 /نحوه
محاسبه

30

هدف کمی

پروژهها

الیحه برنامه سوم
توسعه شهر تهران

کمیتهحکمروایی
.1تدوین شاخص های عملکرد شهر و شهرداری در مقایسه با دیگر کالن شهرها به منظور
تعیین جایگاه شهر تهران در مجامع بین المللی
.2ایجاد سامانه مدیریت و کنترل پروژه
.3تدوین نظام مدیریت دانش
.4تجمیع اطالعات و داده های قابل انتشار در سامانه شفافیت
.5تدوین سند راهبردی ضد فساد
.6تدوین سند نظام برون سپاری
.7تدوین شیوه نامه تعامل با سازمان های مردم نهاد
.8ایجاد سامانه دریافت ایده از شهروندان
.9سند جامع راهبردی دیپلماسی شهری تهران
.10تدوین نظام نامه همکاری و هماهنکی مدیریت یکپارچه
.11تدوین چارچوب استاندارد گزارش حکمروایی
کمیته سرمایه سازمانی
.12استقرار قابلیت معماری سازمانی
.13ســنجش عوامل موثر در کاهش رضایت پرسنل شهرداری تهران در خصوص عوامل
جبران خدمت
.14آمایش پرسنلی سازمان ها ،ادارات و مناطق 22گانه شهرداری تهران
.15تهیــه و احصا اطالعات جغرافیایی و تحصیلی و تخصصی پرســنل و تشــکیل بانک
اطالعاتی آن
.16بازطراحی ســاختار سازمانی شــهرداری تهران(تدوین و اجرای مدل مطلوب ستاد
مرکزی ،واحدهای تابعه و مناطق) و زیر پروژه های مربوطه
.17برگزاری دوره های آموزشی کارگاهی و گروهی جهت توسعه فرهنگ یادگیری
.18استخدام متخصصین در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی
.19استخدام متخصصین در حوزه مدیریت بحران
.20بازمهندسی فرایندهای شهرداری تهران

کمیته هوشمندسازی و نوآوری شهری
.29تدوین برنامه تهران هوشمند ( تدوین مدل و شاخص های بومی شهر هوشمند و برنامه
عملیاتیمربوطه)
.30طرح توسعه پلتفرم اشتراک و تبادل دادههای شهری
.31طرح تحول دیجیتالی شهرداری تهران
.32توسعه شبکه فیبرنوری شهرداری
.33توسعه شبکه های دورن ساختمانی ( )LANو شبکه های برون ساختمانی ()WAN
.34توسعه شبکه ارتباطی اینترنت اشیا در شهر
.35ایجاد شبکه بی سیم دیجیتال شهرداری تهران
.36یکپارچه ســازی مدیریت ،توسعه ،نگهداری و تجمیع دانش و مستندات شبکه فیبر
نوری شهرداری تهران
.37توسعه سامانه های صوتی ،تصویری و ارسال فایل یکپارچه ارتباطی و افزایش ضریب
نفوذ مولفههای آن
.38توسعه  VoIPشهرداری تهران

پروژهها

.21احصاء نیازهای تخصصی مورد نیاز شــهرداری و تهیه بانک اطالعات از رشــته های
تحصیلیمرتبط
.22آمایش پرسنلی ســازمان ها ،ادارات و مناطق 22گانه شــهرداری تهران و جابجایی
پرسنل به نزدیکترین واحد خدمتی در نزدیکی محل سکونت در راستای کاهش استفاده از
وسایل حمل و نقلی
.23برقراری کالسهای دورهای و بروزرسانی اطالعات و دانش پرسنل شهرداری بصورت
مستمر
.24برگزاری دوره های آموزش بدو استخدام
.25برنامه ریزی و توسعه روش های نوین آموزشی در انواع آموزش ها
.26تهیه و راه اندازی سیستم جامع مدیریت منابع انسانی
.27سنجش نیازهای رفاهی کارکنان شهرداری و تدوین بسته رفاهی
.28مکانیزه کردن کلیه فرایندهای رفاهی
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.39ایجاد شبکه اجتماعی شهرداری تهران
.40ایجاد سامانه اشتراک گذاری و تبادل فایل
.41استفاده اشتراکی از زیرساخت های ارتباطی و دکل های مخابراتی
.42ســاخت مراکز داده جدید شــهرداری ،به عنوان مرکز داده قابل بهره برداری جهت
سایر سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری
.43انجــام مطالعــات مراکــز داده جدیــد پایــدار شــهرداری تهــران بــه همــراه تهیه
 Disaster Recovery Planو Business Recovery Plan
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.44تهیه مرکز داده پرتابل شهرداری تهران (جهت تداوم خدمات روی سرویس های پایه
در زمان بحران)
.45افزایش دسترس پذیری مرکز داده فعلی از طریق بهینه سازی فرآیندها ،بکارگیری
فناوری ها و تکنیک های نوین مدیریت مرکز داده و توســعه و بروز رسانی تجهیزات سخت
افزاری
.46توسعه و نوسازی رایانه ها ،پرینترها و اسکنرهای شهرداری تهران
.47توسعه و نوسازی توان برق اضطراری شهرداری تهران
.48توسعه و نوسازی تجهیزات ویژه (اذان AVL ،تجهیزات کنفرانس و  ) ...شهرداری تهران
.49راه اندازی کیوسک های هوشمند خدمات شهری
.50توسعه سیستم ها و تجهیزات نظارت تصویری در ساختمانهای شهرداری
.51توسعه زیرساخت های شبکه اینترنت اشیا (حسگرها ،پویشگرها و  )...در شهر
.52مدیریت هوشمند خدمات ایمنی عمومی
.53سامانه اطالع رسانی و اعالم هشدار سریع بحران
.54تهیه و غنی سازی الیه های اطالعات مکانی بحران شهر تهران
.55ایجاد و توسعه شبکه پایش دقیق عوامل بحران زای طبیعی شهر تهران
.56ایجاد سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری (ارتباطی ،پردازشی) مدیریت بحران و
شبکه ارتباطی بالدرنگ بین سازمانی زمان بحران
.57توسعه پلتفرم اطالعات مکانی
.58پلتفرم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به صورت جمعی و فردی
.59مدیریت هوشمند ارتباط با شهروندان به صورت یکپارچه

پروژهها

.60توسعه پلتفرم یکپارچه ارائه خدمات آنالین به شهروندان (تهران من)
.61توسعه زیست بوم نوآوری شهری
.62درج داده و فراداده در سامانه ملی كاتالوگ و مجموعه داده های باز و كاربردی كشور
قابل دسترسی از طریق( )www.data.gov.ir
.63ایجاد سامانه الکترونیکی  FOIA.iran.gov.irجهت پاسخگویی به شهروندان
.64ایجاد و توسعه انواع نظام های پرداخت شهرداری و زیرساخت های توسعه پرداخت
شهری و تبادالت مالی بر اساس فناوری نوین مانند رمز ارزها و بالک چین
.65هوشمندسازی جمع آوری ،تفکیک و بازیافت پسماند و نخاله های ساختمانی
.66پلتفرم پایش یکپارچه زیست پذیر شهر
.67مدیریت هوشمند مصرف آب
.68استقرار سامانه مدیریت هوشمند و بازچرخانی پساب های شهری
.69مدیریت هوشمند جمع آوری و پرداخت عوارض حمل ونقل و آالیندگی خودرو
.70مدیریت هوشمند جابجایی بار و کاال در درون شهر
.71توسعه و استقرار سامانه پایش هوشمند باغات و فضای سبز شهر
.72سامانه هوشمند شهرسازی و معماری
.73ایجاد پلتفرم یکپارچه مدیریت هوشمند پارکینگ در شهر
.74افزایش کمی حوزه سرویس های دفاتر خدمات الکترونیک و ارتقاء رضایت شهروندان
.75ایجاد  Geo Portalشــهر تهران به منظور ارائه سرویســهای مرتبط طبق استانداردهای
بینالمللی
.76سامانه مدل هوشمند سه بعدی ساختمان های شهر تهران ()BIM
.77توسعه سامانه موقعیت یاب آنی ( )RTKو غنی سازی الیه های سیستم اطالعات مکانی
.78توسعه سامانه اطلس هوشمند محالت شهر
.79افزایش تعداد ســرویس های ارائه شــده بروی بســتر موبایل و درگاه های پرداخت
اینترنتی ( Mobile App،USSDو )IVR
.80استقرار نرم افزار جامع منابع انسانی در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
.81استقرار نرم افزار جامع مالی در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
.82استقرار نرم افزار جامع معامالت در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
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.83استقرار نرم افزار جامع قراردادها در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
.84استقرار نرم افزار جامع صورت وضعیت ها در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
.85تدوین سند حمکروایی داده شهرداری تهران
".86استقرار نظام جامع آماری و داده شهر و شهرداری تهران ( -رعایت الزامات آماری در
طراحی و پیادهسازی سامانههای اطالعاتی -اجرای نیازسنجی آمار شهرداری تهران -تهیه
تعاریف استاندارد اقالم آماری)"
.87استقرار نظام جامع اطالعات مکانی شهرداری تهران
.88یکپارچه ســازی اطالعات و داده های بحران و ایمنی شهر تهران با نظام آمار و داده
شهرداری و ایجاد سامانه ثبت ،گزارش دهی ،تحلیل و مدیریت حوادث شهری
.89تهیه اطلس کارآفرینی شهر
.90ایجاد مرکز آینده نگاری شهر تهران
.91ایجاد رصدخانه اقتصاد شهری تهران
.92انجام رصد اجتماعی و گوشسپاری اجتماعی ()social manitoring-social listening
.93توســعه پایگاه اطالعات مکانی (نقشــه دیجیتال) شهر تهران و بسترسازی جهت به
روزرسانی اطالعات آن بر اساس فرایندهای کاری موجود در شهرداری
.94پیاده سازی نظام جامع اطالعات مکانی ( )SDIشهرداری تهران
.95توسعه محتوایی رصدخانه شهری تهران با آمار و اطالعات شهری در بستر اطالعات
مکانی
.96مدیریت و تحلیل داده های شهری با فناوری های نوین
.97ایجاد داشبوردهای مدیریتی
.98تدوینسیاستهاوتنظیممقرراتالزمجهتتوسعهرویکرددادهبازوبهاشتراکگذاری
دادههای شهری
.99تدوین خط مشی کیفیت خدمات ICT
.100پایش و نظارت بر ارائه خدمات برای حفظ کیفیت تجربه کاربری و تداوم خدمات ICT
.101توسعه نظام مدیریت امنیت اطالعات در سازمان فاوا و طراحی و پیاده سازی آن در
واحدهای تابعه شهرداری تهران
.102تهیه محتوای آموزشی در راستای بهره برداری ایمن از سرویس های شهرداری

کمیته اقتصاد و مالیه شهری
.117پروژه بازنگری و ارتقای طرح امکان سنجی اخذ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
از واحدهای مسکونی ،تجاری ،اداری و سایر کاربری ها(خروجی طرح و الیحه)
.118طرح اجباری نمودن بیمه حوادث
.119طرح مطالعاتی ارتقای دیپلماسی بین المللی شهر تهران با تمرکز بر اقتصاد شهری
.120پروژه تهیه و تصویب اصالحیه مصوبه ساماندهی تامین منابع سازمان آتش نشانی
.121پروژه بازنگری مصوبه ســاماندهی تامین منابع ســازمان آتش نشانی وتخصیص

پروژهها

.103توسعه و بروز رسانی مرکز عملیات امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری
.104استقرار امضای الکترونیک برای سرویس های نرم افزاری در شهرداری تهران
.105استقرار نظام احراز اصالت اسناد و مدارک در شهرداری تهران
.106پیاده سازی استانداردهای معتبر در زمینه «مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات»
.107بازطراحی فرآیندها و بهینه سازی آن در راستای ایجاد تحول دیجیتالی شهرداری
تهران
.108ارتقاء سطح دانش  ICTکارکنان شهرداری از طریق برگزاری دورههای آموزشی پایه
و تخصصی
.109برگزاری رویدادهای تهران هوشمند
.110ارائه آموزش خدمات الکترونیک شهروندی از طریق ابزارهای مختلف نظیر سامانه
 LMSو ارائه بروشورهای آموزشی
.111انجام مطالعات و پژوهش در خصوص توسعه فناوری های نوین ICT
.112ایجاد آزمایشگاه و مرکز پژوهش و رصد فناوری های نوین شهر هوشمند
.113ایجاد نظام دریافت نظرات ،پیشــنهادها ،انتقادات و نظرسنجی از سطح کیفیت و
بهنگام بودن خدمات ارائهشده در شهر و شهرداری
.114تولید سامانه نظر سنجی از مشتریان سازمان
.115فعال ســازی ظرفیت های درآمدی ســازمان با بهرهگیری از توانمندیها ،ظرفیت
موجود ،سرمایهگذاریها و روشهای مشارکتی
.116هوشمند سازی ساختمان های شهر و شهرداری تهران
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صدرصدی
.122پروژه پیگیری جذب اعتبارات موضوع ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت جهت مدیریت بحران
.123طرح عضویت در صندوق جهانی توسعه شهرها FMDV
.124پروژه مطالعاتی جذب مشارکت های بخش خصوصی در بیمه های شهری
.125طــرح تدویــن مدل هــای اقتصادی مشــارکت بخــش خصوصــی در بیمه های
شهری(خروجی طرح و الیحه)
.126پروژه مطالعه امکان سنجی جذب کمک های نهادهای بین المللی در تقویت تاب
آوری شهر
.127پروژه مطالعه تاب آوری مالی شهر (خروجی طرح و الیحه)
.128پروژه امکان سنجی استفاده از مرکز تجاری تهران و سایر شهرها برای متصل کردن
و ارائه سیستم تجاری ایران و جهان( مبادله کاال در برابر کاال)
.129پروژه مطالعاتی امکان سنجی ایجاد صندوق های بین المللی شهری ویژه مدیریت
بحران؛ با شهرهای منطقه ای و جهانی
.130پروژه مطالعاتی بررســی الگوهای رشد شــهرهای فرصت(شهرهای پیشرو توسعه
اقتصادی در جهان)
.131پروژه مطالعاتی بررسی وضعیت اعتبار سنجی اقتصادی و مالی شهر تهران
.132پروژه تسهیل افتتاح شعب بین المللی بانک های خارجی در تهران
.133پروژه مطالعاتی بررســی شــهر تهران در شــاخص های منطقه ای و جهانی رشد و
توسعه اقتصادی و شکوفائی شهری و ارائه الگو های ارتقاء وضعیت
.134پروژه اقدام برای کسب رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین المللی
.135پروژه بررسی تطبیقی الگوهای رشد شهرهای فرصت
.136پــروژه مطالعاتــی بررســی وضعیــت جهانی شــدن تهــران و تببین مــدل جذب
شرکتهای بین المللی و فراملیتی
.137پروژه به روز رسانی و استانداردسازی صورت های مالی شهرداری شهران مطابق با
استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی ()IFRS
.138پروژه راه اندازه صندوق توسعه پروژه های زیرساختی شهری

