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   بسته اقدام برای بازآفرینی کلیات  

   ایران اسالمی   شهری   نماد 

 

 

رستم قاسمی     

1400 تیرماه  

 



 
 

 

 

 تهران در مصاف بحران،                      

 ابرچالش کالنشهر تهران  ده

 

 جریان مهاجرت و شهرنشینی   ، عیتازدحام جم 
 

 ، ابربحران زباله  گی هوا و بحران های زیست محیطیآلود 

 

 توسعه نیافتگی حمل و نقل عمومی   

 

غیرقابل قبول حاشیه  و حجم و بازآفرینی شهری  فرسوده و روند نامناسب نوسازی بافت 

 اه های غیررسمی گنشینی و سکونت

 

 بحران خیزی شهر تهران    

 

 ی و از هم گسیختگی مدیریت شهری تعدد نهاد 

 

 و بدهی های مزمن  بحران تامین مالی ، ای ناپایداردرآمده 

 

 سقوط تعلق خاطر شهروندان به شهر  

 

 و فرهنگی  های اجتماعی ابعاد وسیع آسیب  

 

 عقب افتادن از جنبش سریع شهرهای هوشمند   

 



 
 

 

 

 

 

 

 خواهیم و دوستش داریمبسته اقدام برای شهری که میکلیات 

 

 

 ی  شهر در ارتقاء حکمرانی   موفق  جهادی  بازگشت به مدیریت 

 . هاهای بعد برای حل ابرچالشاتخاذ تصمیمات سخت و خودداری از انتقال این تصمیمات به دوره  

برای حل    ده نهضت عملیاتی همگرا می بایست    فوق   در مدیریت شهری پیش رو به ازای ده ابرچالش 

 ارایه نمود.  جدول زمان بندی مشخص بحران با 

 . انقالب گام دوم فه های رئوس و مول حکمرانی شهری تجلی  

. استفاده  تعامل حکمرانی شهری و حکمرانی ملی برای تامین مالی پایدار و هوشمند و توقف شهرفروشی 

شهری در   ژه های برای تامین مالی پرو شارکت پذیری داخلی و خارجیم،  ین تامین مالیاز راهبردهای نو

 .  مقیاس های مختلف

کثری به بدنه  نگاه درونزایی حداو   استفاده از کارکنان مدیریت شهری برای تحول در مدیریت شهری 

 و بانوان.   نان حداکثری از ظرفیت جوا. استفاده نیو تناسب اندام سازما مدیریت شهری 

دستگاه  و  دولت  بیهوده  مبارزه  و  تقابل  فصل  پایان  آغاز  و  شهروندان  و  شورا  شهرداری،  عمومی،  های 

و هماهنگی  ایجاد  همنشینی  همگراسازی چهارضلعی شهروندان،    . «مدیریت هماهنگ شهری»  برای 

 های مزمن مدیریت شهری.  ی رفع چالش دولت، شهرداری و شورای شهر برا



 
 

 

 

 

   اولین پایتخت دیجیتال خاورمیانهسه ساله هوشمندسازی سراسری تهران به عنوان غاز برنامه آ 

تهرانب  به  ایجاد نهضت زیباسازی شهری تهران و قاطعیت در اجرای    و  ازگشت روح معماری و زیبایی 

 نی اسالمی ایرانی  متکی بر فرهنگ غضوابط شهرسازی نوین 

کاهش فاصله نجومی شمال و جنوب  عدالت فرصتهای شهری در تمامی نقاط شهر و مدیریت قاطعانه  

 . تهران

 تبدیل خواهد شد.  صد نخست گردشگری شهری در خاورمیانه مقسال به تهران ظرف سه  

 و فرهنگی و اجتماعی  ورزشی توسعه سرانه های  

، عاطفی و عملیاتی برای کلیه پروژه  ، امنیتیستهای امکان سنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیتدوین پیو 

 .  ها اعم از پروژه های کالن و مینیاتوری

 .  های مالی و فنی دقیقمند، شهروندگرا و دارای پیوست های هدفشهر کارگاه سازندگی ؛ تهران 

 . و توسعه پارکینگها عمومی تهران  ترافیک و  نقل  حملساله سه حل  

عالوه بر  یاتی و تخصصی  مل، شفافیت، روندها و فرایندهای مدیریتی، عدر زمینه هایی مانند شهرسازی  

 .  ه، به تدریج به عنوان الگوی سایر شهرهای جهان خواهیم بودشهرهای پیشرفت الگوگیری از 

 هران قدیم و بافتهای تاریخی آن.  تثبیت و صیانت قاطعانه از ت 

 القرای جهان اسالم  ؛ تهران در تراز ام فرهنگی و اجتماعی تهران شهر تحوالت روزانه  

 ه زیست شهروندی خواهد بود.  حوز وری سازمانی و ارایه خدمات برتر در یت شهری الگوی بهره مدیر 

