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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

:  مقدمه
 شهر توسعه سومپنج ساله  برنامه (61هفتاد و ششم ) و (61شانزدهم ) مواد یاجرا یراستا در

 شهروندان مشارکت شیافزا هدف با و 06/66/6136مورخ  16016/6260/610ابالغی به شماره  – تهران

 ثبت یهوشمندساز» مصوبه ،ینابرابر کاهش و تهران یشهردار یها ارانهی کردن هدفمند ،یتهران

:دشو  یم بیتصو «شهروندان قیتشو نحوه و ها مشارکت

: فیتعار -(1) کمی ماده

 ونقل حمل توسعه مانند دهد؛ یم انجام شهروندان قبال در تهران یشهردار که یتیفعال هرنوع :خدمت

ی.حیتفر ،یورزش ،یاجتماع ،یفرهنگ یها تیفعال ،یشهرساز به مربوط یها تیفعال ،یعموم

 ونقل حمل از استفاده مانند ؛یشهر یها تیفعال در شهروندان یاریهم و یهمکار نوع هر :مشارکت

 و ینوساز پسماند، لیقب از خدمات یبها و عوارض موقع  به پرداخت پاک، هینقل طوسائ و یعموم

 مشارکت بلندمدت، یها یزیر برنامه یبرا یشهر اطالعات و آمار یآور جمع به کمک ،یمنیا خدمات

 جمله از یاجتماع یآور تاب در مشارکت ادارات، و ها سازمان نهیهز کاهش و یهوشمندساز در

 بهبود خصوص در انتقاد و شنهادیپ ارائه دوام، و داوطلب نشان آتش یها گروه در داوطلبانه تیعضو

 گرید با یجمع یها تیفعال یبرا تالش ،یساز میتصم و نظارت در مشارکت و شهر و محله تیوضع

 رفتن نیب از و یشهرساز تخلفات چون ییها تخلف گزارش تر، و خشک پسماند کیتفک شهروندان،

. امثال آن ها و یشهر سبز یفضا

 استعالم با یریگ اندازه قابل و یکم صورت به کهتهران  یشهردار خدمات از کدام هر :خدمت واحد

.شود یم ارائه آمده دست به ازیامت مقابل در و است شده فیتعر یمجر واحد از

 قبال در که ربطیذ یمجر واحد از استعالم با شده فیتعر یها مشارکت از کدام هر :مشارکت واحد

.شود یم داده شهروند به یمشخص ازیامت آن انجام

 یرپولیغ و یاعتبار صورت به که مشارکت و خدمت یواحدها رکردنیپذ اسیق یبرا یواحد :ازیامت

.شود یم محاسبه

 احصا تهران یشهردار یشهروند یها درگاه قیطر از شهروند هر از که یاطالعات :يشهروند لیپروفا

نظایر آن . و التیتحص سکونت، محل جنس، سن،: شامل شود؛ یم

 و یآور جمع داده مراکز در که یشهروند یها لیپروفا اطالعات مجموعه :يشهروند اطالعات بانک

.شود یم ینگهدار
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

 . تهران یشهردار یرسان اطالع و خدمات یرسم درگاه :«من تهران» درگاه

(:2) دوم ماده

:دینما ییاجرا را ریز موارد است موظف تهران یشهردار

 یخوداظهار قیتشو با «من تهران» درگاه در موجود «یشهروند اطالعات بانک» توسعه. 6

 دهنده ارائه ادارات و ها سازمان در یشهروند یاطالعات یها بانک ریسا عیتجم و شهروندان

 اطالعات ، سناء سامانه مانند) تهران یشهردار یفرهنگ و یاجتماع ،یورزش ،یحیتفر خدمات

 سازمان همچون یمراکز از استعالم نیچن هم و( بانوان امور کل اداره و سالمت کل اداره

 از اجازه کسب و افراد یشخص میحر حفظ تیرعا با( ره) ینیخم امام امداد تهیکم و یستیبهز

. شهروند

 تیاولو با «من تهران» درگاه یرو شهروندان به دیجد خدمت کی حداقل ماه هر افزودن. 6

. 6۰06 سال تا یاجتماع و یفرهنگ ،یحیتفر ،یورزش پاک، و یعموم ونقل حمل

 شهر یاندازها چشم و مسائل با راستا هم ،یشهر امور در شهروندان مشارکت امکان افزودن. 1