پروژهها

.139پروژه تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر زیرساخت های شهری
.140پروژه ایجاد مراکز خالقیت( )Creative Hubsدر مراکز محالت
.141طرح ایجاد رشدگاه ( )Growth Hubدر تهران
.142پروژه شناسائی استعدادها و فعاالن مالی و جذب سرمایه انها برای سرمایه گذاری
در توسعه شهر
.143پروژه تهیه چک لیست ها و پیوست های ایمنی و مدیریت بحران در راستای ارزیابی
اثرات کالن پروژه ها بر شهر و محله
.144طرح مطالعاتی تدوین مدل های اقتصادی مشارکتی بافت های فرسوده
.145طرح مطالعاتی امکانسنجی ایجادمسکن اجتماعی ،مسکن حمایتی و طرح کوپن
ها و ووچر های مسکن
.146طرح مطالعاتی همیاران توسعه محله ها
.147پروژه طراحی سامانه نظارت شهروندی بر بودجه( در تمامی مراحل پیشنهاد ،تامین
اعتبار ،تخصیص و عملکرد)
.148پروژه پیاده سازی استانداردهای مربوط به ایمنی در کلیه فروشگاه های شهروند
.149پروژه مطالعاتی جذب مشارکت های بخش خصوصی در بیمه های شهری
.150طرح پیاده سازی بودجه ریزی مشارکتی
.151طرح امکانسنجی استفاده از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بعنوان پایگاه اصلی
توزیع اقالم مورد نیاز در مناطق در مواقع بحران
.152پروژه امکان ســنجی ایجاد صندوق های بین المللی شــهری موضوعی بحران ،با
شهرهای منطقه ای و جهانی
.153پــروژه مطالعاتــی تعیین جایگاه نظام بیمه ای در ارتقای نظــام های تامین مالی و
افزایش سرمایه گذاری
.154طرح مطالعاتی امکان ســنجی مشــوق های مالی و بخشش های عوارض جهت
ارتقای آمادگی پیش ،حین و پس از وقوع بحران
.155پروژه مطالعاتی مشارکت شهرداری با دولت در راستای تعریف مدل های مشارکتی
در بازسازی بافت های فرسوده
.156پروژه مطالعاتی تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر زیرساخت های شهری
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.157پــروژه مدل بیمه ای یا صندوق بیمه ای در جهت ارتقای کیفیت ســاخت و ســاز و
کنترل نظام های بیمه ای
.158طرح مطالعاتی ارتقای قلب طهران(منطقه )12بعنوان یک مزیت شــهر تهران در
راستای ارتقای اقتصاد گردشگری و بازسازی مناطق فرسوده و تاریخی
.159پروژه مطالعاتی مشارکت شهرداری با دولت در راستای تعریف مدل های مشارکتی
.160پــروژه مطالعاتــی تببین مدل جذب ســرمایه های خرد شــهروندان در بازســازی
بافت های فرسوده
.161پروژه ایجاد صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
.162پروژه بازنگری کلیه مصوبات ،بخشــنامه ها و سیاستهای موجود مرتبط با بافت
فرسوده
.163پــروژه مطالعــه تطبیقی قوانین طرح های مطالعاتی بازســازی بافت فرســوده در
شهرهایپیشرو
.164پروژه همکاری دولت و مدیریت شــهری با مجلس شــورای اســامی در راســتای
بازنگری و ارتقای قوانین بازسازی بافت فرسوده
.165ارائه الیحه بازنگری قوانین بازسازی بافت فرسوده از طریق شورای عالی استانها
.166طرح تدوین مدلهای مشارکتی دولت  -شهرداری در بازسازی بافت فرسوده
.167طرح امکان سنجی ســرمایه گذاری های دولتی در توسعه راسته ها و خوشه های
خدماتی و اداری در بافت های فرسوده و بازسازی آنها
.168پروژه های موضعی ایجاد خوشه های خدماتی در بافت های فرسوده
.169انجــام مطالعه بازآرایی نهادی و بازســازی بافت های فرســوده بــا تاکید بر رویکرد
مشارکتی و ارائه به نهادهای ذیربط
.170پروژه ایجاد صندوق نوسازی و توسعه بافت فرسوده
.171پروژه شناسایی شبکه های معابر پرتقاضا و وضع عوارض های مربوطه برای کاهش
استفاده در اوج ساعات ترافیک
.172پیشنهاد اخذ عوارض بر اساس ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص
درصدی از آن به بهبود خدمات حمل و نقل همگانی
.173طرح تدوین نظام اعطای مجوز به شرکت های خصوصی جهت شناسایی و وصول
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عوارض با رعایت اصل رقابت وشفافیت مبتنی بر فناوری های نوین هوشمند
.174پروژه مطالعه اقتصادی شــهر فشــرده و بلند مرتبه ســازی و تدوین دستورالعمل و
مشخص نمودن ساختار پیوستهای اقتصادی
.175پروژه مدیریت و کنترل هوشمندپارک حاشیه ای و غیرحاشیه ای
.176طرح نظام قیمت گذاری استفاده از تسهیالت شهری (شامل شبکه معابر و پارکینگ
) با تأکید بر رتبه بندی زیست محیطی خودروها
.177پروژه تهیه الیحه عوارض پارک حاشیه ای و ایجاد زیرساختها توسط سازمان فاوا و
حمل و نقل و ترافیک
.178طرح مطالعاتی ارائه تســهیالت مشوق توســعه حمل و نقل غیر موتوری ،دوچرخه
سواری
.179طرح مطالعاتی بازنگری در شناخت استعدادها ،توانمندی ها و مزیت های نسبی
مناطق و ارائه نقشه سرمایه گذاری بر روی مزیت های نسبی مناطق
.180طرح مطالعاتی بازتعریف نقش و اثر گذاری مناطق در شهر و استان و جذب منابع
دولتی با رویکرد توسعه اقتصادی
.181پروژه به روزرسانی طرح جامع درآمدهای پایدار
.182پروژه تشکیل کارگروه منابع درآمدی
.183پروژه به روز آوری دفترچه ارزش معامالتی امالک و مصوبات مربوطه
.184پروژه تشکیل ستاد وصول مطالبات و کارگروه های مربوطه
.185پروژهمطالعاتیاستفادهازابزارهاینوینمالیجهتتامینمنابعمالیزیرساختهای
شهری
.186پروژه به روز رسانی و استانداردسازی صورت های مالی شهرداری شهران مطابق با
استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی ()IFRS
.187پروژه امکان ســنجی تعریف درامدهای مالی جدید از طریــق برگزاری رخدادها و
فستیوال های بین المللی
.188طرح ((شــاخص فرهنگی شهر تهران)) در راستای سنجش و ارتقای سرمایه های
فرهنگی شهر تهران
.189پروژه بازنگری و اصالح مصوبه بهای خدمت مدیریت پسماند
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.190طرح جامع جبران هزینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه های اقتصادی شهر
.191طرح جامع ساماندهی اقتصاد غیر رسمی شهری با همکاری سایر نهادها
.192طرح ایجاد فروشگاه های جدید شهروند در مناطق فاقد با رویکرد عدالت محوری
در توزیع خدمات
.193اصالح و بازنگری در شــیوه های بودجه ریزی به منظور پیش بینی منابع الزم برای
پرداخت دیون و تعهدات سنواتی شهرداری تهران حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله سوم
.194طرح تهیه و تدوین برنامه مبارزه با فساد مالی
.195طراحی نظام نوین حســابداری و گزارشــگیری مالی شــهرداری تهران مبتنی بر
پاسخگوئی به شهروندان
.196پروژه تشکیل ستاد عالی ممیزی
.197پروژه مکانیزه کردن ممیزی
.198پروژه مکانیزه نموده فرایند کمیسیون ماده 77
.199پروژه تقویت سامانه امور قراردادها و سامانه صورت وضعیت
.200طرح یکپارچه ســازی کمک های مالی و تســهیالتی دولت و مدیریت شــهری در
نوسازی حمل و نقل موتوری و کاهش خودرو های فرسوده
.201پروژه طراحی سیســتم های الکترونیکی شناســائی و وضع جریمه آلودگی برای
خودروهای فرسوده و آلوده کننده در شهر
.202پروژه اخذ عوارض بیشتر از مراکز آلوده کننده در شهر تهران
.203پروژه طراحی سیستم پایش آنالین مراکز آلوده کننده و وضع جریمه های سنگین
بر تخطی از استانداردهای تولید و انتشار آلودگی
.204پروژه تعیین ســهمیه آلودگی برای مرکز مختلف و اجبار به اســتفاده فناوری های
پیشرفته
.205پروژه تعیین سهمیه کوپنی آلودگی برای مرکز مختلف با قابلیت خرید و فروش در
مراکز خاص
.206پروژه سنجش و ارزیابی اثراث اقتصادی و مالی صنایع آلوده کننده مستقر در شهر
در راستای اجبار آنها به جبران هزینه ها
.207طرح امکان سنجی اقتصادی جابجائی مراکز آلوده کننده به خارج از شهر
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.208پروژه عرضه  100درصدی نایلکس زیســت تخریب پذیــر و ظروف یکبارمصرف با
منشا گیاهی در کلیه فروشگاه های شهروند
.209طرح توسعه فروش مجازی از طریق فروشگاه شهروند در راستای کاهش سفرهای
غیر ضروری شهروندان و کاهش آلودگی هوا
.210طرح اختصاص یارانه برای تامین مابه التفاوت ســود سرمایه گذاری در تکنولوژی
های نوین در ساخت و ساز با متوسط سایر سرمایه گذاری ها جهت ترغیب سرمایه گذار
.211طرح تعیین سودآوری آتی استفاده از تکنولوژی های نوین در ساخت و ساز طراحی
مدل سرمایه گذاری و کمک از بانک ها و موسسات مالی برای مشارکت
.212طرح تدوین ضوابط و اســتانداردهای حمایتی استفاده از تکنولوژی های نوین در
ساخت و ساز
.213طرح تدوین سیاست های تشویقی مناســب برای جابجائی صنایع مزاحم و آلوده
کنندهصوتی
.214طرح یکپارچه ســازی کمک های مالی و تســهیالتی دولت و مدیریت شــهری در
نوسازی حمل و نقل موتوری و کاهش خودرو های فرسوده
.215طرح امکان سنجی اقتصادی و پیش بینی سودآوری سرمایه گذاری در بازچرخانی
آب های آلوده
.216طرح کمک های آموزشی و ترویجی و مشاوره ای در جهت ارتقای مسئولیت پذیری
اجتماعی صنایع در موضوع رفع آلودگی
.217طرح اعطای تســهیالت الزم برای اجرای طرح های اســتفاده مناسب از آب های
آلوده و بازچرخانی آب
.218طرح تدوین سیاســت های قیمتی به منظور افزایش انگیزه کاهش مصرف انرژی
برای بخش خصوصی
".219پروژه الزام پیمانکاران شهری به استفاده از ماشین آالت کم مصرف (پیشنهاد طرح
و الیحه)
.220طرح پیشــنهاد مشوق های مالی برای شــهروندان با کمک دولت به شکل طرح و
الیحه به نهاد قانونگذار در نصب و استفاده از سیستم های با راندمان باالی مصرف انرژی
.221طرح جذب ســرمایه گــذاری های خارجی و بخش خصوصی در ارتقای سیســتم
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پسماند( تولید برق ،زباله سوز ،تولید کمپوست و)...
.222طرح امکانسنجی پیاده سازی نظام حقوق قابل انتقال توسعه( )TDRو اثرسنجی آن
.223طرح تعریف کاربری های فرهنگی و دیگر کاربری های سودآور برای مالکان باغ ها
.224طرح تدوین ســاز و کار واگذاری باغ ها با اجاره به شــرط تملیک از طریق تقســیط
مناسب به عالقمندان باغ ها
.225طرح تامین اعتبار بصورت مشارکت یا فروش باغات به سازمان ها و بخش خصوصی
برای ایجاد تفرجگاه به شرط حفظ باغات
.226طرح امکان ســنجی تامین منابع مالی جدید و پایدارســازی اقتصاد ایمنی ،آتش
نشانی
.227طرح امکان سنجی اختصاص درصدی از حقوق بیمه های آتش سوزی به سازمان
آتش نشانی با هدف هزینه کرد در موضوع پیشگیری از وقوع حریق و حوادث
.228طرح امکان ســنجی مــدل اقتصادی مشــارکت با بخش خصوصــی در احداث و
نگهداشت ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران
.229طرح های مشــوق های مالی جهت جذب مشارکت های مردمی در تولید ،حفظ و
احیای باغات و فضای سبز
کمیته فنی و عمرانی
.230طرح تکمیل شبکه اصلی و احداث سرشاخه ها
.231کانالهای اصلی و سرشاخه ها
.232تونلکمکی
.233کانال سرخه حصار حد فاصل میدان بسیج تا پل دولت آباد(نیمه تمام)
.234طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوه خیابان خاوران(نیمه تمام)
.235ساماندهی سرشاخه خیابان پیروزی تونل  17شهریور(نیمه تمام)
.236جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بزرگراه آزادگان قطعات 2،1و(3نیمه تمام)
.237جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه فتح(نیمه تمام)
.238جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه مخصوص (نیمه تمام)
.239جمع آوری آبهای ســطحی بزرگراه فتح به روش مکانیزه و با اســتفاده از دســتگاه
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حفار(( )TBMنیمه تمام)
.240طراحی واجرای شبکه باران سنجی و آب سنجی(نیمه تمام)
.241برداشــت وضع موجود و تهیه اطالعات خروجی شبکه اصلی آبهای سطحی شهر
تهران(نیمهتمام)
.242طرح استخرهای تعدیل سیالب
.243مخزنتعدیل
.244طرح احداث رسوبگیر¬های مدخل شهری
.245رسوبگیر درون شهری
.246رسوبگیر برون شهری
.247رسوبگیر کانال ابوذر(نیمه تمام)
.248رسوب گیر جمشیدیه (نیمه تمام)
.249تأسیسات واریزه ای
.250آشغالگیر
.251طرح ترمیم و مرمت شبکه اصلی
.252کانالها و مجرای موجود
.253بازسازی کانال هالل احمر و هرنجی (نیمه تمام)
.254طرح کنترل و پایش آبهای سطحی و زیرزمینی ،احداث شبکه پایش و مونیتورینگ
بر اســاس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی،تهیه ســامانه جامع اطالعات مکانی ،پیاده
سازی نظام نگهداشت و توسعه شبکه پایش کمی و کیفی بارش و رواناب
.255ایجاد زیرساخت فنی
.256ساماندهی و احیاء رودخانه ها
.257ساماندهی رود خانه ورد آورد باالدست پل بزرگراه شهید خرازی(نیمه تمام)
.258ساماندهی بهسازی رودخانه کن در تقاطع بزرگراه تهران  -کرج (نیمه تمام)
.259طرح رفع نقاط گلوگاهی
.260گلوگاه
.261نظارت عالیه بر مناطق
.262پروژه های پیش بینی نشده
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.263مطالعه ،تدارک و اجرای عملیات کاهش مخاطرات فروریزش و فرونشست با الویت
پهنه شهر تهران
.264تهیه برنامه جامع کاهش خطرپذیری پدیده فرونشســت ناشی از آب زیرزمینی در
شهر تهران(پروژه جاری)
.265طرح پایش نشست معابر شهر تهران به وسیله تکنولوژیهای نوین (فعالیت مستمر)
.266طرح بررسی نشست معابر شهر تهران
.267نشست خیابان رجایی بعد از تقاطع آوینی
.268نشست شهرک طالب در محدوده منطقه 20
.269فرونشست در چند نقطه از محور شهید چراغی
.270نشست در رمپ و لوپ جنوب غربی تقاطع رجایی-آزادگان
.271نشست در بزرگراه مدرس باالتر از ظفر
.272فرونشست در بزرگراه شهید صیاد شیرازی
.273نشست در خیابان نبرد منطقه 14
.274تهیــه دســتورالعمل ویــژه جهت ابالغ مدیریت ارشــد در خصــوص کاهش اثرات
فرونشست
.275تدوین دســتورالعمل تخصیص منابع مالی به پروژه های تملک ســرمایه ای(حوزه
ایمنی و تاب آوری شــهر) به تولی گری معاونت مالی و اقتصاد شــهری ،برنامه ریزی و سایر
حوزه های مرتبط
.276انجام مطالعات نظام نامه یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری
.277پل امام علی بابایی(نیمه تمام)
.278تقاطع چمران مدیریت(نیمه تمام)
.279تقاطع همت کن(نیمه تمام)
.280تقاطع همت شیخ فضل الله(نیمه تمام)
.281تقاطع نیایش فرحزادی (نیمه تمام)
.282مترو تقاطع با راه آهن(نیمه تمام)
.283تقاطع همت ولیعصر(نیمه تمام)
.284تقاطع همت گاندی(نیمه تمام)
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.285تقاطع همت آفریقا (نیمه تمام)
.286بزرگراه رسالت حقانی(نیمه تمام)
.287طرح تدوین نظام نامه یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری
.288تدوین پیوست نظام نامه مشتمل بر شناسایی نقاط بحرانی در زیرساخت ها و شریان
های حیاتی در خصوص سه عامل بحرانی آتش سوزی ،زلزله و سیل
.289طرح مقاوم سازی ابنیه های مهم
.290فرآیندشناسایی
.291تهیه دستورالعمل ها و اسناد باالدستی
.292تهیهشناسنامهفنی
 5293.ساختمان بصورت پایلوت (ایمن سازی در مقابل حریق ،بهسازی لرزه ای)..... ،
.294طرح بهسازی لرزه¬ای پلهای شهر تهران
 37295.تقاطع جهت بهسازی لرزه ای
 500296.کیلومتر دیوار حائل جهت بهسازی
.297طرح پایش سالمت سازه¬ها
.298مطالعات پایش ســامت پل کابلی دسترسی برج میالد بر روی بزرگراه شیخ فضل
ا ...نوری
.299مطالعات پایش سالمت پل کابلی جوادیه
.300مطالعات پایش سالمت برج میالد
.301دیوارهای خاک مسلح (شناسایی و پایش درصورت ارجاع کار)
.302پایش گودهای شهر تهران (شناسایی و پایش درصورت ارجاع کار)
.303نشست در ساختمانهای شهر تهران و بزرگراهها (شناسایی و پایش درصورت ارجاع
کار)
.304تهیه دستورالعمل ها و ضوابط پدافند غیر عامل در زمینه کلیه زیرساختهای عمرانی
شهر تهران(پل ،تونل ترافیکی  ،تونل جمع آوری آبهای سطحی ،کانالها و تأسیسات شهری
بزرگراهها و معابر)
.305ارتقــای تجهیزات و توان آمادگی و بازتوانی حوزه فنی و عمرانی در مقابله با بحران
(تهیه شبکه معابر شریانی ایمن و بانک منابع)
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.306ارتقــای تجهیزات و توان آمادگی و بازتوانی حوزه فنی و عمرانی در مقابله با بحران
(تهیه شبکه معابر شریانی ایمن و بانک منابع)
.307طرح تکمیل شــبکه بزرگراهی و معابر بر اساس اســناد فرادست (فعالیتهای غیر
مستمر)
.308ادامه یادگار امام
.309امتداد بزرگراه محالتی و اتصال به بزرگراه شهید شوشتری
.310تقاطع های غیر همسطح بزرگراه باقری با فرجام -جانبازان -رسالت
.311تقاطع دماوند و مسیل باختر
.312تقاطعهای کمربندی شهر ری -ابن بابویه -فدائیان اسالم
.313تقاطع تندگویان -نواب و ادامة بزرگراه بعثت در بوستان والیت
.314تقاطع آبشناسان -جنت آباد
.315تقاطع بعثت -رجائی
.316تأمین دسترسیهای نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
.317دوربرگردانهای غیر همسطح بزرگراه حکیم در محدودة بلوار تعاون
.318تقاطع بلوار ایران خودرو -اتوبان تهران -کرج
.319بزرگراه مسیل کن حد فاصل بروجردی و فتح
.320بزرگراه دوگاز حد فاصل فتح و خرازی
.321تونلشهیدمتوسلیان
.322ادامه بزرگراه کردستان
.323پل زندگی
.324تعمیر و نگهداری تونل های ترافیکی(نیمه تمام)
.325احداث پارکینگ طبقاتی شهید آژیده (خیابان جمالزاده)(نیمه تمام)
.326احداث پارکینگ طبقاتی نیایش(نیمه تمام)
.327احداث پارکینگ مهران (شهید عراقی)(نیمه تمام)
.328احداث تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و بزرگراه دولت آباد(نیمه تمام)
.329احداث بزرگراه شهید شوشتری به بزرگراه رسالت و تقاطع های مربوطه(نیمه تمام)
.330آزادگان  -دولت آباد(نیمه تمام)