 . های انسانی با تمرکز بر کارکنان ارزشمند کنونی مدیریتی شهریکادر سازی و تحول در سرمایه  

   واهد بود. خ شهروندان گریمرجع مطالبه  مهمترین  و  ی مدیریت شهری الگوی شفافیت و نظارت پذیر 



 
 

 

 

 

 

 و نه ثروت محور   ،  نه قدرت محور سیاست محور نه ؛دیریت شهری شهروند محور خواهد بودم 

مدیریت هماهنگ و ملی در این زمینه با استفاده از تجربیات  خواهد.  تهران مجالی برای نفس کشیدن می  

بمنظور حل مسایل بغرنج    ،اجرای قانون نفس )د ی؛ آسمان را به تهران بازخواهد گردانن المللیملی و بی

 (.  محیط زیست

 حدود مشخص.  در و جانمایی دقیق آنها   مشاغل و صنایع ساماندهی 

 استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری  . ر میان مردم و مدیران شهریفاصله صف  

 شفافیت, فسادستیزی, مطالبه گری  تهران الگوی . فساد با مبارزه و  اداری  سالمت  ارتقاء 

 به نقاط قوت.  مدیریت شهری  ی فعلیها و تبدیل آسیب  پسماند جامع و اقتصادی   مدیریت 

های شهری؛ تهران تنها نقطه در ایران است که می توان در کوتاه مدت بافت   فرسوده  های  بافتبازآفرینی   

های امن و در خور برای سکونت کرد. تجربیات پیشین، قوانین موجود و مورد  فرسوده را تبدیل به محیط 

 در این خصوص یاری رسان خواهد بود.    ،نیاز و ظرفیت اقتصادی و توجیه مالی این بازآفرینی 

 گرایی در مدیریت شهری   استفاده از سالیق و جریانات در مدیریت شهری و عبور از جناح 

 بازگشت اقتدار به حکمرانی شهری   

 ران ظت بی تزلزل از باغات شهر تهو حفاو صیانت  بازگشت تهران به شهری سبز  

 حران.  ی ب اشیار و کارومدیریت هها از طریق  آوری تهران در مقابل بحران زی و تابپایدارسا 

 .  تهاتر نفتیعامل با دولت جهت تسویه مطالبات شهرداری از دولت در قالب های مختلف از جمله ت 

ز جمله فضای  آبی پایدار جهت مصارف مختلف اتامین منابع حکمرانی آب شهری بمنظور طراحی باز 

 . سبز



 
 

 

 

 

 

 .  قطار شهری و توسعه و طراحی خطوط جدید میل شبکه خطوط کت 

 ثقل گرایی اماکن مذهبی و ارزشی تهران  برجسته سازی و   

سازی حکمرانی استقرار مناطق خاص نظیر پادگان ها و برنامه ریزی هوشمندانه و  طراحی و عملیاتی  

 مقتدرانه در جانمایی آنها  

آسیب های اجتماعی نظیر کودکان کار، متکدیان،    مشارکت موثر و هوشمند در حل معضالت شهری و 

 و ...  پذیر  زنان آسیب 

 .  جریان مستمر نظارت پذیری مردمی و کسب نظرات شهروندان در روندهای جاری و پروژه ها 

 در مدیریت شهری خواهند بود.   ریرکن مستحکم مردمساال نهاد؛  های مردم  و تشکل رسانه ها 

 ود.  ها خواهد بو شفاف عملکرد  شهرداری داشبورد اطالع رسانی برخط  

توجه ویژه به سرمایه های انسانی مدیریت شهری در تمامی رده ها اعم از نظام شایسته گزینی، تامین   

 ش و خدمات رفاهی  ، آموزمعیشت و جبران خدمت

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ین مضام 

 

 تهران در تراز تهران   

   بهره ور و زنده ،شهرشاد ؛ 1404 تهران 

 بازگشت اقتدار برای خدمت رسانی به شهروندان   

 تهران زیباترین شهر خاورمیانه   

 تهران شهری برای نفس کشیدن   

 بازگشت شهر به شهروندان  تبدیل شهرنشین به شهروند و  

 و پایدار  آور  شهر تاب ن تهرا 

 مهرورزی به شهر. تهران شهر رویدادها   

 تهران پایتخت نوآوری جنوب غرب آسیا   

 ای  های شیشه شهرداری 

 تهران اولین پایتخت هوشمند خاورمیانه   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 گاهشمار اجمالی 

های اجرایی مهندس رستم قاسمی فعالیت  

 

 

 

 

   1343فارس   استان جنوب  المرد،  سرگاه، روستای متولد 

 امام حسین )ع(  جامع  دانشگاه –کارشناسی مهندسی عمران  

 دانشگاه امیرکبیر    –کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

 ع(  ین)ی دانشگاه جامع امام حسعضو هیات علم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 های اجرایی:  مروری بر گاهشمار فعالیت 