 . من تهران درگاه یشهروند لیپروفا قیطر از تهران یشهردار توسعه سوم برنامه و تهران

مجازی و محله محور بر روی درگاه  عالقمندی موضوعی باشگاه هایفعالیت فراهم کردن امکان  .۰

 . آن نظایرو باغات  ،باشگاه سالمت  از قبیل «من تهران»

(: 3) سوم ماده

 االجرا الزم از پس ماه 6 ظرف مدت است موظف تهران )معاونت مالی و اقتصاد شهری( یشهردار 

 یواحدها از خدمت یواحدها و آنها متناظر ازیامت و مشارکت یواحدها استعالم با مصوبه نیا شدن

 جو مشارکت شهروندان به مشوق و ازیامت ارائه یبرا یاعتبار یقیتشو مدل» حهیال ، رمجموعهیز یمجر

 مدل نیا. برساند تهران شهر یاسالم یشورا بیتصو به و کرده هیته را «برخوردار کم شهروندان و

: باشد ریز اتیخصوص یدارا دیبا یقیتشو

 شده فیتعر مشارکت نوع هر انجام یازا به شهروندان مشارکت یبرا بستر ساخت هدف با. 6

 خدمات، یبها و عوارض موقع به پرداخت شامل) «من تهران» درگاه در تهران یشهردار توسط

 یها دوچرخه و یعموم نقل و حمل از استفاده پسماند، هوشمند یها شنیکیاپل در اعتبار داشتن

 شهروند به یازیامت ،ها نظایر آن  و 6۱۱۱ ، 616 های سامانه در موثر یها امیپ ثبت ،یاشتراک

. شود یم محاسبه یو اعتبار در که ردیگ تعلق
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

 شامل خود یفرد اطالعات که ردیگ تعلق شهروندان به یصورت در تنها مشارکت، یاعتبار ازیامت. 6

 یشهروند لیپروفا در یملک و ییشناسا اسناد یبارگذار با را سکونت محل هیناح و منطقه سن،

 و سکونت محل منطقه و هیناح یبرخوردار سطح یمبنا بر ازیامت نیا. باشند کرده ثبت خود

 به 10 یسن گروه یبرا ازیامت ندهیافزا بیضر) سن ،(ازیامت کاهنده بیضر) سکونت محل تیمالک

 ندهیافزا بیضر) سرپرست تک یها خانواده و یجسم تیمعلول ،(نییپا به 60 یسن گروه و باال

 .شود محاسبه( تهران یشهردار بانوان امور کل اداره و یستیبهز سازمان از استعالم با ازیامت

درج  مصوبه نیا وستیپ در شهروند هر مشارکت یاعتبار ازیامت محاسبه نحوه یشنهادیپ مونهن

.استشده 

 و یفرهنگ ،یورزش ،یحیتفر خدمات از استفاده در فقط مشارکت از شهروندان یاعتبار ازیامت. 1

 کتابخانه، در تیعضو شامل تواند یم خدمات نیا. شود استفاده «من تهران» درگاه در یآموزش

 در فیتخف ،یاشتراک یها دوچرخه از استفاده تیبل استخر، تیبل نما،یس تیبل مترو، تیبل

 شده یمعرف خالقانه موارد و روزه مین دیبازد یتورها گان،یرا نهال یاعطا خدمات، یبها پرداخت

. باشد یمجر یواحدها توسط

 از یریجلوگ یبرا ها مشوق و ازهایامت هیکل آن در که باشد یا گونه به دیبا یقیتشو مدل. ۰

ازاتیامت یاعطا یدلبخواه یها هیرو

.شوند ثبت یشهروند اطالعات کپارچهی سامانه در. ۰.6

.باشند تهران شهر یاندازها چشم یراستا در. ۰.6

.باشند مند زمان و مدت کوتاه. ۰.1

 ارائه در برخوردار کم و جو مشارکت شهروندان به اعتبار یاعطا و فیتخف آنها جهینت. ۰.۰

.باشد یشهردار رمجموعهیز یفرهنگ و یرفاه خدمات

. شود روز به مشارکت بر یمبتن دیجد یازیامت واحد افزودن با. ۰.2

 آن توسط ازیامت افتیدر و مشارکت ثبت نام، ثبت جهت یریتداب است مکلف تهران یشهردار. 2