پروژهها

.331دولت آباد و تقاطع های مربوطه(نیمه تمام)
.332احداث تقاطع بزرگراه شهید حکیم -بلوار دهکده المپیک(نیمه تمام)
.333ملیات باقیمانده بزرگراه حکیم (بخش آجا)(نیمه تمام)
(.334تقاطع  )K11و دیوار مروارید شهر(نیمه تمام)
.335زیر گذر جنوب به جنوب یادگار امام(نیمه تمام)
.336یادگار امام تا میدان فتح(نیمه تمام)
.337احداث بزرگراه شهید بروجردی ( 76متری سعید آباد)(نیمه تمام)
.338تعمیــر و نگهــداری آســفالت و ابنیه بزرگراه های ســطح شــهر تهــران و حوادث
اضطراری(نیمهتمام)
.339احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر امام (ره) (نیمه تمام)
.340احداث تقاطع غیرهمسطح آزادی  -استاد معین(نیمه تمام)
.341احداث تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع)  -شهید صیاد شیرازی -ارتش(نیمه تمام)
.342احداث تقاطع غیر همسطح چمران  -جالل آل احمد (گیشا)(نیمه تمام)
.343احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش  -اسفندیار(نیمه تمام)
.344احداث تونل مشترك تأسیسات شهری(نیمه تمام)
.345احداث دسترسی آزادراه آزادگان به خیابان دستواره(نیمه تمام)
.346احداث دوربرگردان بزرگراه حکیم  -بلوار تعاون(نیمه تمام)
.347احداث کندرو بزرگراه شهید نواب(نیمه تمام)
.348تراش و روکش اساسی معابر غیربزرگراهی(نیمه تمام)
.349بهسازی کندروهای آزادراه آزادگان(نیمه تمام)
.350رمپ پروازی(نیمه تمام)
.351بیمارستانرویان(نیمهتمام)
.352پروژه باقر شهر(نیمه تمام)
.353جوانمردقصاب(نیمهتمام)
.354تقاطع بزرگراه چمران ـ رسالت(نیمه تمام)
.355عبدالرحمن صوفی (مبدل ورامین)(نیمه تمام)
.356تقاطع بزرگراه چمران  -نیایش(نیمه تمام)
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.357تقاطع خیابان حافظ ـ خیابان طالقانی(نیمه تمام)
.358تقاطع بزرگراه بابایی ـ خیابان پروین (  2پل )(نیمه تمام)
.359تقاطع بزرگراه بابایی ـ خیابان پاسداران(نیمه تمام)
.360یادگار امام – خیابان شهرداری(نیمه تمام)
.361یادگار امام – خیابان پاکنژاد(نیمه تمام)
.362تقاطع شیخ فضل ا ...نوری ـ ستاری و مترو(نیمه تمام)
.363حق شناس؛تقاطع بزرگراه نواب ـ یادگار امام(نیمه تمام)
.364تقاطع بزرگراه بابایی ـ بلوار كاوه(نیمه تمام)
.365تقاطع بزرگراه های یادگار امام -جالل آل احمد(نیمه تمام)
.366تقاطع بزرگراه کردستان – خیابان ّ
خدامی(نیمه تمام)
.367تقاطع اتوبان شمال بهشت زهرا (جوار حرم)(نیمه تمام)
.368تقاطع خیابانهای حافظ – جمهوری(نیمه تمام)
.369تقاطع بزرگراههای دارآباد ـ ازگل(نیمه تمام)
.370تقاطع بزرگراه دارآباد ـ خیابان گلشن(نیمه تمام)
.371تقاطع بزرگراه دارآباد ـ سخندان و شیان(نیمه تمام)
.372تقاطع بزرگراه بعثت-فدائیان اسالم و شهرزاد(نیمه تمام)
.373تقاطع بزرگراه های آزادگان  -تندگویان (صنیع خانی)(نیمه تمام)
.374تقاطع بزرگراه یادگار امام  -خیابان ستارخان(نیمه تمام)
.375تقاطع بزرگراه مدرس -خیابان مطهری(نیمه تمام)
.376تقاطع بزرگراه یادگار امام -سازمان آب(نیمه تمام)
.377پل های تیپ بتنی یادگار امام(نیمه تمام)
.378تقاطع بزرگراه یادگار امام -خیابان آزادی(نیمه تمام)
.379تقاطع بزرگراه یادگار امام -خیابان همایونشهر(نیمه تمام)
.380تقاطع بزرگراه آوینی -راه آهن و مترو(نیمه تمام)
.381تقاطع ایستگاه شهید بهشتی -آوینی (کمربندی ری)(نیمه تمام)
.382حافظ -انقالب(نیمه تمام)
.383همت-نیرویانتظامی(نیمهتمام)

پروژهها

.384بابایی -کامرانیه (پاشا ظهری)(نیمه تمام)
.385انقالب-سپاه(نیمهتمام)
.386طرح اصالح هندسی و تأمین دسترسی ایمن کاربریها و ارتباط نواحی متأثر از شبکه
بزرگراهی(فعالیتمستمر)
.387طرح پیاده سازی و راهبری سامانه ( PMSفعالیت مستمر)
.388طرح بهسازی معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی (فعالیت مستمر)
.389تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراهها و غیر بزرگراههای سطح شهر تهران و
حوادث اضطراری (فعالیت مستمر)
.390احداث پارکینگهای عمومی در بافت فرسوده (کد مستمر سازمان عمرانی مناطق)
.391ماموریت سازمان عمرانی مناطق(نیمه تمام)
.392طرح پیاده ســازی نظام جامع و هماهنگ پدیــدآوری ،اجرا و بهره برداری (مطابق
سند  1-1-1نظام فنی و اجرایی)
.393شناسایی کلیه فرآیندهای تعریف(پدیدآوری) پروژه ها
.394شناسایی و آسیب شناسی نظام فنی و اجرایی پدیدآوری ،اجرا و بهره برداری پروژه
ها
.395تدوین نظام جامع پدیدآوری ،اجرا و بهره برداری
.396استقرار نظام جامع پدیدآوری ،اجرا و بهره برداری(شامل آموزش ،تصویب آیین نامه
ها ،تشکیل کمیته های مورد نیاز و انحالل کلیه نهادهای موازی و غیر ضروری)
.397الزامات زیست محیطی
.398الزاماتاجتماعی
.399الزامات معماری و شهرسازی(زیبایی شناسی ،بافت فرسوده).....،
.400پدافند غیر عامل
.401ضوابط گروه های خاص
.402الزامات زیست محیطی
.403الزاماتاجتماعی
.404الزامات معماری و شهرسازی(زیبایی شناسی ،بافت فرسوده).......،
.405پدافند غیر عامل
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.406ضوابط گروه های خاص
.407مهندسی ارزش
.408طرح تدوین ضوابط و استانداردهای الزم در خصوص عملیات اجرایی پروژه¬های
عمرانی در بافت تاریخی
.409مجموعه برج طغرل و ساختمان بلدیه شهر تهران (خانه شهر)
.410اجرای طرح نیلوفری ،ساماندهی محور راه آهن تهران تبریز در مناطق  17و 18
.411استقرار نظام جامع پدیدآوری ،اجرا و بهره برداری(شامل آموزش ،تصویب آیین نامه
ها ،تشکیل کمیته های مورد نیاز و انحالل کلیه نهادهای موازی و غیر ضروری)
.412طرح راه اندازی زیر سامانه جامع جهت تفکیک و دسته بندی اطالعات برای سطوح
مختلفجامعه
.413طرح برنامه تلویزیون های تعاملی در خصوص پروژه های عمرانی در دست پیدایش
.414طرح نظام مستندسازی
.415مطالعات میدانی نا امنی های اجتماعی پروژه های اجرا شده با مشارکت و همکاری
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
.416تدوین ضوابط در خصوص حفاظت و حراست در شعاع تأثیر کارگاه های عمرانی
.417تدوین دستورالعمل نگهداری محیط های کارگاهی ویژه دوران تعلیق موقت یا بلند
مدت پروژه های رها شده در قالب نظام فنی و اجرایی
.418تهیه طرح جامع امکان سنجی استفاده از فضاهای زیرسطحی و شناسایی تنگناها
در سطح شهر تهران (مراکز دارای تجمع جمعیتی همانند میادین ،ایستگاهها و فضاهای
موجود در خطوط مترو)
.419فرآیندشناسایی
.420تهیه دستورالعمل ها و اسناد باالدستی
.421بررسی  6میدان
.422طرح نوسازی ناوگان ماشــین آالت عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهرداری
تهران
.423تدوین دستورالعمل بروز و جامع جهت جمع آوری ،انتقال و بازیافت پسماند

پروژهها

فضایی  -کالبدی
.424بازنگری در سند هدایت شهرسازی و الگوی توسعه کالبدی در حصار صفوی تهران
.425امکان سنجی ،مکانیابی و تهیه طرح جامع بوستان های تماتیک
.426ایجاد کنســول بروز رســانی ســامانه طرح تفصیلی در حوزه معاونت شهرسازی و
معماری
.427بازنگری طرح تفصیلی اراضی عباس آباد ( به همراه ضوابط استقرار )
.428بازبینی طرح تفصیلی ،ضوابط و مقررات آن
.429بازنگری طرح جامع
.430بررسی ،تحلیل و آسیب شناسی رویه ها و فرآیندهای موجود در سامانه ماده صد و
ارائه راهکارهای پیشنهادی
.431برنامه جامع تامین خدمات طرح تفصیلی
.432پیش بینی سازو کارهای حمایتی از تشکل های مردم نهاد
.433تهیه برنامه توسعه محالت با مشارکت کنشگران و به ویژه اجتماع محلی
.434تهیه طرح های موضعی با رویکرد اقتصادی و گردشگری
.435طراحی محورهای پیاده اراضی عباس آباد با بافت پیرامونی.
.436طرح اجرایی نصب دوربین های رصد و پایش مرز حریم شهر تهران
.437طرح ایجاد سافاری پارک
.438طرح روستای نمونه گردشگری
.439مدیریت پسماندها در راستای کاهش اثرات زیست محیطی و هزینه ها حریم شهر
تهران
.440نظارت و پایش هوشمند حریم شهر تهران
.441ارتقاء کیفیت ســاخت و ســاز از طریق بهبود نظارت ،به کارگیری فناوری های نو و
استفاده از ظرفیت بیمه ها  -برنامه اقدام
.442ارتقاء نفوذ پذیری در بافت
.443ارتقای کیفیت خدمات موجود  -برنامه اقدام
.444اصالح ساختار مدیریت بافت تاریخی متناسب با مأموریت های جدید  -رویه قانونی
.445ایجاد نواحی تاریخی منطبق بر هســته هاس روســتایی واجد ارزش معاصر  -رویه
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قانونی
.446بازنگری ضوابط و مقررات احداث پارکینگ و اصالح قیمت گذاری پارکینگ عمومی
در محدوده حصار ناصری
.447برگزاری رویدادها و نشســت های فرهنگی با تشــکل های مردم نهاد در ارتباط با
موضوعات مختلف مرتبط با میراث فرهنگی و تاریخی  -برنامه اقدام
.448بستههای طرح های موضعی با هدف مشارکت مردمی و نهادها (زیر مجموعه طرح
ساختاری حریم )
.449به روز رســانی ســند ساماندهی و پاالیش فعالیت های ناســازگار در محدوده های
تاریخی
.450پشتیبانی از فعالیت سمن ها در ارتباط با موضوع  -برنامه اقدام
.451پیش بینی اعتبارات الزم در بودجه های سنواتی شهرداری و دستگاه های دولتی
ذیربط ،به ویژه برای تأمین خدمات و ایجاد زیرساخت ها و بهبود کیفیت عرصه های عمومی
 رویه قانونی.452تداوم و توســعه کمی و کیفی فعالیت تســهیل گری دفاتر توسعه محله ای  -برنامه
اقدام
.453تداوم و توسعه کمی و کیفی فعالیت های ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران و ستادهای
بازآفرینی مناطق  -برنامه اقدام
.454تدوین ضوابط ساختمان های بلند مرتبه و پیگیری تصویب آن  -برنامه اقدام
.455تدوین فرایند سیستماتیک نظارت و پایش ساختمان ها و محوطه های تاریخی شهر
تهران -برنامه اقدام
.456ترویج شیوه های بهسازی و مقاوم سازی برای ارتقا پایداری مسکن  -برنامه اقدام
.457تســهیل فرایند های اداری و قانونی اخذ مجوزهای ســاختمانی در محدوده های
تاریخی  -برنامه اقدام
.458تشکیل کارگروه بهره برداری از بناهای تاریخی  -برنامه اقدام
.459تشکیل کارگروه ها با ســازمانها و نهادهای دیگر در ارتباط با موضوعات مختلف -
برنامه اقدام
.460تعریف بسته های تشویقی و مدل های مختلف مشارکتی برای تأمین خدمات -رویه