 شرح  سال ردیف 

 فارس  استان سرگاه، جنوب  روستای متولد  1343  خرداد 1

 پاسداران سپاه در  عضویت 13۶0سال  ۲

 حضور پیوسته در دفاع مقدس، رسیدن به افتخار جانباز شیمیایی 13۶۷سال   3

 حسین)ع( دانشگاه امام  – در مقطع کارشناسی  عمران مهندسی رشتۀ  در  تحصیل  13۶۸سال   4

 االنبیاء از مؤسسان قرارگاه سازندگی خاتم 13۶۸آذر   ۵

 منصوریه  نفتی  میدان بازسازی 13۶۸سال   ۶

 االنبیاءهای عظیم ایران توسط قرارگاه سازندگی خاتمآغاز بازسازی 13۶۹سال   ۷

 ( ندسا) سپاه دریایی نیروی مهندسی فرمانده 13۶۹سال   ۸

 دانشگاه امیر کبیر  -ارشد کارشناسی  مقطع  در  عمران مهندسی رشتۀ  در  تحصیل  13۷3سال   ۹

 نوح )ع(  سازندگی قرارگاه  فرماندهی آغاز 13۷۵ شهریور 10

 ها در اهم فعالیت 

 قرارگاه نوح  

 :اقدامات مهم

 های ملی و پیچیده؛توانیم« در اجرای پروژهشکست تابوی »ما نمی •

های دریااایی کشااور و ورود بااه حااوز  معمااار احااداا تمااامی سااازه •

 های عظیم؛شکنبندرسازی و اجرای موج

هااای ساااخت توناال، متاارو و دیگاار ترین پروژهاحااداا پیچیاادهمعمااار  •

 فضاهای زیرزمینی و عبور از هر مانع طبیعی؛

 های فراساحل؛تعمیرات سازه •

العبورترین معماااار اجااارا و احاااداا راه و مسااایر دسترسااای در صاااعب •

 مناطق کوهستانی؛

 های حوز  نفت و گاز و پتروشیمی؛ورود به اجرای پروژه •

ر عرصااۀ احااداا آبگیرهااای صاانعتی پاالیشااگاهی و معمااار خودکفااایی د •

 ها.کنشیرینآب



 
 

 

 13۸۶سال  11
  1۶و  1۵سپانیر و آغاز اجرای فازهای  گاز  و  نفت نیروی مهندسی  شرکت مدیریت

 پارس جنوبی

 ایران  معادن و  صنایع  بازرگانی اتاق عضو 13۸۶سال   1۲

 االنبیاء )ص(  خاتم  سازندگی قرارگاه  فرماندهی آغاز 13۸۶سال   13

 ها  در اهم فعالیت 

 االنبیا)ع(قرارگاه خاتم 

 

 معمار خودکفایی در:

 پتروشایمی  بنادر  تارینبزرگ  پاارس،  پتروشایمی  بنادر  احاداا  و  طراحی •

 آسیا؛ غرب در

 تاارینبزرگ  و کشااور بناادر ترینبناادر تنیااک، عمیااق احااداا و طراحاای •

 خاورمیانه؛ کیسونی بندر

خلاایج فااارس )اتصااال جزیاار  قشاام بااه طراحاای و اجاارای پاال باازرگ  •

 سرزمین اصلی(؛

 ،(3 فاااز اول بخااش و ۲ و 1 فاااز) رجااایی شااهید  بناادر احااداا و طراحاای •

 ایران؛ در تجاری و کانتینری بندر ترینبزرگ

متااری  300در عمااق  متاار 4۸ ارتفاااع بااه مغاااری ساااخت و طراحاای •

 برق؛ نیروگاه تأسیس مسجدسلیمان برای زمین در

 تهران؛ غرب آب آشامیدنی تأمین برای کیلومتری 4۲ تونل ساخت •

 جنوبی؛ پارس  از فاز ۶مجری  •

 پاالیشاگاه  تارینبزرگ  فاارس،  خلایج  ساتار   پاالیشاگاه  احاداا  و  طراحی •

 جهان؛ گازی میعانات

 های متعدد در سراسر کشور؛ها و بزرگراهمجری احداا آزادراه •

 خارک؛ و سیری نفتی تأسیسات و سکوها نوسازی •

 خارک؛ جزیر  و ماهشهر در نفتی بندر و عسلویه نفتی بندر مجری •

طراح و مجری اجارای خطاوط انتقاال و فیبار ناوری در بسایاری از نقااط  •

 کشور.