 از) است دشوار شانیبرا نترنتیا با کردن کار ای و ندارند یدسترس نترنتیا به که یافراد از دسته

 خدمات ارائه قالب در محالت یسراها یریکارگ به با( برخوردار کم اقشار و سالمندان جمله

. اتخاذ نماید گانیرا

 یسو از یهمکار جلب و خود یدرون یها سازمان از یریگ بهره با است مکلف تهران، یشهردار. 1

 طیشرا و کند ییشناسا را برخوردار کم افراد ،(ره) ینیخم امام امداد تهیکم و یستیبهز سازمان

. دینما لیتسه شانیا یبرا را ازیامت افتیدر و مشارکت ثبت
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

 :(1یکم ) تبصره

 جهت یقیتشو بیضر یساز یواقع با مبدأ، از پسماند کیتفک حوزه فاتیتخف و اعتبارات 

 مدیریت خدمات بهای اخذ و محاسبه چگونگی مصوبه اصالحیه در مندرج مبدأ از کیتفک گسترش

 مذکور  حهیال در آن بعدی اصالحات و 60/66/6136 مورخ 11066/6261/610 شماره به ابالغی پسماند

. شود لحاظ

 (: 2دوم ) تبصره

 مختلف یها حوزه در مصوبه نیا مطابق که یاعتبارات و زیجوا ، (6یکم ) تبصره موضوع جز به

ات مصوب در که بود خواهد ییها فیتخف بر عالوه شود، یم داده شهروندان به تهران یشهردار یتیمامور

.  دارد وجود یباالدست مقررات و شورا

 :(3سوم ) تبصره

 ازهایامت یاعطا از یناش یها نهیهز هیکل ،یقیتشو مدل هیته از پس است موظف تهران یشهردار 

. دینما ینیب شیپ تهران یشهردار انهیسال بودجه در را مصوبه نیا مفاد وفق ها فیتخف و

(:4) چهارم ماده

 و یزیر برنامه ،یگذار استیس در شهروندان ریتاث شیافزا یراستا در است مکلف تهران یشهردار

 یسپار  جمع سامانه»الیحه  ،الزم االجرا شدن این مصوبه از پس ماه 6ظرف مدت  ،یشهر یبان دهید

 ح،یلوا و ها طرح بیتصو کار گردش متمرکز سامانه با یکپارچگی و ارتباط در را «یشهر مقررات

 تهیه و به شورای اسالمی شهر تهران ارائه «من تهران» درگاه یشهروند لیپروفا و یادار ونیاتوماس

:که یا گونه  به کند

 اظهار تهران شهراسالمی  یشورا یبررس دست در حیلوا و ها طرح خصوص در بتوانند شهروندان. 6

. ندینما مطرح را خود یشنهادهایپ و کرده نظر

 به( یبررس دست در حیلوا و ها طرح محدوده از خارج) را خود یشنهادهایپ بتوانند شهروندان. 6

. ندینما ارائهتهران  یشهردار واسالمی شهر تهران  یشورا

 و شود منتشر عموم یبرا شهروندان یها اظهارنظر و ها دگاهید که باشد داشته را تیقابل نیا سامانه. 1

.کنند نظر اظهار زین گرانید یشنهادهایپ خصوص در بتوانند شهروندان ریسا

 : تبصره

 ازیامت نیشتریبد یبا ،مصوبه  نیا (1م )سو ماده لیذ مدل در ، مذکور سامانه یانداز راه از پس 

.ردیگ تعلق سامانه نیا قیطر از مشارکت به مشارکت
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

(: 5) پنجم ماده 

 افتیدر و ها مشارکت انجام نحوه ،یشهروند لیپروفا ثبت نحوه است موظف تهران یشهردار

:کند یرسان اطالع شهروندان به ریز یها روش همه از بار کی ماه سه هر حداقل را ازیامت

  محالت یسراها یتمام در پوستر نصب .6

برخوردار کم مناطق تیاولو با یشهر یلبوردهایب .6

ییدئویو یمحتوا دیتول .1

 «من تهران» درگاه .۰

(: 6) ششم ماده 

 تعداد ،یقیتشو مدل یطراح شامل) را این مصوبه یاجرا گزارش است موظف تهران یشهردار

 ،یورزش  ،یعموم ونقل حمل خدمات تعداد ،«من تهران» درگاه در شده فیتعر مشارکت یواحدها