پروژهها

قانونی
.461بهره گیــری از ظرفیت بخش خصوصی جهت راهبری پروژه ها و طرح ها در اداره
برنامه ریزی و اداره شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری.
.462تعریف و اجرای پروژه های مسکن جایگزین.
.463تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه های طرح تفصیلی
.464تهیه الگوهای مشارکتی بخش خصوصی در فرآیند بهره برداری از بناهای ارزشمند
تحت مالکیت شهرداری تهران  -برنامه اقدام
.465تهیه بانک اطالعاتی مالکان و ســرمایه گذاران عالقه منــد به احیاء و بهره برداری
بناهایتاریخی
.466تهیه لوایح قانونی مشوق های مالیاتی و بیمه ایی در روند احیاء و بهره برداری بناهای
تاریخی -رویه قانونی
.467تهیه و تدوین لوایح اصالحی جهت ارائه به شورای اسالمی شهر تهران در خصوص
تخفیف عوارض  -رویه قانونی
.468ارتقاء و بهبود فرایندهای سیســتمی مرتبط با رســیدگی به تخلفات ساختمانی از
طریق بازنگری در رویه ها و دستورالعمل های مکمل.
.469در اختیار قرار دادن زمین های متعلق به دولت و شهرداری جهت تأمین خدمات -
رویه قانونی
.470شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی از تشکل های مردم نهاد حامی میراث شهری
.471نوسازی ،بهسازی و مقاوم سازی پالک های فرسوده
.472اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در عرصه های ناکارآمد شهری
.473اجرای پروژه های بهسازی محیطی
.474اجرای تکالیف مندرج در برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری -
رویه قانونی
.475اجرای سطح دوم پروژه تدقیق مرز حریم
.476استفاده از ظرفیت تبصره  2ماده  5آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری
جهت تأمین خدمات -رویه قانونی
.477امکان سنجی ،طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی اطالعات تحوالت کالبدی
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و جمعیتی شهر تهران بر اساس نیازهای معاونت شهرسازی و معماری
.478انجام اقدامات اجتماعی و اقتصادی در ســطح محالت هدف (کاهش آســیب ها،
ارتقای امنیت ،آموزش اجتماعی ،مهارت افزایی و کارآفرینی)
.479انجام تکالیف مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط  -برنامه
اقدام
.480اولویت بخشــی به فعالیت ها و اقدامات مرتبط با نوســازی بافت های فرســوده و
ناکارآمد  -برنامه اقدام
.481ایجاد پارکینگ در محالت هدف
.482ضوابط احداث پارکینگ های مکانیزه.
.483تدوین الیحه اصالحیه مصوبه شــماره  160/436/16403مــورخ  82/11/06و
دستورالعمل های مرتبط با مصوبه در خصوص تأمین پارکینگ های اختصاصی.
.484تهیه برنامه بانک زمین جهت تعیین اراضی واقع در طرح ها.
.485ایجاد زیرساخت های هوشمند مدیریت یکپارچه  -برنامه اقدام
.486ایجاد فضای سبز در محالت هدف
.487ایمن سازی جداره دربند  -برنامه اقدام
.488بارگذاری کدهای ارتفاعی گذرها در ســامانه طرح تفصیلی شــهر تهران به منظور
بهرهگیری در صدور پروانههای ســاختمانی پس از تهیه پروفیل طولی معابر توسط معاونت
فنی عمرانی در یک فرآیند برنامهریزی شده
.489بازنگری اختیارات شــوراهای معماری و کمیســیونهای داخلی مناطق و تدوین و
تعیین حدود آن  -برنامه اقدام
.490بازنگــری و احصــاء اســتعالمات درون و بــرون ســازمانی غیر ضــروری در فرایند
صدورپروانه و گواهی و ارائه راهکار  -برنامه اقدام
.491بازنگری و تدقیق سقف جمعیت پذیری مناطق
.492برگزاری جلسات ستاد مناسبسازی و کارگروههای مربوطه  -برنامه اقدام
.493برگزاری جلسات کمیت ه تخصصی بررسی طرح مساجد  -برنامه اقدام
.494برگزاری جلسات کمیته های تخصصی نما  -برنامه اقدام
.495برگزاری رویدادهای ملی و شــهری با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری در
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بافت و بناهای تاریخی  -برنامه اقدام
.496برگزاری مراسم و جشن در اعیاد ملی  ،مذهبی و سیاسی  -برنامه اقدام
.497برنامه عملیاتی توسعهی پایدار حریم براساس اصول بومشناسی سیمای سرزمین
.498بروز رسانی ضوابط و تدوین  ،چاپ و انتشار کتب مالک عمل  -برنامه اقدام
.499به هنگام سازی و تعیین ضوابط مالک عمل در سامانه قوانین و مقررات جهت اطالع
رسانی عموم و کاربران
.500تدوین برنامه اینترنتی نمودن تشــکیل پرونده و ثبت درخواست و چگونگی کنترل
مدارک.
.501بهــره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به منظور راهبری پروژه های بافت -برنامه
اقدام
.502پایش و نقشــه برداری حریم شهر تهران با اســتفاده از فن آوری های نوین  -برنامه
اقدام
.503تهیه الیحه ارزش کاهنده ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران موضوع
تبصــره دوم ذیل بند الف ماده واحده مصوبه «ارزش افزوده ناشــی از اجرای طرح جامع و
تفصیلی شهر تهران»
.504بازنگری و اصالح جهت ارسال مجدد الیحه «چگونگی جلب مشارکت ها»
.505پایش و بازبینی قوانین ،ضوابط و مقررات مالک عمل در حریم شهر تهران  -برنامه
اقدام
.506پروژه کنترل و نظارت کیفی مستمر بر اجرای موضوعات مناسبسازی در پروژههای
عمرانی
.507پروژه های عمرانی مناطق  11گانه دارای حریم
.508پشتیبانی از نوسازی مردمی ( با خدمات تسهیل گری و کاهش هزینه های ساخت
و ساز از طریق بسته های تشویقی)  -برنامه اقدام
.509پیش بینی تسهیالت و بسته های تشویقی برای جلب مشارکت بخش خصوصی -
رویه قانونی
.510بهنگام سازی و تعیین ضوابط مالک عمل در سامانه قوانین و مقررات جهت اطالع
رسانی عموم و کاربران.
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.511بازنگری و اصالح ضوابط صدور پروانه در امالک مشاعی و قولنامه ای.
.512تدوین دستورالعمل صدور پروانه بر اساس حقوق مکتسبه.
.513بازپیرایی و ترمیم فضای سبز اراضی عباس آباد.
.514ارتقاء و بروز رسانی هوشمند سازی سامانه شهرسازی.
.515پیگیری اعطای وام های مرمت و بهســازی از ســتاد بازآفرینی شهر تهران  -برنامه
اقدام
.516پیگیری اعطای وام های مرمت و بهسازی از شرکت بازآفرینی ایران  -برنامه اقدام
.517پیگیری تایید و تصویب حریم شهر تهران ( براساس طرح ساماندهی تهران مصوب
 - ) 1370برنامه اقدام
.518پیگیری تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد و الزام
به رعایت مصوبات آن  -برنامه اقدام
.519پیگیری تصویب و ابالغ سند راهبردی طراحی شهری  -برنامه اقدام
.520پیگیری تصویب و اجرای ضوابط پهنه  - G323برنامه اقدام
.521پیگیری تصویب و اجرایی شدن طرح های فرحزاد ،کن ،طرشت ،درکه - ... ،برنامه
اقدام
.522تدوین "دستورکار" بازنگری طرح تفصیلی  -برنامه اقدام
.523تدوین اسناد توسعه کالبدی  ،اجتماعی و فرهنگی در محالت واقع در محدوده های
ارزشمند تاریخی روستایی
.524بررسی و تحلیل و ارزیابی میزان انطباق پروانه ها و گواهی های ساختمانی صادره با
ضوابط طرح تفصیلی و مالک عمل.
.525تدوین الگوریتم تعیین هوشمند تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان در فرآیند صدور
پروانه و گواهی ساختمانی  -برنامه اقدام
.526تدوین الگوریتم ویژه صدور پروانه مرمت و بهسازی ساختمان های ارزشمند تاریخی
 برنامه اقدام.527تدوین تفاهم نامه با دستگاههای خدماتی  -رویه قانونی
.528تدوین دستورالعمل فرایند صدور پروانه خاص باغات  -برنامه اقدام
.529تدوین ســاز و کار مناســب احیای ســینماها و گرمابه های متروکه به منظور تأمین
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بخشی از فضاهای خدماتی در سطح منطقه و محله
.530تدوین سند توسعه عمران نواحی و محالت
.531تدوین سند حق انتقال توسعه ( ) TDR
.532تدوین سند هدایت شهرسازی در بازار تهران
.533تدوین فرآیند جدید ثبت و انتشــار ضوابط شهرســازی در سامانه قوانین و مقررات
شهرسازی  -برنامه اقدام
.534تدوین نظام نامه یکپارچه مدیریت سیما و منظر شهری و استقرار مدیریت یکپارچه
شهری  -برنامه اقدام
.535برنامه حفظ و صیانت از باغات.
.536تشکیل بانک اطالعات هوشمند شناسایی و مستند نگاری آثار واجد ارزش تاریخی
شهر تهران
.537تشــکیل جلســات و برگــزاری دوره های آموزشــی به منظور ارتقاء ســطح دانش
دست اندرکاران ســاخت و ساز و بکارگیری آخرین روشهای اجرایی و مصالح استاندارد در
پروژهها  -برنامه اقدام
.538تشکیل کارگروه جهت تسهیل ارتباط بین سازمانی  -برنامه اقدام
.539تشــکیل منطقه تاریخی تهــران منطبق بر حصار ناصری با هــدف ایجاد مدیریت
یکپارچه در محدوده مرکزی تهران  -رویه قانونی
.540تشکیل نهاد دائمی مطالعات طرح های توسعه شهری تهران  -برنامه اقدام
.541تشکیل و برگزاری جلسات کمیتههای مناسبسازی مناطق  22گانه  -برنامه اقدام
.542تشکیل و برگزاری کمیتههای معماری در مناطق  22گانه  -برنامه اقدام
.543تعریف فعالیت های مجاز به استقرار هسته های تاریخی ،روستایی و ارزشمند معاصر
(حصار ناصری ،ری ،شمیرانات)
.544تعیین و تدقیق حرایم بناها و بافت های تاریخی و تدوین الگوی توسعه در این حرایم
.545تقویت ســاختار ســازمانی اداره کل تدوین ضوابط  ،جهت امکان پاســخگویی به
مشکالت فرا روی معاونت های شهرسازی مناطق  -برنامه اقدام
.546تکمیل الیه های مورد نیاز در فرآیند صدور پروانه و گواهی جهت بسترسازی مراجعه
غیر حضوری شهروندان  -برنامه اقدام
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.547تهیه «برنامه جامع مناسبسازی شهر تهران»
.548تهیه پــروژه «ضوابط هماهنگی ،تداوم و انســجام بصری نماهای شــهر تهران در
مناطق» برای کلیه مناطق  22گانه تهران (به غیر از  13 ،1و )19
.549تهیه دستورالعمل نحوه اقدام در اراضی ذخیره و بزرگ  -برنامه اقدام
.550تهیه دســتورالعملهای اجرایی در قالب بخشنامه به منظور تاکید بر رعایت مقررات
ملی ساختمان و حضور مستمر مهندسین ناظر و مجریان در پروژه های تحت نظارت  -رویه
قانونی
.551تهیه سند هدایت و کنترل طرحهای معماری با رویکرد معماری هویتگرا
.552تهیه شیوه نامه نحوه ایمن سازی و مقاوم سازی بناهای تاریخی شهر تهران  -برنامه
اقدام
.553تهیه طرح تدقیق ضوابط ویژه پهنه های گسلی ( ضابطه ساخت و عملکردهای مجاز
) و انعکاس آن در سامانه طرح تفصیلی
.554تهیه طرح تدقیق الیه حرائم طبیعی و مصنوع به همراه ضوابط آن و انعکاس آن در
سامانه طرح تفصیلی
.555بهنگام سازی نقشه های طرح تفصیلی.
.556تهیه طرح جامع هوشمندسازی فعالیت های موجود در فرایندهای صدور پروانه و
گواهی
.557تهیه الیحه جایگزین دستورالعمل ماده  14قانون زمین شهری تهران  -رویه قانونی
.558تهیــه الیحه و پیگیری از مراجع مربوطه در خصوص ماده  80قانون نظام صنفی -
رویه قانونی
.559تهیه و پیگیری تصویب دستورالعمل پاالیش و ریزش آراء  -رویه قانونی
.560تهیه و تدوین دستورالعمل پروژه های بزرگ مقیاس شهری  -برنامه اقدام
.561توسعه زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات  -برنامه اقدام
.562توسعه و ترویج فرهنگ گردشگری و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری
.563راه اندازی سامانه برای ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران
.564رسمیت بخشی به برنامه توسعه محالت و تدوین برنامه و بودجه دستگاه های ذیربط
(اعضای ستادهای بازآفرینی) بر اساس آن  -رویه قانونی
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.565ساماندهی حوزه بالفصل محدوده شهری تهران و طراحی شهری مبادی ورودی از
کوهسار شمالی حدفاصل مسیل های داراباد تا فرحزاد
.566ساماندهی فرآیند انتقال اماکن نظامی واقع در حریم و جایگزینی آن با کاربری های
مصوب پهنه حفاظت ( طرح راهبردی )
.567شناسایی و مستند نگاری رویداد ها و خاطرات ( میراث فرهنگی شهر تهران )
.568عملیاتی نمودن رعایت حرائم طبیعی و مصنوع  -برنامه اقدام
.569کنترل پروژه های در حال احداث و بررســی ضوابط و مطابقت اجرا با نقشــه های
مصوب
.570کنترل و نظارت کیفی مستمر بر اجرای طرح مصوب مساجد و فضاهای مذهبی -
برنامه اقدام
.571مرمت محیطی حریم مناطق شهر تهران  -برنامه اقدام
.572مرمت و احیاء سر درها و طاقی های سقاخانه ها محدوده حصار ناصری
.573مرمت و احیاء مقابر واجد ارزش تاریخی به منظور ارتقاء کیفیت محیطی فضاهای
پیرامونی
.574نگهداری از فضاهای سبز و باز در اراضی  -برنامه اقدام
.575هماهنگی و الزام بخشی دستگاه های خارج از مجموعه شهرداری تهران به تدوین
برنامه تأمین خدمات در شهر تهران  -رویه قانونی
.576همکاری در تدوین و حمایت از تصویب الیحه ساماندهی فرآیند صدور مجوز ساخت
و ساز در حریم  -رویه قانونی
.577هوشمند سازی فعالیت تایید نقشه در انطباق با دستور نقشه در فرآیند صدور پروانه
 برنامه اقدام.578هوشــمند سازی فعالیت دستور و تایید نقشه مواردی که مصوبه کمیسیون ماده 5
دارند  -برنامه اقدام
.579هوشــمند سازی محاســبات عوارض نظارت فنی در فرآیند صدور گواهی  -برنامه
اقدام
.580یش بینی هزینه های تأمین خدمات در بودجه های ساالنه شهرداری و دستگاه های
ذیربط دولتی (طبق ماده  59برنامه ششــم توسعه کشور) در چارچوب ستادهای بازآفرینی
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شهری  -رویه قانونی
.581یکسان سازی شماره پرونده شهرسازی و شماره پرونده ماده  - 100برنامه اقدام.
.582احداث زیرساخت های مجموعه ها و عرصه های طبیعی.
.583احداث مجموعه باغ هنر در اراضی عباس آباد.
.584احداث دریاچه هنر در اراضی عباس آباد.
.585تهیه و اجرای طرح های موضعی مصوب.
.586ایجاد و توسعه دفاتر خدمات نوسازی.
.587تسهیل اجرای پروژه های ویژه ،الگو و محرک توسعه.
.588احداث سرویس های بهداشتی در معابر
الیحه برنامه سوم
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حمل و نقل و ترافیک
.589احداث دو خط جدید مترو
.590تكمیل خط  1و توسعه شمالی تا تجریش
.591تكمیل خط  2و توسعه شرقی تا سرخه حصار
.592تكمیل خط  3و پایانه مربوطه و توسعه غربی تا تجریش
.593تكمیل خط  4و پایانه مربوطه و توسعه غربی تا جنت آباد
.594تملک امالک مورد نیاز خطوط مترو
.595تکمیل خط  6و پایانه مربوطه و توسعه تا حرم عبدالعظیم
.596تکمیل خط  7و پایانه مربوطه
.597بهسازی و ایمن سازی اماكن و خطوط متروی تهران
.598خرید قطعات یدكی و اورهال تجهیزات ثابت ،ایستگا ه ها و مراكز فرمان
.599آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک
.600امکان سنجی و تدوین نظام اخذ عوارض شهرداری تهران
.601تهیه طرح توجیهی و اقتصادی تدوین نظام اعطای مجوز به شرکت های خصوصی
جهت شناسایی و وصول عوارض
.602اصالح هندسی و رفع نقاط پر حادثه
.603بازنگری و بروزرسانی استانداردها و دستورالعمل های کاربردی
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.604بروزرسانی اسناد نظام فنی و اجرایی
.605راه اندازی سامانه ثبت و تحلیل تصادفات
.606مطالعات بروزرسانی طرح جامع و بازنگری طرح جامع ریلی
.607به روزرسانی سیاهه انتشار و سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران و توسعه و
نوسازی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا
.608تجهیز ناوگان دیزل حمل نقل عمومی به فیلتر جذب دوده
.609احداث  5پایانه برون شهری غیرمتمرکز (اقماری)
.610احداث ،توسعه ،ســاماندهی ،تجهیز ،نگهداری و مرمت پایانهها و پارک سوارهای
برون شهری
.611احداث پارک سوار
.612تملک اراضی جهت ایجاد زیر ســاخت های حمل و نقل همگانی شامل پایانه ها ،
پارک سوارها ،پارکینگ ها ،ایستگاه های حمل و نقل همگانی و ...
.613توسعه حمل و نقل پاک با تاکسی از طریق ورود خودروهای مدرن و استاندارد
.614مجموع ناوگان اتوبوس برقی
.615نوسازی و جایگزینی ناوگان ون موجود
.616احداث سامانه دوچرخه اشتراکی شهر تهران
.617احداث پیاده راه
.618ارتقاء ،توسعه و یکپارچه سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل همگانی
.619بکارگیری فناوری های جدید پرداخت کرایه در سامانه های حمل و نقل همگانی و
نیمههمگانی
.620تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
.621تجهیز معابربزرگراهی و شریانی به سیستم ثبت تخلف (جناغی ،ورود ممنوع و )...
.622توسعه دوربین های نظارتی
.623توسعه زیرساخت فیبر نوری
.624توسعه مدیریت هوشمند بزرگراهی
.625چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند
.626نصب تابلوهای متغیر خبری
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.627نصب دوربینهای ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیر مجاز به مسیرهای ویژه
.628نصب و راه اندازی دوربینهای ثبت تخلف سرعت
.629هوشمند سازی پایانه های برون شهری
.630بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی
.631تامین واگن خطوط ریلی
.632خرید قطعات بدكی و اورهال ناوگان و تجهیزات ریلی
.633مجموع ناوگان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