 
 

 

 آن  مدیر هیئت  عضو  و  دریایی صنایع توسعۀ صندوق  مؤسسان از 13۸۷  اردیبهشت 14

 ( مترو)  حومه  و  تهران شهری  آهنراه شرکت  عمومی عضو مجمع 13۸۷اردیبهشت   1۵

 سازی در کشور با هدف ایجاد صنعت کشتی)صدرا(  ایران دریایی  صنعتی شرکت احیای 13۸۸سال   1۶

 شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدیر  عضو هیئت  13۸۸بهمن  1۷

 های شهری کشور  قطار  رکت هایش  مدیرعامل و رییس هیات مدیره 13۸۸ 1۸

 سازی و صنایع فراساحل ایرانشرکت مجتمع کشتی مدیر  ریاست هیئت 13۹0خرداد   1۹

درصد از نمایندگان   ۹0دهم، با موافقت حدود  دولت  در  نفت وزارت دوران  آغاز 13۹0 داد مر ۲0

 مجلس محترم 

ان ها در زمفعالیت اهم 

 وزارت نفت تصدی  

 

 معمار خودکفایی در:

 گناوه؛  در  نفت ذخیر    مخازن ساخت آغاز •

 خمینی )ره(؛  امام پاالیشگاه نفتی  هایفرآورده   کیفیت بهبود   و توسعه  طرح •

آمریکا و اروپا و سازمان ملل    هایتحریم   دوران   آغاز  در  کشور  بنزین  تأمین •

 علیه ایران؛ 

 آن؛  صادرکنند  کشور  به  بنزین واردکنند   کشور از  ایران تبدیل •

  جنوبی در عسلویه   پارس   ابرطرح  از  فاز  1۷  زمانهم   اجرای   و  ساخت  طراحی و •

 تحریم؛  دوران  در  ایرانی متخصص نیروهای  تالش  با

  های دستگاه   تمام   خروج  از   پس  ایرانی   حفاری   ریگ  دستگاه ۲۵  کردن  فراهم •

 ها؛تحریم دلیل به   خارجی حفاری

 گاز؛  انتقال سراسری  ششم و هفتم لولۀ خطوط  اندازیراه   و طراحی •

 یابی به باالترین سطح توسعه در تاریخ صنعت نفت ایران؛دست •

های آمریکا و اروپا  وجود تحریم رکورد بیشترین فروش نفت در تاریخ ایران با   •

 و سازمان ملل علیه کشورمان.

 



 
 

 

 ترین سازمان اقتصادی دنیا عنوان مهم اوپک، به  ایرانی  رئیس  اولین 13۹0سال  ۲1

 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی   13۹0سال  ۲۲

 ضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ع 13۹0آبان  ۲3

 حضور در فهرست قدرتمندترین مردان جهان به انتخاب مجلۀ معتبر فوربس   13۹1سال  ۲4

۲۵ 
 13۹1سال 

 

جهان در مجله معتبر فوربس در کنار   قدرتمند   جوان 1۲انتخاب در میان  

 هایی معتبری مانند: دمیتری مدودوف، ایالن ماسک، مارک زاکربرگ و... شخصیت

 های نفتی ایران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  مدیر ریاست هیئت 13۹1تیر  ۲۶

 جمهور دولت دهم دریافت نشان خدمت از رئیس 13۹۲خرداد   ۲۷

۲۸ 
 13۹۲سال 

 

در    پالیسی   فارن   نشریۀ   در  جهان   افراد   قدرتمندترین   نفری  ۵00  فهرست  در   انتخاب

 ت، هیالری کلینتون، بیل گیتس  های مشهوری مانند: تونی بلر، وارن بافکنار شخصیت 

 ایشان شهادت زمان  تا  سلیمانی قاسم حاج شهید  معاون   و  عالی مشاور 13۹۲سال   ۲۹

 شرکت یکتا اقتصاد همراه مدیر  ریاست هیئت 13۹۲اسفند  30

 سوریه  و  عراق  ایران، اقتصادی روابط  توسعۀ  ستاد ریاست 13۹3سال   31

 بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ۀسسؤم مدیر  عضو هیئت  13۹3خرداد   3۲

 مدیر جهادی تقدیرشده در اولین همایش ملی مدیریت جهادی  13۹3تیر  33

 شرکت سهامی خاص سپهر انرژی جهان مدیر  از مؤسسان و رئیس هیئت  13۹3آذر   34

 13۹۸بهمن  3۵
ز زمان شهادت سردار قاسم  معاون فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار قاآنی، ا

 سلیمانی تاکنون 

 13۹۹سال  3۶
ها، فروش نفت و واردات  پورجعفر در زمینۀ دورزدن تحریم شهید فرمانده قرارگاه 

 شده به کشور کاالهای اساسی تحریم 

 گذاری و اقتصاد شهری و روستایی مشاور و عضو شورای راهبردی سرمایه  13۹۹مهر  3۷

 

 و من اهلل توفیق  