 که یشهروندان تعداد شیافزا نرخ ،« من تهران» درگاه در شده فیتعر یاجتماع و یفرهنگ ،یحیتفر

 به موفق محالت یسراها به مراجعه با که یافراد تعداد اند، نموده لیتکم را خود یشهروند لیپروفا

( ره) ینیخم امام امداد تهیکم چون هم مراکز ریسا قیطر از که یافراد تعداد اند، شده ازیامت افتیدر

 به صورت (یسینو جمع سامانه تیفعال و یانداز راه تیوضع و اند، شده یاعتبار ازیامت افتیدر به موفق

666۰م  33/2.  کند ارسالاسالمی شهر تهران  یشورا بهماهانه 
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

 «شهروندان قیتشو نحوه  و ها مشارکت ثبت يهوشمندساز»  مصوبه پیوست

 3ماده  7نمونه پیشنهادي نحوه محاسبه امتیاز اعتباري مشارکت هر شهروند مربوط به بند  
 

∑  
   

   

 

0

  1   2   3       

P ∑ها برای یک شهروند که پس از ثبت  = مجموع کل امتیازهای به دست آمده از مشارکت

 آید.  توسط شهروند یا از طریق سراهای محالت به دست می

A (3الی  1)بین  00و باالتر از  20تر از  = ضریب گروه سنی مرتبط با سنین پایین 

D  ( 4الی  1= ضریب معلولیت جسمی و خانواده تک سرپرست )بین 

R  (3الی  1= ضریب سطح برخورداری ناحیه و منطقه محل سکونت )بین 

O  (2الی  1=  مالکیت ملک محل سکونت )بین 

 ها تعلق گرفته است. تعالم از واحد مجری به هر کدام از مشارکت= امتیازی که با اس   

 توضیحات: 

ها را بارگذاری نکند یا اجازه استعالم  در صورتی که فرد مدارک شناسایی و ملکی مربوط به ضریب

شود.  فرض یک در نظر گرفته می به صورت پیش  Dو   Aاز نهادهای مربوطه را ندهد، ضرایب 

درنظر  2فرض  رت پیشبه صو Oشود و ضریب  درنظر گرفته می 3فرض  به صورت پیش Rضریب 

 666۰ م 33/2 .شود گرفته می
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2/259/99/5بندي مصوبه: رده            2724شناسه مصوبه: 

 
 گردش كار تصويب

با امضای یازده  نفراز اعضای شورا )دوره « هوشمندسازی یارانه های شهرداری تهران » طرح 

در دبیرخانه شورای  02/00/1311مورخ  11032/100پنجم (  با قید یک فوریت ارائه و به شماره 

منعقده در شورا در دویست و سی و چهارمین جلسه  آنفوریت  اسالمی شهر تهران ثبت و بررسی یک

از نوزده حاضر در جلسه  )با شانزده رأی موافق اعضای شورای اسالمی شهر تهران 10/00/1311یخ تار

مورخ  12131/100طی نامه شماره . طرح مزبور اکثریت آرای الزم را احراز نمود  (گیری در زمان رأی

از پس  وجهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع  11/00/1311

در  آنبررسی  01/10/1311مورخ  21111/100وصول گزارش نهایی کمیسیون مذکور به شماره 

دستور دویست و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر تهران منعقده در تاریخ 

قرار گرفت . در جلسه مزبور پس از قرائت و استماع گزارش مزبور و مذاکرات انجام  01/10/1311

سازی  هوشمند» وارد پیشنهادی با عنوان با لحاظ مدر خصوص مفاد آن ذاکرات اعالم و کفایت مشده،

تبصره و  (4)چهار ،(0)ماده شش ، مقدمهمشتمل بر « ثبت مشارکت ها و نحوه تشویق شهروندان 

اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق ) پانزده رأی( اعضای شورای اسالمی  پیوست مربوط

1ط/2124/121/ م گیری(  به تصویب رسید.  عضو حاضر در جلسه در زمان رأی نوزدهران ) از شهر ته

 