.634نوسازی و جایگزینی ناوگان سواری موجود
.635جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری با انژکتوری و برقی
.636کمــک های فنــی و اعتباری به صورت کمک بالعوض ،تســهیالت و یارانه ســود
تسهیالت
.637ساماندهی حمل و نقل بار و کاال
.638توسعه سامانه های ثبت تخلف خودروهای ساکن
.639ساماندهی فضای پارک غیر حاشیه ای
.640ساماندهی و مکانیزاسیون فضای پارک حاشیه ای
.641راهبری و نگهداری و بهسازی مراکز معاینه فنی و افزایش جذب خودروهای دارای
پالک تهران در مراکز مکانیزه خودروهای سبک تحت پوشش ستاد
محیط زیست ،انرژی و مدیریت پسماند
.642انجام مطالعات و احداث مخازن ذخیره سازی آب باران بر اساس طرح جامع آبهای
سطحی شهر تهران
.643ارزیابی خدمات اکوسیستم شهری مناطق  22گانه با استفاده از مدل DPSIR
.644مطالعه ،امکانســنجی و تدوین مدل تاب آوری اکولوژیک شــهر تهــران و بازنگری
طرحهای توسعه کالنشهر تهران
.645مطالعه ،امکانســنجی ،مدلســازی و تدوین و تقدیم الیحه ساختمانهای دوستدار
محیط زیست (سبز) و اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر تهران
.646انجام مطالعات زیست محیطی برای کلیه پروژه های عمرانی ،خدماتی و زیربنایی
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شــهرداری تهران طبق مصوبه شورا و نظارت بر حســن اجرای نتیجه مطالعات در مراحل
ساختمانی ،بهره برداری و پایان عمر پروژه
.647مطالعــه ،تدوین دســتورالعمل و الیحه اســتفاده از فناوریهای نوین و هوشــمند
دوستدار محیط زیست در طراحی پروژه های عمرانی
.648انجام مطالعات ارزیابی استراتژیک زیست محیطی طرح جامع و تفضیلی شهر تهران
.649تدوین سند آینده نگاری آب در شهرداری تهران
.650مدلســازی و تدوین و الزام به اجرای نظامنامه مالحظات محیط زیستی در ساخت
ساختمانها
.651تدویــن و الزام به اجرای نظامنامه مالحظات محیط زیســت محیطی در ســاخت
ساختمان ها(مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی)
.652تدوین اجرای نظامنامه مالحظات محیط زیســت محیطی در ســاخت ساختمان
ها(مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی)
.653مدلسازی و تدوین نظامنامه مطالعات زیست محیطی پروژه های عمرانی ،خدماتی
و زیربنایی (قبل -حین و پس از اجرا) در شهرداری تهران
.654مدلســازی ،تدوین دســتورالعمل و الیحه اســتفاده از فناوریهای نوین و هوشمند
دوستدار محیط زیست در طراحی پروژه های عمرانی
.655تدوین نظامنامه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران شهرداری تهران
.656آموزش و نظارت بر اجرای نظامنامه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران شهرداری
تهران
.657تدوین روش اجرایی نظام مدیریت محیط زیست  14001:2015 ISOدر شهرداری
تهران
.658آموزش و نظارت بر اجرای نظامنامه مالحظات محیط زیســت محیطی در ساخت
ساختمانها
.659آمــوزش و نظــارت بــر اجــرای روش اجرایــی نظــام مدیریت محیط زیســت ISO
 14001:2015در شهرداری تهران
.660نظارت بر اجرای نظامنامه مطالعات زیست محیطی پروژه های عمرانی ،خدماتی و
زیربنایی (قبل -حین و پس از اجرا) در شهرداری تهران
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.661برگزاری جشــنواره و نمایشــگاه از توانمندیهای کانونها و سازمانهای مردم نهاد
محیط زیستی بصورت ساالنه
.662ساخت و پخش تولیدات فرهنگی و آموزشی از صدا و سیما
.663انجامتبلیغاتمحیطی
.664تدوین و چاپ کتابها و جزوات محیط زیستی شهری
.665برگزاری کارگاههای آموزشی برای شهروندان
.666اجرای برنامههای مشارکتی در حوزه محیط زیست
.667مشارکت در برگزاری همایشها و کنفرانسها با همکاری مراکز علمی و پژوهشی
.668معاینه فنی موتورخانه برای کلیه موتورخانههای ساختمانهای شهرداری تهران
.669استقرار نظام مدیریت انرژی ( )BMSبرای کلیه ساختمانهای جدیداالحداث تحت
تملک شهرداری تهران با زیربنای بیش از  600مترمربع
.670ممیزی انرژی در  50درصد از ساختمانهای تحت تملک شهرداری تهران با کاربری
اداری و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
ً
.671امکانسنجی ،نصب و راه اندازی 5 ،نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اسمی مجموعا 5
مگاوات ساعت در  5مکان منتخب از شهر تهران
ً
.672طراحی و اجرای اولین ساختمان کامال محیط زیستی کشور
.673امکانســنجی ،نصــب و راه انــدازی نیروگاههای خورشــیدی بــرای  50درصد از
ساختمانهای تحت تملک شهرداری تهران
.674تأمین  70درصد از روشــنایی بوســتانهای جنگلی و فرامنطقهای شــهر تهران با
استفاده از انرژی خورشیدی توسط سازمان بوستانها
.675طراحی و ایجاد ســامانه پایش مرکزی و مانیتورینــگ نیروگاهها ،تجهیزات انرژی
تجدیدپذیر و سیستمهای بهینهسازی شهرداری تهران توسط سازمان فاوا
.676هوشمندسازیومانیتورینگکلیهموتورخانههاوسیستمهایگرمایشیوسرمایشی
ساختمان های تحت تملک شهرداری تهران
.677ایجاد مرکز نوآوری ،شتابدهی و تست لب ( )Test Labمحیط زیست شهر تهران
.678شناسایی کلیه منابع آالینده محیط زیست در سطح مناطق  22گانه و انجام اقدامات
کنترلی با همکاری متولیان امر
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.679تأسیس و راهبری مرکز پایش شاخصهای محیط زیست شهر تهران
.680احداث سیستم های تصفیه رواناب آلوده در مناطقی که دارای رواناب دائم میباشند
با هدف کاهش آلودگیها و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و خدمات شهری تا ظرفیت 2.5
میلیون مترمعکب در سال تا سال پنجم برنامه.
.681پیاده سازی سامانه جامع مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
.682احداث تصفیه خانه در خروجی مخزن تعدیل سیالب صالح آباد
.683احداث تصفیه خانه جهت تصفیه فاضالب در محل کانال سرخه حصار 13
.684برگزاری استارت اپ در زمینه کاهش آلودگی هوا
.685طراحی و احداث ایســتگاه هــای بازیابی مواد در پهنه شــهری تهران با نگرش بر
کاهش هزینه های سیستم (هر یک واحد)
.686احداث زباله ســوز  100تنی پســماندهای بیمارســتانی جهت جلوگیری از دفن
پسماندهایپزشکی
.687استحصال گاز متان از مراکز دفن قدیمی و تولید انرژی الکتریکی با هدف ساماندهی
و کنترل مراکز یاد شده
.688احداث مجموعه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی
.689بررسی و آسیب شناســی قراردادهای حوزه مدیریت پسماند و نیازسنجی تدوین
قراردادهای جدید مورد نیاز
.690انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی احداث شهرک بازیافت جهت استفاده مجدد
تمامی انواع پسماند خشک
.691امکانسنجیبهرهگیریازسیستمهایپردازششیمیاییوبیولوژیکیپسماندهای
پردازش شده شهر تهران با رویکرد استقرار آن ها در داخل شهر تهران
.692آســیب شناسی اجتماعی پروژه های انجام شده در حوزه مدیریت پسماند و انجام
نیازسنجی در سطح جامعه در ارتباط با پروژه های مورد نیاز جهت تسهیل زندگی شهروندان
.693انجام مطالعات اولیه و پایلوت جهت شناســایی روش تصفیه موثر ،امکان سنجی و
طراحی تفصیلی جهت تجهیز ایستگاه ها
.694اصالح روش برون سپاری خدمات مدیریت پسماند با تجمیع پیمانکاران رفت ورب
و جمع آوری پسماند
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.695مناســب سازی سیستم های ذخیره ســازی با توجه به سرویس های جمع آوری از
منابع تولید کننده مختلف شهری
.696طراحی و احداث ایستگاه های استاندارد دریافت و پردازش پسماند خشک جمع
آوری شده از سطح تهران
.697مانیتورینگ ماشــین آالت جمع آوری در مبادی تخلیه پســماند های ساختمانی و
عمرانی
.698طراحی و استقرار نرم افزار مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی جهت دریافت
گزارشات بر خط حمل و نقل از مبداء بارگیری تا مراکز تخلیه
.699نصب  GPSبر روی کلیه ماشین آالت جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی
(.700با توجه به پیگیری توسط استانداری و در کارگروه استان ،امکان تامین مالی توسط
استانداری وجود دارد)
.701احداث و بازسازی خطوط پردازش با ظرفیت کامل پسماند های ورودی آرادکوه با
رویکرد افزایش راندمان جداسازی و ارتقاء کیفیت کمپوست
.702احداث ریجکت ســوز به منظور مدیریت پسماند خشک غیر ارزشمند ( با ظرفیت
ورودی کل زباله قابل اشتعال شهری)
.703استقرار سامانه صورت وضعیت الکترونیک در مناطق  22گانه
.704تهیه طرح جامع مدیریت زنجیره تأمین و توزیع میوه و تره بار تا سطح مصرف کننده
.705احداث میادین و بازارها
.706احداث میادین و بازارهای میوه و تره بار
.707نوسازی میادین و بازارهای میوه و تره بار
.708ایمن سازی میادین و بازارهای میوه و تره بار  -متر مربع
.709استقرار استاند ارد ایزو 22000
.710توسعه زیرساخت نرم افزاری ارتباط با مشتریان و ذینفعان
.711راه اندازی نمایشگاه ثابت عرضه محصوالت ارگانیک
.712برگزاری جشنواره ارگانیک
.713کاهش آلودگی هوا و تعداد روزهای ناسالم
.714کاهش میانگین تراز صوت ( dBA)Leqتا حد مجاز
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.715آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی
.716کاهش آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی
.717کاهش و بهره برداری بهینه از منابع آب
.718کاهش و مدیریت بهینه مصارف انرژی
.719کنترل جمعیت حیوانات مضر شهری
.720ارتقاء کمی و کیفی مدیریت پسماندها در شهر تهران
.721صیانت و حفاظت از باغات شهر و توسعه فضای سبز
.722حفظ ساختار و کارکرد منابع اکولوژیک شهر
.723تامین متوازن قضای سبز درون شهری
.724توزیع متوازن فضاها و عرصه های خدماتی جهت دسترسی شهروندان
.725ساماندهی سیما و منظر شهری
.726ایمنی و تاب آوری شهر در برابر زمین لرزه و حوادث غیر مترقبه
.727گسترش فعالیت کانون تطهیرکنندگان داوطلب در سازمان و مناطق 22گانه
.728تسکین آالم مراجعین داغدار با استفاده از طرح های مشترک با همکاری دانشگاه
تهران
.729انتشار نشریه های علمی ،پژوهشی و آموزشی با عناوین مرگ اندیشی و یادآوری
.730اجرای برنامه هایی جهت افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای منزلت شغلی کارکنان
.731برگزاری مراســم و مناسبت های مذهبی ،فرهنگی و تاریخی و مراسم بزرگداشت
مقام شهدا و بزرگان
.732برگزاری همایش در زمینه مرگ آگاهی و ...
.733حمایت از پایان نامه های دانشجویی در زمینه معنویت ،مرگ آگاهی و غیره
.734توسعه فضای سبز در قطعات توسعه جدید با استفاده از گونه های مقاوم و سازگار با
کم آبی و شرایط اقلیمی
.735بازپیرایی فضای سبز در قطعات قدیمی بهشت زهرا و حرم مطهر
.736گسترش فعالیت های پایگاه آسیب های اجتماعی
.737استفاده حداکثری از ظرفیت مخازن ذخیره آب
.738برگزاری و حضور در کارگاه ها و جشنواره های ملی و بین المللی فرهنگی و هنری
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.739برگزاری رویدادها و جشنواره ها
.740ساخت و نصب المان و آثار حجمی و هنری
.741ساخت ،نصب و تجهیز مبلمان شهری
.742نمونه سازی طرح های خاص و ویژه مبلمان شهری با رویکردهایی نظیر :تندرستی،
شهر دوستدار کودک ،معلولین و غیره
.743مناســب سازی مبلمان شهری برای کودکان ،ســالمندان و اقشار خاص (طراحی
فراگیر)
.744ساماندهی و پیرایش فضای شهری
.745اجرای طرح های حذف زوائد محورهای شاخص
.746بازآفرینی فضای شهری
.747ارتقاء کیفی میادین و محرهای شاخص
.748مرمت و بازسازی فضاهای با هویت تاریخی و ارزشمند
.749نورپردازی بناهای شاخص ،ارتقا کیفی نورآرایی و نورپردازی شهری
.750راه اندازی ،بهره برداری و انجام فعالیت های فرهنگی -هنری خانه موزه ها
.751ساماندهی تبلیغات تجاری محیطی با رویکرد افزایش درآمد پایدار
.752اجرای تبلیغات محیطی ویژه مناسبت های ملی -مذهبی و انقالبی و ارتقا فرهنگ
عمومیشهری
.753پروژه تكمیل شناسنامه تك باغات شهر تهران با پیشرفت  %70بدلیل عدم اذن ورود
مالكین و بهره برداران باغات و نیاز به مجوز دادستانی محترم تهران میبایست ادامه یابد
.754پروژه آبیاری قطره ایی بوستان یاس فاطمی ( پیشرفت باالی )%70
.755آب شرب بوستان یاس فاطمی ( پیشرفت باالی )%70
.756تکمیل سامانه هوشمندکمیسیون ماده ( 7فرم الف و ب)
.757پروژه برق رسانی شبکه بیست کیلو ولت  ،فشار ضعیف و روشنایی بوستان جنگلی
یاس فاطمی
.758طراحی و احداث بوستان بانوان لویزان(پیشرفت فیزیکی )%76
.759بوســتان زندگی(بازسازی و بازپیرایی بوستان های محله شهید هرندی)(پیشرفت
فیزیکی)%76
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.760ادامه عملیات احداث بوستانهای در دست ساخت در مناطق 22گانه
.761طراحی و احداث بوســتانهای محله ای:منطقه (7پیشرفت فیزیکی-)%95منطقه
(13پیشرفت فیزیکی)%80
.762پیشنهاد خرید باغات توسط برندهای معتبر تجاری از قبیل خودروسازان و تبدیل آن
به بوستان عمومی از طریق مشوق های مناسب
.763توســعه فضای ســبز شــهری با تأکید بر اســتفاده از گیاهان بومی ،کم نیاز به آب
و مواد غذایی ،ســازگار با شــرایط آب و هوای مناطق مختلف شهر تهران و مقاوم در مقابل
آلودگیهــای زیســت محیطی و با هــدف افزایش کیفیت و کاهش هزینــه های نگهداری
فضاهای سبز شهری و افزایش احجام سبز شهری (با اولویت استفاده از درخت و درختچه)
در مقایســه با سطوح سبز از قبیل جنگلگاری و همچنین احجام و سطوح سخت در دستور
کار قرار گیرد.
.764بومی سازی فن آوری بام و دیوار سبز برای شهر تهران و تدوین بسته های تشویقی
مناسب با تأکید بر تأمین منابع آبی از محل پساب ساختمان
.765طرح پژوهشی خود کفایی اقتصادی فضای سبز شهر تهران
.766ارائه راهکارهای اجرایی جهت هویت بخشــی و بهبود کاردکرد بوستان های شهر
تهران
.767ارائه راهکارهای اجرایی جهت جلب مشــارکت شــهروندان در توسعه و نگهداری
فضاهای سبز شهر تهران
.768شناسایی و امکان سنجی کاربریهای سازگار با حفظ باغات در شهر تهران و تدوین
بسته حمایتی –تشویقی برای ترغیب مالکان باغات به حفظ آنها
.769تدوین ضوابط ،دســتورالعمل و ارائه مشــوق های مناســب حهــت ترغیب بخش
خصوصی به حفظ باغات
.770تهیه شناسنامه باغات یكپارچه كن  ،فرحزاد  ،ازگل و...
.771دومیــن جشــنواره طــرح هــای پژوهشــی فضــای ســبز(در راســتای رویــداد
تهران -1400مصوبه شورای محترم اسالمی شهر تهران)
.772انجــام اقدامــات فرهنگی و اجتماعی مناســبتی و با هدف افزایــش آگاهی های
عمومی نسبت به فضای سبز ( هفته منابع طبیعی  ،روز درختكاری  ،عید فطر  ،روز طبیعت
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 ،نمایشگاه بین المللی كتاب  ،استقبال از مهر  ،استقبال از نوروز و ).....
.773نگهداری از باغاتی كه مالكین توانایی حفظ آنها را ندارند شــامل آبیاری و عملیات
داشت ( كوددهی ،مبارزه با آفات و بیماریها و )...
.774خرید باغات با هر مســاحتی در مناطق كم برخوردار (  11 ، 8 ، 7 ، 10 ، 17و )12
(ساالنه یک هکتار) و باغات ارزشمند در مناطق دیگر(ساالنه چهار هکتار)
.775خرید بخشی از باغات بهم پیوسته (کن) (ساالنه ده هکتار)(به استناد مصوبه شورای
محترم اسالمی شهر تهران تحت عنوان برنامه عملیاتی تملک باغات کن)
.776حفاظت از باغات در مناطق 22گانه (ساالنه  50هکتار)
.777برنامه ریزی در ســطح مناطق بیست ودوگانه با بكار گیری پتانسیل موجود جهت
افزایش ســرانه فضای سبز به میزان  4/0متر مربع طی پنج سال ،كه سهم احداث بوستان
و تفرجگاه های شــهری و روددره ها حدود  170هكتار و احداث و توسعه فضای سبز معابر
شهری  130هكتارخواهد شد(.قسمتی از این مساحتها سهم مناطق کم برخوردار است)
.778احــداث بوســتانهای موضوعی( بــاغ موزه مینیاتــوری حرم مطهر حضــرت امام
خمینــی(ره) ،باغ ایرانی(منطقه  ،)20طراحی و احداث بوســتان گلها  ،طراحی و احداث
بوستانچهارباغ(بهشت،ایمان،دانشوآفرینش)،طراحیواحداثبوستانایرانیان،طراحی
و احداث بوستان دوستدار کودک منطقه 20و)...
.779بازبینــی طــرح جامع آب خام تهران با رویکرد تأمین آب پایدار برای فضای ســبز و
ً
مصارف خدمات شهری و نهایتا ارائه سند راهبردی مدیریت آب در فضای سبز شهر تهران و
تهیه گزارش سنتز کلی طرح جامع تامین آب خام تهران برای  22منطقه تهران
.780احداث سیســتم های تصفیه رواناب آلوده در مناطقی کــه دارای رواناب دائم می
باشند با هدف کاهش آلودگی ها و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و خدمات شهری
.781احداث پکیج تصفیه آب بر روی کانال ابراهیم آباددر منطقه 2
.782احداث ایستگاه پمپاژ بر روی رودخانه کن جهت آبیاری اراضی دامنه شمالی البرز
.783احداث تصفیه خانه بر روی روددره نهج البالغه جهت آبیاری فضای سبز
.784احداث تصفیه خانه در خروجی مخزن تعدیل سیالب صالح آباد با همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
.785احداث تصفیه خانه در نهر فیروزآباد منطقه  19جهت بازچرخانی آبهای سطحی

پروژهها

.786ایجاد مخازن ذخیره،شبکه مستقل آبرسانی و هوشمند سازی شبکه آبرسانی فضای
سبز در مناطق  22گانه
.787خرید و ایجاد تصفیه ثانویه و شبکه آبرسانی هوشمند پساب تصفیه خانه های محلی
موجود مانند اکباتان،صاحبقرانیه،محالتی و ......به میزان  10میلیون متر مکعب در سال
.788ایجاد زیر ساخت شبکه آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر تهران جهت افزایش
راندمان آبیاری
.789ایجاد زیر ســاخت شبکه هوشــمند و مانیتورینگ آبیاری در بوستانهای بزرگ شهر
تهران فاز اول پایلوت پارک شهر و در فاز بعدی هر منطقه یک بوستان
.790انجام طرح های تحقیقاتی بررســی روشــهای مختلف آبیاری بــه منظور افزایش
راندمان آبیاری در فضای سبز در قالب طرح تحقیقاتی -پایاننامه و....
.791نگهداری ،الیروبی و بازسازی قنوات شهر تهران
.792انجام مطالعات و احداث مخازن ذخیره سازی آب باران بر اساس طرح جامع آبهای
سطحی شهر تهران با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و سازمان بوستان ها و فضای سبز
.793حــذف ســاالنه حداقــل 5درصــد از ســطوح چمنــکاری در معابر ســطح شــهر
تهران(رفیوژها ،حاشیه خیابان ،لچکی ها)در هنگام بازپیرایی و ترمیم
.794الیروبی و بازســازی  80رشته قنات فعال در سطح شهر تهران و استفاده ا ز آب آنها
جهت آبیاری فضای سبز
.795نصب تجهیزات و کنتورهای هوشــمند جهت تعیین میزان برداشت آب از منابع به
جهت افزایش راندمان آییاری اســتفاده از سیســتم های آبیاری تحت فشار اعم از بارانی و
قطره ای در مناطق  22گانه شــهر تهران به صورت روتین در حال انجام اســت مع الوصف
مقرراست هر سال  3بوستان در مناطق  22گانه تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار
گیرد
.796توسعه ساالنه یکهزار جنگلکاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران با
اولویت اجرا در دامنه جنوبی البرز
.797خرید تضمینی پســاب تصفیه خانه لویزان از شرکت آب و فاضالب تهران به میزان
 26میلیون متر مکعب در سال
.798ساخت تصفیه خانه های فاضالب منطقه  22به ظرفیت  36میلیون متر مکعب در
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فرهنگی و اجتماعی
.799برگزاری جشنواره نوروز برج میالد تهران
.800برگزاری جشنواره رمضان برج میالد تهران
.801برگزاری جشنواره تابستان برج میالد تهران
.802برگزاری سوگواره محرم
.803تکمیل و تجهیز طرح های فنی و مهندسی برج میالد تهران
.804پیاده ســاز سیستم نگهداری الکتریکال  ،مکانیکال  ،ابنیه  ،آسانسوری برج میالد
تهران
.805پیاده سازی سیستم نگهداری مخابرات برج میالد تهران
.806پیاده سازی سیستم نگهداری فن آوری اطالعات
.807تکمیل جاده تندرستی برج میالد تهران
.808احداث مسجد برج میالد تهران
.809احداث پارکینگ طبقاتی برج میالد تهران
.810بهسازی مرکز همایشهای برج میالد تهران
.811بهسازی سازه برج میالد تهران
.812بهسازی محیط پیرامونی برج میالد تهران
.813نگهداری و توسعه فضای سبز برج میالد تهران
.814پیاده سازی سیستم روف و روب برج میالد تهران
.815توسعه دهکده اقوام برج میالد تهران
.816برگزاری شب های فرهنگی استان ها
.817برگزاری جشنواره بوم گردی
.818برگزاری جشنواره بین المللی عکس
.819برگزاری روز ملی کشورها
.820برگزاری مناسبت های بین المللی
.821شناسایی و امکان سنجی فضاهای عمومی شهری دارای قابلیت گردشگری برای
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بهره برداری بهینه در حیات شبانه شهر
.822برگزاری رویدادهای مرتبط با گردشــگری به منظور تقویت حضور شــهروندان در
راستای تقویت حیات شبانه شهر
.823معرفی فضاهای دارای قابلیت گردشگری به شهروندان
.824شناسایی و احیا میراث فرهنگی مملوس و نامملوس محالت شهر تهران
.825شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های محدوده و بافت تاریخی فرهنگی
شهر در تجدید حیات اجتماعی شهر
.826آگاه سازی شهروندان در راستای تقویت مشارکت به منظور توسعه گردشگری
.827توانمند سازی کانون های گردشگری محالت از طریق تثبیت جایگاه در جهت نقش
آفرینیصحیح
.828حمایت از ســازمان های مردم نهاد با واگذاری بخشی از مسئولیت های شهرداری
تهران
.829ترویج فرهنگ زندگی سالم مبتنی بر توجه ویژه به اماکن دارای قابلیت گردشگری
طبیعی از طریق برگزاری همایش ،نشست و نمایشگاه و تولید محتوا
.830شناسایی تعریف و تجهیز راسته های فرهنگی دارای قابلیت گردشگری با محوریت
کانون ها و سمن های مرتبط با حوزه گردشگری
.831توسعه خدمات گردشگری مبتنی بر خانواده محوری در جهت بهبود کیفیت گذران
اوقات فراغت و افزایش نشاط اجتماعی خانواده
.832تعیین تکلیف ساختار حقوقی مدیریت محله
.833عملیاتی کردن سناریوی حقوقی مصوب شورای اسالمی شهر تهران
.834راهاندازی و پشتیبانی سامانه سراهای محالت
.835حمایت از شــتابدهندههای نوآورانه و کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان در
سرای محالت
.836تبدیل آمفیتئاترهای سرای محالت به سینماهای کوچک محلی
.837برندینگ سرایهای محالت شهر تهران
.838برنامه عصرانه با موسیقی در محالت تهران
.839حمایت از سمنها ،سازمانهای اجتماعمحور و کانونهای فعال در حوزه مشارکت
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های محلی
.840برگزاری نشستهای تخصصی ،کارگاه و تهیه و تدوین محتواهای علمی با محوریت
مشارکتهایاجتماعی
.841راهانــدازی کانونهای ارزیابی مدیران محالت و تســهیلگران اجتماعی به عنوان
کارگزارانمشارکتهایاجتماعی
.842حمایت از برنامههای فرهنگی ،هنری و مناسبتی در محالت کمتربرخوردار تهران
.843راهاندازی و پشتیبانی شبکه بر خط کتابخانههای سراهای محالت شهر تهران
.844ترویج مشارکتهای شــهروندی در بین گروههای خاص (کودکان و سالمندان) از
طریق آموزشهای بازی محور و مشارکتی
.845تدوین و ابالغ رویههای سازمانی به منظور جلب مشارکت بازیگران خارج از شهرداری
تهران در اداره شهر با هدف حصوص پایداری اجتماعی و فرهنگی
.846رصد عملیاتی شدن ابالغیه رویههای سازمانی پایداری اجتماعی و فرهنگی
.847انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینه بهبود کمی و کیفی فضاهای شــهری مولد و
پشتیبان زیست سالم شهری
.848انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه رسمیت یابی تنوع فرهنگی اجتماعی
.849انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه دسترسی پذیری مؤثر تمامی اقشار اجتماعی به
ویژه گروههای خاص و جامانده به خدمات و فضاهای شهری
.850انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینه بازآفرینی اجتماعی بافتهای شهری با هویت و
مولد تعلق خاطر
.851انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه کاهش نابرابری اجتماعی و فضایی
.852انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه ارتقای سازگاری و تاب آوری اجتماعی در مواجهه
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با مخاطرات و تغییرات اجتماعی
.853انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینه رویه ای شــدن پایداری اجتماعی و فرهنگیدر
مدیریت شــهر انجام مطالعات افکارســنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی،
نگارش کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه شهروندسازی مدیران شهری
.854انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینه افزایش ســرمایه اجتماعی و مشارکت جویی
شهرداری انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه بازتولید و حفاظت فعال میراث و شهری وسرمایه
هــای فرهنگی؛ نمادی و هویتی شــهرتهران انجــام مطالعات افکارســنجی ،ارزیابی تاثیر
اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه مسئولیت
پذیری همکارانه شهرداری و نهادهای ملی و بین المللی در حوزه سالمت شهری
.855انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه بسترسازی برای ارتقای سالمتشهری شهروندان
در هر دو عرصه جسم وروان
.856انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشست و همایش در زمینه مواجهه موثر در پیشگیری ،کنترل و بهبود آسیب
های اجتماعی شهری
.857انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ،اثربخشی ،نگارش
کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینه ترویج ســبک زندگی ســالم  ،پایدار وســازگار
با فرهنگ و محیط زیســت انجام مطالعات افکارسنجی ،ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی،
اثربخشــی ،نگارش کتاب ،برگزاری نشســت و همایش در زمینــه ارتقای کیفیت و رضایت
زیستی
.858ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های ورزشی شهروندی
.859طراحی و اجرای برنامه های ورزش همگانی متنوع در مقیاس زمان و مکان با تاکید
بر گروه های جنسیتی ،سنی و اقشار خاص و کم برخوردار
.860برگزاری جشنواره ها و رقابت های ورزشی محله ای و منطقه ای
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.861توسعه الگوهای جدید ورزش همگانی و تفریحات ورزشی سازگار با فرهنگ بومی،
محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری
.862آموزش و فرهنگ ســازی ورزش همگانی با بهره مندی از ظرفیت های رسانه های
جمعی ،شبکه های اجتماعی و متخصصان و صاحب نظران حوزه ورزش
.863توسعه کمی و کیفی اماکن و فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران
.864تدوین نقشه راه آموزش شهروندی شهرداری تهران
.865تدوین نظام نامه نحوه تولید و ارزیابی محتواهای آموزشی استاندارد
.866تدوین نظام نامه نحوه ارزیابی و بازخورد گیری آموزشهای شهروندی
.867توانمندسازی ساختارهای آموزشی از طریق اجرای آموزش های تلفیقی
.868اجــرای آموزشهــای شــهروندی غیرحضــوری برای آمــوزش اهــداف وظایف و
ماموریتهای شهرداری تهران از طریق تولید محتوا و ارایه محصوالت آموزشی استاندارد
.869اجرای آموزشهای شهروندی غیرحضوری برای آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
از طریق تولید محتوا و ارایه محصوالت آموزشی استاندارد
.870اجرای آموزشهای شــهروندی حضوری از طریق آموزش چهره به چهره و اجرای
فعالیتهایآموزشیمناسبتی
.871اجرای آموزشهای شهروندی رسانه ای و مجازی
.872اجرای آموزشهای شهروندی غیرحضوری برای آموزش فرهنگ ترافیک از طریق
تولید محتوا و محصوالت آموزشی استاندارد
.873تولید فیلم و سریال آموزشی با رویکرد ارتقاء فرهنگ ترافیکی
.874طراحی و اجرای برنامه های سالمت محور با تاکید بر حیات شبانه تهران
.875طراحی و اجرای برنامههای سالمت محور فراگیر با تاکید بر گروههای حاشیه ای،
آسیب پذیر و طرد شده
.876تبیین سیاستهای تشویقی و ساز و کارهای جذب سازمانهای غیر دولتی و کنشگران
فعالیتهای داوطلبانه در حوزه سالمت در محالت کمتر برخوردار
.877حمایت از طراحی و اجرای پروژه های منطقه ای در حوزه سالمت
.878طراحی و اجرای پروژه ارتقاء دسترس پذیری اماکن و معابر شهر تهران
ب سازی شهر برای گروههای خاص :سالمندان.
.879طراحی و اجرای برنامه های مناس 
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کودکان .افراد دارای معلولیت .مادران باردار .مادران دارای کودک ،نابینایان ،ناشنوایان
.880تدوین سند ایجاد و حمایت از مراکز تاب آوری اجتماعی
.881طراحــی و اجرای برنامه های آمادگی برای حفظ ســامت اجتماعــی -روانی در
شرایط بحرانی و وضعیتهای پیش بینی نشده
.882ارزیابی ،طراحی و اجرای برنامه های مســئولیتپذیری اجتماعی واحدهای تابعه
شهرداری تهران در حوزه سالمت
.883تدوین و عملیاتی کردن ســند پیوست سالمت برای پروژه های شهری ( )HIAواجد
شرایط (بر اساس سطح بندی پروژه ها)
.884برگزاری کارگاههای آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی در حوزه سالمت
.885طراحی و اجرای سیاســتهای تشویقی معطوف به مسئولیت پذیری اجتماعی در
حوزه سالمت
.886برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقاء سواد سالمت ویژه مدیران شهری
.887طراحی بسته های تشویقی برای بنگاههای اقتصادی مسئولیت پذیر
.888حمایت طلبی از بنگاههای اقتصادی در حوزه سالمت
.889طراحی و اجرای برنامه های ارتقاء سطح دانش و سواد سالمت کارکنان شهرداری
تهران در قالب دوره های ضمن خدمت با تاکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی
.890توسعه و تقویت و توانمندسازی کانونهای اجتماع محور سالمت
.891ارزش گــذاری فعالیتهــای داوطلبانه در حوزه ســامت با تاکید بر دانشــجویان و
متخصصین
.892طراحی و اجرای ســاز و کارهای جلب مشارکت پایدار در فرایندها و تصمیمگیری
های مربوط به محیط زندگی با تاکید بر مولفه های سالمت اجتماعی
.893حمایت از ابتکارات اجتماع محور در حوزه سالمت شهری با تاکید بر نیازهای محلی
.894مناسب سازی بوستانهای شهری
.895طراحی و اجرای برنامه های گفت و گو در شهر با محوریت حوزه سالمت
.896طراحی و حمایت از ایجاد و توسعه فضاهای گفت و گو محور در شهر
.897طراحی کمپین های سالمت محور
.898هوشمندسازی برنامه های سالمت شــهری و کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی
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( )ICTو ارتباطات سالمت ( )HEALTHCOMUNICATIONSدرحفظ و ارتقاء سالمت شهروندان
.899مدیریت و توسعه کیفی خانه های سالمت ،مراکز فرآموز ،مراکز سالمت روان محلی،
مراکز کنترل خشم
.900ایجاد مراکز تاب آوری اجتماعی
.901تامین و توسعه فضاهای گفتگوهای اجتماعی
.902توسعه فضاهای عمومی عاری از استعمال دخانیات
.903شناسایی و ارتباط گیری و تبادل ایده و دانش با نهادهای ملی و بینالمللی فعال در
حوزه سالمت در شهر (ارتباط دو یا چند جانبه با دولتها ،شهرداریها)NGOs. UN ،
.904گسترش زمینه های همکاری با نهادهای بین المللی و اجرای پروژه های مشترک
(بررسی ،انتخاب ،طراحی ساز وکار اجرایی ،اجرا)
.905شناسایی ،جلب مشارکت ،حمایت طلبی و هم افزایی تمامی ذینفعان حوزه سالمت
در تصمیم گیری ،برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر اجرای برنامه ها
.906تشکیل و مدیریت شورای تخصصی سالمت شهری
.907تشکیل و مدیریت ستاد شهر دوستدار سالمند
.908تشکیل و مدیریت شورای راهبری معلوالن شهرداری تهران
.909رصد روند تغییرات سالمت و آینده پژوهی جهت سیاستگذاری پیشگیرانه و اصالح
رویه های موجود و پایش مستمر شاخصهای سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی
.910طراحی و اجرای برنامه های ارتقا سواد سالمت جسمی روانی و اجتماعی
.911طراحی برنامه های ارتقا ســامت روان با تاکید بر تسهیل دسترسی شهروندان به
مراکز تخصصی و معتبر خدمات مشــاوره و طراحی سیستم ارجاع به مراکز مشاوره توسط
شهرداری
.912نیازسنجی و اولویت بندی مشارکتی مشکالت روانی اجتماعی در محله با تاکید بر
سالمت کودکان ،جوانان ،سالمندان ،افراد دارای معلولیت و مادران
.913تولید محتوا و بسته های آموزشی در ارتقا سالمت روان
.914اختصاص زیرساختهای شــهری و اجتماعی به سازمانهای مردم نهاد و کنشگران
جامعه مدنی در حوزه سالمت
.915به اشتراک گذاشتن منابع و امکانات برای انجام فعالیتهای واگذار شده به سازمانهای
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مردم نهاد در حوزه سالمت
.916به اشتراک گذاشتن تصدی های قابل واگذاری به سازمانهای غیر دولتی در حوزه
سالمت
.917ارائه مشاوره و آموزش به سازمانهای مردم نهاد در حوزه سالمت
.918مشارکت و طراحی پروژه های مشترک با سازمانهای مردم نهاد حوزه سالمت
.919طراحــی و اجــرای برنامه هــای آموزش پیشــگیری از رفتارهای پرخطــر ( تغذیه
نامناســب ،کم تحرکی ،رفتارهای منجر به حوادث ،رفتارهای تهدید کننده سالمت روان،
اســتعمال دخانیات ،مواد مخدر و الکل ،رفتارهای غیر ایمن جنســی) با تاکید بر کودکان،
جوانان ،سالمندان ،افراد دارای معلولیت و مادران
.920تولید محتوا و بسته های آموزشی در ترویج سبک زندگی سالم
.921طراحی و اجرای برنامه های آموزش الگوهای ارتباط خانوادگی سالم (بین نسلی
و درون نسلی)
.922طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک تغذیهای سالم
.923طراحی و اجرای برنامه های ارتقاء سواد سالمت ،رفتار سالم و آگاهی از رفتارهای
بیماری بهینه در میان شهروندان
.924طراحــی و اجرای برنامه های اصالح الگوهای رفتاری اجتماعی و شــهروندی در
حوزه عمومی (آپارتماننشینی .اصالح نگاه به گروههای در معرض طرد و تبعیض و همانند
آن .زدودن پیش داوریهای اجتماعی ،اصالح رفتار در حوزه همسایگیهای ()neighborhood
قومیتی ،فرهنگی و پیشگیری از مزاحمتهای مخل سالمت
.925طراحی و اجرای برنامه های گردشگری سالمت
.926اجرای برنامه های مبتنی بر نشاط اجتماعی ویژه کودکان ،افراد دارای معلولیت و
سالمندان
.927طراحی و اجرای طرح راهوند (طراحی گرافیتی)
.928برنامه احیای حیات شــبانه (راســته ها و گذرهای فرهنگی ،اجرای جشنواره ها و
برنامه های فرهنگی و هنری در شبهای تهران)
.929روز فرهنگ های شهر و هفته های فرهنگی اقوام (شنبه های اقوام ،یکشنبه های
هنر ،سه شنبه های تئاتر )
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.930اجرای برنامه بزرگداشت مناســبتهای مذهب ،ملی و انقالبی(ارتحال امام (ره)،
ایام فاطمیه (س) ،ماه رجب ،شــعبان و رمضان ،هفتــه دفاع مقدس ،هفته والیت ،محرم و
صفر ،دهه فجر،دهه کرامت ،هفته وحدت
.931اســتقبال از بهار( هفته درختکاری ،چهارشنبه آخر سال ،پنجشنبه آخر سال ،ایام
نوروز 12 ،فروردین ،روز طبیعت)
.932برگزاری مراسم نکوداشت شخصیت ها و مفاخر فرهنگی محالت شهر تهران
.933جشنواره ایده های فرهنگی شهر
.934مجموعه جشنواره های آیینی ،فرهنگی هنری و تجسمی(جشنواره ساالنه شمسه)
.935راه اندازی کمپین گفتگوهای فرهنگی ( با محوریت مدارا ،اخالق شهروندی ،هویت
دینی و ملی ،تاب آوری اجتماعی)
.936برنامه ترویج سبک زندگی ایرانی -اسالمی ( دین زندگی شهری ،جلسات و نشست
های تخصصی ،تولید و عرضه محصوالت فرهنگی مرتبط)
.937حمایت از کانون ها و موسسات مردم نهاد در حوزه فعالیتهای فرهنگی
.938برگزاری نشســت ها و کارگاه های هویت افزایی در رفتارهای ســالم شهروندی (با
محورهای :فرهنگ مطالعه ،ترویج فرهنگ و ادب فارسی ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت)
.939برنامه هنر و زندگی شهری (توسعه المانهای میراث فرهنگی ،تاریخی و گردشگری
شهر)
.940برنامه نشاط اجتماعی(جشــنواره بازی های بومی و سنتی ،بازیوارسازی ،معمای
شهر ،بازیهای رایانه ای )
.941جشنواره فراغتی تفریحی شادستان تهران
.942مناسبســازی و تجهیــز پارکها و بوســتانهای بــزرگ مقیاس به بوســتانهای
خانوادهمحور
.943شناسایی و رصد فضاهای بیدفاع و مخاطرهآمیز شهری برای زنان و خانوادهها به
منظور تغییر و بهبود کاربری این فضاها
.944تولید اپلیکیشــنها و نرمافزارهای اطالعرســانی به منظــور افزایش امنیت زنان در
فضاهای بیدفاع شهری
.945طراحیمبلمانمناسبگروههایمختلفزنانونیازهایآناندرشهر؛مناسبسازی
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و تسهیل در ارائه خدمات ،امکانات و زیر ساختهای شهری برای زنان باردار ،دارای فرزندان
خردسال ،کم توان ،معلول ،سالمند و زنان ساکن در نقاط کم برخوردار(به ویژه در ارتباط با
حیات شبانه شهر)
.946راه اندازی و ساماندهی پردیس رشد و توانمندسازی زنان و خانواده
.947فعالسازی ،مناسبسازی و شادابسازی مجموعههای مختص زنان(بوستانهای
بانوان ،مجموعههای شهربانو و شهردخت)
.948تخصصیسازی مجموعههای مختص زنان
.949ارزیابی و نظارت بر عملکرد پروژههای فعالسازی ،مناسبسازی و تخصصیسازی
مجموعههای مختص زنان
.950فراهمآوردن زیرســاختهای حمل و نقل شــهری به ویژه در ساعات پایانی شب به
منظور تسهیل دسترسی زنان
.951رصد مســتمر وضعیت خطرپذیری زنان و خانوادهها در شــهر تهران و شناســایی
راههای قانونی-حمایتی از آنان
.952تهیه و تدوین اطلسهای موضوعی حوزه زنان با هدف ارتقای زیســتپذیری شهر
تهران برای زنان
.953توسعه و ایجاد اتاقهای مادر و کودک در کلیه فضاهای عمومی و پر تردد شهر تهران
.954برگزاری جشــنوارهی "زنان در شــهر" (  1بار در ســال) همزمــان با میالد حضرت
زهرا(س) و هفته زن
.955برگزاری جشــنوارهی "دختران شــهر" ( 1بار در ســال) هم زمان با میالد حضرت
معصومه (س) و دهه کرامت
.956برگــزاری دورههای مســتمر و مــداوم آموزشــی و کارگاهی بــا موضوعات حقوق
شــهروندی ،اخالق شــهروندی ،مدارا و گفتگو ،مهارتهای خانوادگی و اجتماعی و  ...در
سطح کلیه محالت شهر تهران
.957مشارکت دادن زنان هنرمند در سازمانهای مردمنهاد فرهنگی در احیا و بازآفرینی
و نگهداری عناصر و اماکن سنتی ،تاریخی و فرهنگی شهر تهران
.958اجرای پروژههای زیباسازی محیطی در سه محله پایلوت در هر منطقه با مشارکت
زنان هنرمند و خالق و سمنهای مرتبط
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.959زیباسازی و بهسازی کلیه مجموعههای مختص زنان(شهربانوها) ،با تاکید بر تغییر
چهرهی اداری این مجموعهها با همکاری سمنها و گروههای هنری زنان
.960برگزاری جشــنوارهها و مســابفات فرهنگی ،هنری و ورزشــی زنــان و دختران در
مناسبتهای مختلف ( 4بار در سال) با همکاری سمنها و گروههای هنری زنان
.961نامگذاری معابر و میادین شاخص شهر تهران به نام زنان شاخص و نامدار
.962مشارکت در برگذاری برنامههای ادبی و هنری در حوزه زنان با همکاری سمنها و
گروههای هنری زنان
.963تعریف سازوکارهای تخصیص (سی درصدی) سرانه انتخاب زنان به عنوان مدیران
محالت توسط شورایاریها
.964اســتفاده از ظرفیتهــای زنــان توانمند و کارآفرین ســاکن محــات در مدیریت
مجموعههای مختص زنان
.965حمایت از پروژههای محلی ،ارائه شده توسط زنان و مجریان زن در محالت
.966توسعه و گسترش مجموعههای مختص زنان بهویژه در مناطق محروم شهر تهران
.967ارائه تسهیالت و تقویت کانونهای فرهنگی-قومیتی شهر تهران
.968حمایت از ایدههای کسب و کارهای کوچک و استارتآپ های حوزه زنان با اولویت
محالت محروم شهر تهران با مشارکت سمنها و خیرین محالت
.969تعریف پروزه سنجش دورهای نیازها و موانع دسترس پذیری موثر اقشار مختلف زنان
به خدمات و فضاهای شهری
.970برگزاری جشنوارو نمایشگاه ادبی ،هنری و صنایع دستی ویژه زنان و دختران معلول
و نابینا
.971شناسایی چهرههای شــاخص علمی ،هنری ،ادبی ،سیاسی ،اجتماعی ،ورزشی
زنان و تجلیل ،تقدیر و بزرگداشت آنان در قالب طراحی و نصب نمادها ،تصاویر  ،المانها،
سردیسها و تندیسها در سطح محالت شه تهران
.972برگزاری جشنواره مد و لباس (پوشاک زنان) قویمتهای مختلف پایتختنشین
.973افزایش ساعات خدماترســانی منعطف به منظور حضور فعال گروههای مختلف
زنان در شهر تهران (فضاهای فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و غیره)
.974راهانــدازی پاتوقهــای ویــژه معلــوالن و نابینایــان زن در کلیه ســرای محالت و
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مجموعههای مختص زنان
.975ایجاد کتابخانههای مخصوص زنان و دختران نابینا در کلیه محالت
.976برنامهریزی به منظور جاریســازی نگرش جنسیتی در قانون برنامه پنج ساله سوم
شهرداری تهران و نیز در همه رویههای اداری و اجرایی شهرداری تهران
.977جریانسازی عدالت جنسیتی در سطح شهر تهران در چهارچوب فرهنگ اسالمی-
ایرانی و قانون اساســی با اختصاص حداقل ده درصد از بیلبوردها ،تلویزیونهای شهری و
عرشه پلهای تحت اختیار سازمان زیباسازی
.978حمایت سختافزاری و نرمافزاری از ایدهها و برنامههای زنان در افزایش تابآوری
اجتماعی و شهری
.979آموزش و توانمندســازی هستهها و تشــکلهای اجتماعی زنان در حوزه تابآوری
اجتماعی و شهری
.980برگزاری مســتمر و مداوم کالسها و کارگاههای آموزشــی در حــوزه مهارتهای
اجتماعی و خانوادگی به منظور کاهش فرهنگ بیتفاوتی و مسئولیتپذیری اجتماعی
.981اســتفاده از ظرفیتهــای زنــان توانمند و کارآفرین ســاکن محــات در مدیریت
مجموعههای مختص زنان
.982تعریف سازوکارهای تخصیص  30درصدی سرانه انتخاب زنان به عنوان مدیر محله
توسطشورایاریها
.983تصدی زنان در پســتهای مدیریت شــهرداری به منظور حفظ پایداری اجتماعی-
فرهنگی با هدف جلوگیری از حذف و به حاشــیه راندن زنان(تحقق ســاالنه  6درصد سهم
مدیریتی زنان و در طول برنامه پنج ساله سوم افزایش  30درصدی مدیریت زنان)
.984شناسایی و حمایت از شبکههای داوطلبی خدمات فرهنگی و اجتماعی گروههای
کوچک محلی و بنگاههای کارآفرینی محلی زنان
.985ایجاد سامانه اطالعرســانی و گفتگوهای دوسویه میان شهروندان زنان و مدیران و
کارشناسانشهری
.986به کارگیری ظرفیتهای دانشــجویان دختر در پروژههای محلی متناسب با رشته
تحصیلیآنان
.987تشکیل کانونهای زنان بازنشسته شهر تهران به منظور حفظ نشاط سالمندی
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.988بررسی وضعیت موجود زنان شاغل در شهرداری تهران از نظر ورزشی ،بهداشتی،
فضای فیزیکی کار ،اوقات فراغت ،ارتقای عادالنه شــغلی و رفع مشــکالت و تبعیضهای
موجود
.989آموزش مستمر و مداوم زنان و خانوادهها در محالت به منظور دستیابی به خانواده
پایدار
.990اجرای طرحهای مســتمر مشــاورهای در مقیاس محلی با تمرکز ویژه بر زوجهای
جوان ،زنان باردار ،زنان دارای فرزند خردسال ،خانوادههای دارای فرزند کمتوان و معلول،
خانوادههای دارای سالمند و خانواههای ساکن در نقاط کمبرخوردار
.991گســترش و تقویت مراكز مهارت آمــوزی کوثر به منظور توانمندســازی گروههای
مختلف زنان در معرض آســیب از جمله زنان سرپرســت خانوار و اشــتغالزایی برای آنان و
توسعه بازارچههای دایمی و فصلی عرضه محصوالت در سطح مناطق و محالت شهر تهران
.992برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی( دو بار در سال)
.993گسترش و تقویت برندهای پوشاک و کیف و کفش تولید کوثرها و تبلیغ و عرضه آنها
در سطح کشور ،کشورهای منطقه و کشورهای اسالمی
.994همکاری با UNHABITATبه منظور بهره گیری از تجارب موفق و توانمندسازی زنان در
مناطق فرودست شهری
.995همکاری با  UNDPو  UNEPبه منظور بهرهگیری از تجارب موفق در توانمندسازی زنان
.996حمایت از تحصیل زنان و فرزندان آن به منظور ارتقای کیفیت زندگی آنان
.997استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد در حوزه آموزش زنان و خانوادهها در
زمینه خودمراقبتی ،رفتارهای پیشگیرانه و آگاهی از بیماریهای جسمی و روحی
.998شبکهســازی جهت همافزایی مراکز کارآفرینی خرد ،مراکــز مهارتآموزی کوثر و
کسب و کارهای کوچک به منظور توسعه و برندسازی آنها
.999شناســایی و حمایت از گروههای محلی داوطلب ،ســازمانهای مردم نهادو مراکز
تخصصی در حوزه پیشگیری ،کنترل و بهبود آسیبهای شهری و اجتماعی زنان ،خانواده
و کودکان
.1000حمایــت از ایدههای کســب و کارهای کوچک و اســتارتآپهای حــوزه زنان و
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ساماندهی مشاغل خانگی و خانوادگی آنان در سطح محلی و منطقهای
.1001ارائه آموزش خدمات به بنگاههای کارآفرینی زنان به منظور حمایت از توانمندی
زنان در معرض آسیب
.1002حمایت و بسترســازی برای فعالیت ســازمانهای مردم نهاد و مراکز تخصصی-
حرفهای در حوزه راه اندازی کسب و کارهای کوچک خانوادگی و کارآفرینی و استارتآپهای
زنان
.1003گسترش فعالیتهای مشــارکتی با ارگانهای درون و برون سازمانی ،سمنها با
تاکید بر مشارکت با سازمان خدمات اجتماعی ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی
در امر ساماندهی کودکان کار ،زنان و کودکان متکدی ،زنان و کودکا ن آسیبدیده و معتاد
متجاهر
.1004ایجاد و راه اندازی اورژانس اجتماعی زنان و کودکان با تمرکز بر توســعه شــبکه
خدمات رسانی در نواحی 123گانه
.1005شناســایی و تملک خانههای قدیمی در سطح محالت و حمایت از سازمانهای
مردمنهاد فعال زنان در حوزه احیای بافتهای تاریخی قدیمی
.1006تهیه و نصب ســردیسها از زنان شــاخص و نامدار و نیز تندیسهای خاطرهساز
فرهنگی-اجتماعی زنان در اماکن مناسب
.1007زیباســازی و بهسازی مجموعههای مختص زنان با همکاری سمنها و گروههای
دانشگاهی متخصص رشتههای مختلف هنری (گرافیک ،نقاشی ،خوشنویسی ،عکاسی و
غیره)
.1008ایجاد و راهاندازی موزههای تخصصی زنان با تاکید بر موزههای تجسمی زنان در
پایتخت
.1009تهیه و تدوین اطلس مطالعاتی با موضوع ارزیابی و پایش شــاخصهای رضایت،
امید به زندگی زنان و خانواده
.1010برنامهریزی برای ورزش همگانی زنان و همگانی کردن بهداشــت تغذیه با تاکید
بر استفاده از غذاهای سالم و رژیمی به منظور پیشگیری از مسئله چاقی زنان و دختران با
مشارکت سازمانهای مرتبط
.1011آموزش بهداشت و سالمت جسمی و جنسی دختران و زنان با مشارکت ارگانهای
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درون و برون سازمانی
.1012تهیه و تدوین چک لیستهای خودارزیابی زنان و خانوادهها بر اساس مدل بهبود
کیفیتزندگی
.1013تهیه فیلمهای کوتاه ،تیزر و اپیزودهای موشن گرافی کوتاه آموزشی مناسب برای
جنبههای مختلف زندگی شهروندی ،اخالق شهروندی ،حقوق شهروندی ،تفکیک زباله،
مصرف بهینه انرژی و غیره با حمایت زنان و خانواده به منظور دستیابی به خانواده سبز
.1014چاپ و نشر ادیتوریالها ،کتابها و مجموعههای آموزشی و تخصصی در حوزههای
مختلف فرهنگسازی و انتقال مفاهیم امرزی در ارتباط با مسائل حوزه زنان
.1015تولید و تکثیر سی دیها و اپلیکیشنهای آموزشی و فرهنگی در حوزه مسائل زنان
.1016ساماندهی افراد در معرض آسیب وآسیب دیده اجتماعی
.1017ساماندهی ،توسعه وارتقای کارآفرینی شهر تهران
.1018ساماندهیکارگرانفصلیوساختمانی
.1019ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
.1020ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان
.1021مرکز نمایش های آئینی صبا
.1022مطالعــه و طراحی واجــرای پهنه فرهنگی رودکی(محــدوده خیاباهای انقالب،
حافظ ،نوفل لوشاتو ،ولیعصر)
.1023شهر جهت بهبود خدمات شهری
.1024گذر فرهنگی شبانه
.1025موزهموسیقی
.1026ایجاد راسته ها و پالزاهای فرهنگی
.1027گذر فرهنگی الله زار
.1028کمک به راسته کتابفروش ها
.1029کمک به توسعه راسته صنایع دستی
.1030توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر و نمایش
.1031مطالعه و طراحی و احداث پردیس های سینمایی رفاهی ورزشی مناطق
.1032انجام مطالعات و ایجاد پهنه های مختلف فرهنگی،هنری ،اجتماعی،اقتصادی در
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محور تاریخی خیابان ولیعصر(میدان راه آهن تا میدان تجریش)
.1033بازآفرینی هویت محالت شــهر تهران با رویکردهای فرهنگی،هنری در فضاهای
عمومیشهری
.1034مطالعه و طراحی و احداث شهر تندیسان
.1035تهیه اپلیکیشن های و تورهای مجازی جهت بازدید فضاهای فرهنگی و تاریخی
.1036خانه اقوام ایرانی
.1037ساماندهی و مرمت خانه های مشاهیر
.1038حسینیه تاریخی درکه
.1039مطالعــه و تهیه پروتکل های نظــام مدیریت بهره بــرداری از فضاهای فرهنگی،
هنری ،اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران
.1040مطالعات و تهیه شــاخص ها و شــیوه نامه اجرایی تمرکز مدیریت گردشــگری و
فرهنگی با توجه به هم پوشانی حوزه های فرهنگی و گردشگری با یگردیگر از طریق ادغام
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و ستاد گردشگری
.1041مطالعات و تهیه الگوها و شیوه نامه اجرایی نحوه تغییر برنامه های آموزشی بمنظور
ارتقا سطح آموزشی شهروندان جهت بهره برداری از فضاهای عمومی فرهنگی -اجتماعی
و مشارکت شهروندان در حوزه های حمل و نقل و ترافیک و ...
.1042مطالعات و طراحی الگو و تهیه شیوه نامه اجرایی نحوه همکاری سمن ها و خیرین
بمنظور بهره برداری از فضاهای فرهنگی و اجتماعی از طریق در اختیار گذاشتن فضاها و
زیرساختهایموردنظر
.1043مطالعات و طراحی شــیوه نامه اجرایی سبک زندگی سالم و پایدار و سازگاری با
محیط زیست با همکاری سمن ها و ...
.1044مطالعات و احداث پردیس های سینمایی در تراز منفی صفر و احداث فضای سبز
در تراز صفر بمنظور تامین سرانه های فرهنگی-اجتماعی جهت کاهش شکاف سرانه های
اجتماعی با تبعیض مثبت در کاربری های فضای ســبز و بوســتان های محلی(با همکاری
بخش خصوصی و سمن ها و خیرین در محالت کم برخوردار)
.1045مطالعــات و تهیــه الگوها و شــیوه نامه اجرایی و مشــارکت و حضــور حداکثری
شهروندان بمنظور توسعه گردشگری شهری جهت بازدید مقاصد گردشگری شهر تهران
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.1046مطالعه و طراحی و احداث شهر مینیاتور (مینیاتورلند) کوچک مقیاس
.1047طراحی و احداث محور یا راسته پهلوانی در محالت قدیمی شهر
.1048تملک و مرمت و بازسازی خانه موزه های سه شهید ...
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ایمنی ،امنیت و مدیریت بحران
.1049برگزاری مانورهای مربوطه در مقاطع زمانی مشخص و متناسب با جامعه مخاطب
در سطوح مختلف
 . 1050برگزاری مانورهای مشترک با استان های معین
 . 1051آسیب شناسی مانورهای ایمنی و مدیریت بحران اجراشده
 . 1052ایجاد تیم های امداد و نجات زبده و آموزش دیده و استفاده از پتانسیل نهادهای
بین المللی ()Insarag
.1053تدوین و بروزرسانی آیین نامه تولید و حمل و نقل مواد خطرناک در شهر
.1054تدوین و بروز رسانی اطالعات و شناسنامه ساختمان های بلندمرتبه در مناطق 22
گانه (هر منطقه یک پروژه)
.1055بروز رسانی طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران
.1056نوسازی و خرید  40خودرو عملیاتی مدیریت بحران
.1057خرید  6خودرو (هر پهنه یک خودرو) فرماندهی حادثه و مدیریت بحران
.1058خرید و تجهیز خودرو فرماندهی ســامانه پرتال فرماندهی در مناطق 22گانه (هر
منطقه یک دستگاه)
 . 1059ارتقای کمی و کیفی تیمهای  HAZMATدر شهر تهران
.1060بهره گیری از حمل و نقل هوایی و امکانات و ابزارهای آن در مقابله و بازسازی
.1061تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهر تهران
.1062تشکیل و فعالسازی کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران
.1063تهیه طرح جامع ایمن سازی بازار شهر تهران
 . 1064تهیه دســتورالعمل شناسایی عوامل بحرانزا در میادین و مراکز تجاری در سطح
شهر تهران
.1065مدل سازی و تهیه طرح مدیریت ازدحامات و نتایج سوء آن در سوانح مختلف و ارائه

پروژهها

نتایج آن به صورت شیوا به عموم مردم
.1066افزایــش کارآمدی پایگاه ها و ارائه پیشــنهاد درخصوص بهبود نظام مکان یابی،
ساخت ،تجهیز و بهره برداری سوله های مدیریت بحران
.1067تدوین الزامات ایمنی و مدیریت بحران در نظام صدور پروانه
.1068پیگیری ایجاد مراکز پشــتیبان در ســایر اســتانهای معین برای مراکز حســاس
شهرداری تهران و همچنین شناسایی و انتقال برخی از مراکزی که وجود آنها در شهر تهران
ضروری نیست
.1069تدوین الزامات و دستورالعمل های فنی در حوزه پدافند غیرعامل
.1070رعایــت الزامــات پدافندغیر عامــل و مدیریت بحران درمطالعــات و طراحی ها ,
وساخت و ساز شهری
.1071ایجاد و شــناخت مکانیزم همکاری ،هم افزایی و تعریف نظام تقسیم کار دستگاه
های مسئول در پدافند غیر عامل شهر تهران
.1072پیگیری تعیین ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران بعنوان ضابط
قضایی در موضوعات مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
.1073ارتقاء و به روز رسانی ساالنه سند کاهش خطر پذیری محالت
.1074تدوین مدل ارزیابی ریسک شهر تهران و اجرای ساالنه و تدوین برنامه های متناسب
به منظور کاهش خطرپذیری شهر
.1075تهیه اطلس آسیبپذیری آتش سوزی شهر
.1076همکاری با بیمه مرکزی جهت تدوین ،تصویب و اجرایی نمودن قانونی بیمه های
حریق و حوادث در تمامی ساختمان ها
.1077تهیــه و تدوین الیحه مکانیزم های اجرایی جهت الــزام مالکین و بهره برداران به
ایمن سازی ســاختمان های (عمومی ،دولتی و خصوصی) از طریق بسته های تشویقی و
تنبیهی
.1078تدوین و تصویب برنامه مقاوم سازی زیر ساختهای حمل و نقل
.1079عملیاتی نمودن شبکه راه های اضطراری شهر تهران
.1080طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی و پایگاه مدیریت سیالب
.1081ایجاد شبکه پایشی تغییرات پوسته زمین در شهر تهران و اطراف آن
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.1082اجرایی شدن برنامه های تدوین برای کنترل و کاهش فرونشست شهر تهران
.1083طراحی ،ایجاد  ،توسعه روشهای نوین پایش و ارزیابی مخاطرات
.1084طراحی و اجرای سامانه پایش و هشدار تند باد
.1085توســعه و تطبیــق بانک اطالعــات یکپارچه ســاختمانی موجود شــهر تهران با
نیازمندیهایمدیریتبحران
.1086شناسایی و حمایت هدفمند از شرکت های داخلی فناوری های مدیریت بحران
.1087برنامه ریزی جهت اجرای سیســتم های هوشــمند پاسخ ســریع در شریان های
حیاتی با همکاری سازمانهای مسئول
.1088توسعه سامانه هشدار سریع زلزله برای کلیه گسل های اثر گذار بر شهر تهران
.1089ایجاد ،توسعه و بهره برداری و نگهداری از سامانه های پیش بینی بارش و هشدار
سیالب شهر تهران
.1090ایجاد و ارتقاء و نگهداری سامانه های پیش نشانگری
.1091ایجاد و توسعه و نگهداری سامانه های پاسخ سریع و شدت
.1092ایجاد و توسعه و نگهداری سامانه تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله
.1093طراحی و تدوین برنامه و راه اندازی و نگهداری ســامانه اعالم و هشــدار وضعیت
اضطراری
.1094تجهیز و نگهداشت پایدار مراکز اسکان اضطراری و موقت
 . 1095مکان یابی  ،آماده سازی و تامین اماکن اسکان موقت در پنج پهنه اصلی شهر
.1096استقرار شــبکه ارتباطات پایدار برای شرایط بحران (زیر ساخت هامثل ژنراتور-
سوالر و اتاقک تجهیزات رادیویی) و نگهداری
.1097همکاری با نهادهای ذی ربط در به روز رســانی و شــناخت مشخصات پهنه های
گسلی ،رفتار گسل ها و خصوصیات لرزه ای شهر تهران به منظور کاربرد در مالحظالت فنی
و مهندسی
 . 1098به روزرسانی پهنه های گسلی و مشخصات لرزه ای شهر تهران در طرح تفصیلی
و تعریف کاربری های متناسب
.1099تدوین مدل ارزیابی ریسک شهر تهران و اجرای ساالنه و تدوین برنامه های متناسب
به منظور کاهش خطرپذیری شهر

پروژهها

.1100احداث موزه زلزله مدیریت بحران شهر تهران
.1101احداث یک مرکز آموزش بین المللی آموزش شهر تهران
.1102توسعه شبکه بر خط لرزه نگاری شهر تهران
.1103به روز رسانی طرح ریز پهنه بندی لرزه ای شهر تهران و طرح کاهش خطر پذیری
لرزه ای
.1104تهیه و اجرای پیوست ایمنی ،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای پروژه های
شهری
.1105بازنگری در روند صدور پروانه های ساختمانی با رویکرد ایمنی ،مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل در تمامی ساختمان ها و اطالع رسانی به کلیه ذی نفعان در سال اول برنامه
.1106تدوین الیحه مکانیزم های تشــویقی و تنبیهی جهت ترغیب مالکین و ذی نفعان
ساختمان ها (مسکونی ،تجاری ،اداری و  )...به رعایت مقررات و مالحظات ایمنی در سال
اول برنامه
 . 1107تدقیق نقشــه گسل ها و پهنه های گســلی ،برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی
گسل ها (به منظور رعایت مالحظات ویرایش چهارم استاندارد )2800
.1108تهیه نقشــه ها و تدقیق نقشــه های پهنه بندی خطرپذیری زمین لغزش در شهر
تهران و اطراف آن در  2سال ابتدای برنامه و تدوین برنامه و ضوابط اجرا تا پایان برنامه سوم
.1109تهیه و اعمال ضوابط در زمینه ســاخت و ســاز در محدوده های با احتمال وجود
قنوات
 . 1110مکان یابی  ،آماده ســازی و تجهیز اماکن اسکان موقت در پنج پهنه اصلی شهر
تهران تا پایان اجرا برنامه
.1111تهیه طرح مدیریت جامع کاهش خطرپذیری سیالب
 . 1112راه اندازی مراکز داده امن و پایدار در تهران و احداث حداقل یک مرکز امن داده
جایگزین در شهر جانشین
.1113تهیه بسته های آموزشــی همگانی مدیریت بحران مبتنی بر طرح جامع آموزش
همگانی مدیریت بحران
.1114مطالعه ،طراحی و اجرای سازوکار یکپارچه جذب ،تربیت و بکارگیری شهروندان
داوطلب در حوزه ایمنی و مدیریت بحران با مشــارکت ســازمان آتش نشانی و پیشگیری و
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مدیریتبحران
 . 1115تهیــه و اجــرای برنامه های آموزشــی به منظور توانمندســازی مدیریت گروهی
بحــران های کوچک مقیاس (بحــران های کوچک مربوط به محل ســکونت ،کار و تجمع
شهروندان)
.1116طراحی و اجرای سازوکارهای بهره برداری از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای
آموزش های همگانی
 . 1117بروزرسانی طرح جامع آموزش همگانی مدیریت بحران
 . 1118تدویــن برنامه عملیاتی مبتنی بر طرح جامع آموزش همگانی مدیریت بحران و
بروزرسانی های آن
 . 1119تهیه بســته های آموزشی مهارت محور ویژه گروه های هدف کلیدی طرح جامع
آموزش همگانی مدیریت بحران
 . 1120اجرای طرح "مدرسه آماده" در تمام مدارس شهر تهران تا پایان برنامه
.1121تدویــن مکانیــزم های تشــویقی بــرای کلیه طــرح ها و پــروژه های آموزشــی
مدیریتبحران
 . 1122شناســایی و بکارگیری روش های نوین آموزشی مورد استفاده در مراکز آموزشی
ملی و بین المللی در حوزه مدیریت بحران
".1123مطالعه و تدوین برنامه عملیاتی آموزش و مشارکت های مردمی مدیریت بحران
در فضای مجازی
.1124اجرای برنامه عملیاتی آموزش در فضای مجازی
.1125برگزاری هفته های فرهنگی آموزشــی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران با ابهره
مندی از ظرفیت های مدیریت شــهری (همشــهری ،بیلبوردها ،تلویزیون ها ی شــهری،
خودروهای حمل و نقل عمومی و مترو و )...
.1126ارائــه الیحه بهره بــرداری حوزه ایمنی و مدیریت بحــران از ظرفیت های اطالع
رسانی و آموزشی مدبریت شهری تهران
.1127تولید و پخش برنامه های اطالع رســانی و آموزشی از طریق صدا و سیما(سریال،
فیلم مستند ،مسابقه و )...
.1128طراحی و راه اندازی مرکز آموزش بین المللی مدیریت بحران

پروژهها

 . 1129عقد تفاهمنامه و تدوین اســناد برنامه های اقدام مشــترک با آموزش و پرورش و
آموزش عالی در راستای توسعه سطح تحصیالتی مرتبط
.1130تدویــن و اجرای برنامه عملیاتی آموزش های تخصصــی برای متولیان مدیریت
بحران
.1131تدوین نظام یکپارچه اطالعات و ارتباطات مدیریت بحران
.1132ایجاد و نگهداری مرکز داده امن و پایدار ویژه مدیریت بحران و مرکز پشــتیبان در
یکی از شهرهای جایگزین تهران
.1133طراحی و توسعه سامانه های یکپارچه اطالعات مکانی مدیریت بحران
.1134توسعه زیرساخت های ارتباطی امن و پایدار (شبکه هایبرید یکپارچه بحران)
.1135ایجاد دکل های خودایســتای ارتباطی جهت نصب تجهیــزات ارتباطات پایدار
مدیریتبحران
.1136ایجاد شبکه ارتباط امن و پایدار در بستر تترا و LTE Advance
.1137بهره برداری از شبکه ارتباطات پایدار
.1138ایجاد شبکه پشتیبان فیبر نوری و ماکروویو در کلیه پایگاه های مدیریت بحران
.1139جایگزینی شبکه بیسیم آنالوگ با دیجیتال با اولویت در حوزه ایمنی و آتشنشانی
(در بستر تترا و)LTE Advance
.1140توسعه و پشتیبانی سامانه هشدار سریع زلزله برای کلیه گسل های اثر گذار بر شهر
تهران و ارتقاء روش های موجود
.1141ایجاد ،توسعه و بهره برداری از سامانه های پیش بینی بارش و هشدار سیالب شهر
تهران
.1142ایجاد ،ارتقاء و نگهداری سامانه های پیش نشانگری و پایش مخاطرات
.1143ایجاد ،توسعه و نگهداری سامانه های پاسخ سریع
.1144طراحی و راه اندازی سامانه اطالع رسانی حوادث
.1145ایجاد و توسعه سامانه های اعالم هشدار ،وضعیت اضطراری و اطالع رسانی
.1146راه اندازی و اجرای سامانه پیش بینی و تخمین خسارت
.1147ایجاد سامانه دیپچینگ ارتباطات بیسیم ()Integrated Communication System
.1148ایجاد سامانه فرماندهی حادثه ()Incident Command System
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.1149تدوین طرح پایدارسازی ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی بر اساس مالحظات
پدافنــد غیر عامل و نیز طرح احداث ســتاد فرماندهــی ( )mirrorو مرکز فرماندهی عملیات
آتشنشانی ( )EOCو ایجاد زیرسیستم های بانک منابع و تجهیزات سامانه فرماندهی حادثه
( )ICSسازمان آتشنشانی تهران
.1150طرح شناسایی ،مدیریت و نظارت بر ایمنی ،ایجاد بانک اطالعات مکانی -توصیفی
و پهنه بندی مراکز حساس سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
.1151تدوین طرح نوســازی ،مقاوم سازی ،بهسازی و ســایر راهکارهای سخت افزاری
(ماشــین آالت و تجهیزات) و نرم افزاری ارتقا ایمنی و مدیریت بحران (با تاکید بر هوشمند
سازی) مراکز حساس سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
.1152برنامه جامع اقدام مشــترک با کلیه ذینفعان و بازیگران کلیدی در موضوع تولید،
توزیع ،انبارش و مصرف مواد خطرناک شامل تدوین آیین نامه های مربوطه
.1153تدوین طرح های ویژه آمادگی ،پیشگیری و مقابله با حریق در بافت های فرسوده
و ســاختمان های بلند مرتبه (علی الخصوص ساختمان های بلند مرتبه واقع در معابر کم
عرض) و تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی ویژه
.1154طرح آسیب شناسی ایمنی ساختمان های بلندمرتبه با تاکید بر اجرای تمهیدات
مباحث  3و  21و  22مقررات ملی ساختمان را به همراه برنامه های عملیاتی مربوطه
.1155طرح امکان ســنجی و آسیب شناســی راهکارهای الزام مالکین جهت نوسازی،
مقاومسازی ،بهسازی و ایمن سازی ساختمان های بلند مرتبه بخش های عمومی ،دولتی و
خصوصی را به همراه برنامه های عملیاتی مربوطه
.1156تدوین بسته های آموزشی ایمنی ،آتشنشانی با تاکید بر توسعه استفاده از فناوری
های جدید  ،با هدف اثربخشــی حداکثری آموزش ها ،متناســب با گروه های هدف ثابت و
شناور (با اولویت گروه های آسیب پذیر)
.1157کمک به ایمن سازی اماکن تجمعی ،از طریق ارائه آموزش های عمومی و مشارکت
در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و اتش نشانی
.1158تدویــن برنامه جامع اقدام مشــترک بــا وزارتخانه های آمــوزش و پرورش و علوم
تحقیقات و فناوری جهت پیش بینی واحدهای درسی مرتبط با موضوع ایمنی ،آتشنشانی
و مدیریت بحران برای گروه های هدف مدارس ،دانشگاه ها و تدوین محتوا و سرفصل های

پروژهها

کتب آموزشی مرتبط.
.1159تدوین برنامه جامع تربیت ،سازماندهی و بکارگیری آتش نشان داوطلب حرفه ای
فعال محالت شهر تهران و اجرای آن
.1160طراحی و راه اندازی پارک های ایمنی و مراکز آموزش ویژه شــهروندی در حوزه
ایمنی ،آتشنشانی و مدیریت بحران
.1161تدوین محتوای آموزشی اثربخش در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی ،آتش نشانی و
مدیریت بحران جهت بهره مندی از ظرفیت شبکه های اجتماعی و بسترهای اطالع رسانی
سطح شهر و نیز پخش رایگان از رسانه ملی
.1162طرح بازنگری در نظام بازرســی ســاختمان با تاکید بر توسعه و تقویت نظارت بر
عملکــرد کاربری ها (تطابق کاربری و فعالیت) و نظارت و بازرســی های دوره ای ایمنی از
تصرفات و فضاهای شهری
.1163طرح اطلس آسیبپذیری شهر از آتش سوزی و برنامه عملیاتی ایمنی شهر
.1164طــرح بازنگــری و اصالح قوانین و مقررات جاری از منظر ایمنی و آتشنشــانی و
مدیریتبحران
.1165تدوین طرح کاهش ریسک اجتماع  -کارا ( )CRRاز طریق اعمال روش( E5مهندسی
خطر ،آموزش ،الزام ،انگیزش های اقتصادی و پاسخگویی اضطراری)
.1166برنامه عملیاتی شناســایی ریسک و کاهش خطرپذیری در ترازهای زیرسطحی و
شبکه مترو شهر تهران
.1167تهیه طرح عملیاتی ایمن سازی بازار شهر تهران و اجرای آن
.1168برنامه جامع ارزیابی و متناسب سازی کمی و کیفی ناوگان خودرویی و تجهیزات
عملیاتی ایستگاه های آتشنشانی شهر تهران و پیوست های اجرایی مربوطه
.1169برنامه جامع مقاوم سازی ایستگاه ها و ابنیه ستادی آتشنشانی شهر تهران
.1170طرح مکانیابی ،توزیع و تخصیص بهینه ایستگاه ها و تجهیزات آتشنشانی شهر
تهران بر اساس مدل دینامیکی و شناور
.1171اجرای طرح آبرسانی اضطراری اطفاء حریق شهر تهران و تکمیل شبکه شیرهای
هیدرانت آتشنشانی شهر تهران
.1172طرح جامع امکان ســنجی فنی و اجرایی احداث ایســتگاه های آتشنشــانی و
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سوله های مدیریت بحران در اراضی اوقافی موجود و مستعد
.1173طرح امکان سنجی فنی ،اجرایی و زیرساختی استفاده از امداد هوایی در مدیریت
بحران شهر تهران
.1174توسعه شبکه و پایدار سازی سایت ها و دکل های مخابراتی (دکل های خود ایستا)
و جایگزینی شبکه بیسیم آنالوگ با دیجیتال
.1175برنامه عملیاتی توســعه ایستگاه های آتشنشانی تخصصی و تقویت ناوگان ویژه
خودرویی و تجهیزات عملیاتی مقابله با مواد خطرناک
 . 1176تامین تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و ناوگان ویژه مقابله و پاسخگویی به حریق و
حوادث مترو بر اساس پیشنهاد سازمان آتشنشانی
.1177طرح جامع آتشنشــانی هوشمند (با تاکید بر راهکارهای توسعه اینترنت اشیاء و
ارتباطات پایدار) و مانیتورینگ ایمنی تصرفات شــهری با اولویت تصرفات حساس ،مهم و
پرخطر
.1178تدوین برنامه جامع مهارت سنجی آتش نشانان در سال اول برنامه و اجرای آن
.1179تکمیل مركز آموزش حرفه ای آتشنشانی تا پایان برنامه
.1180اجرای برنامه های آموزشی مشترک با مراکز آموزشی معتبر بینالمللی شناسایی
شده در حوزه ایمنی و آتشنشانی

