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 �قد�ه 
ن و ا�عاد �یا�ی و  �ی��یو��� ���ان �تنا�ب با  �ند �ظام �د�یت ���ی  ��ش��م ��عدد ���ی�ی، �����ی، ا��صادی، ���رد�ی �غ�ا�یایی، پای��ت �ود ر�ها��ما�ی، نیاز با ��وع  ایی�پا

گاه ��یاری از ��تیتمأ�ور  ن، پای���ی �ای ح���ا�ی �ط�وب  د�د�ی� ا��ر ما�ت. ���ان ���ی �ای س�ونت آرام و �ده  دو �ی�شروو  ��ن�ش . ���ان، پای��ت �ظام اسال�ی و خا�� ���و�دا

 د. ، «��� ز�د�ی» با�یا��ئ�ه�ه ���ان، �ماد ا�ا���� ا�ت و باید پ�ش از �� او�ویت و ب�ش از ��  رو�ت�نازا ���ی و م�ی و ����ی �ای �عامالت ا��صادی و خال�ه ق�ب ا�ان اسال�ی ا�ت. 
گام دوم ا�قالب اسال�ی، نیاز�ند ح���ا�ی �وب ���ی ��ت�م. ح���ا�ی �وب � ��� ���ان، چار�و�ی �تنا�ب با �ظام  ی�سال�ھار دهه از ا�قالب ش�و��ند م�ت ا�ان �ذ��ه و � ���ت�ن 

ر ��دم ری  ا�ت: «����گ دی�ی و ا�قال�ی»، «�شار�ت ��د�ی ا��وار�دها�ل  ٧دی�ی دارد �ه �  ی ساال گام»، ����ی�ست زو �رما� ا��ما�ی»، «پایدا »، «ز�ست �ذ�ی ا��ما�ی»، «ا��صاد پ��
 «�فا��ت ح���ا�ی» و «�و��ندسازی سا�تاری».

ر ��� شا���ه ز�د�ی، � ��ور �دا و  ن و �ق ��� ا�ت و د�دی � ��ار  �ورد�و�ها�سان ا�ت، رو � آ�مان دارد و � روی ز��ن، �عامالت ا�سان با ا�سان و ا�سان با ��� و ����ت را  ��دا فع �ق ���و�دا ، �دا
د��ت و �د�یت �ط�وب ���ی،  �ارزش و ز��ن حاص���زی �ای بارور �دن  �ندی � ، ��ی از �قوق آیندگا�ی �ه ��ار ا�ت ���و�د ا�ن ��� با�ند ��ا�ت �ندی �� را پا�مال  یک�چ � �ق  و روییدن ا��عدا

گاه ا�ت �  . یا�دی � ه ��نا � آیی�ه ���ن �
ن آن  ی�و�� ��ل �ذ��ه، �دمات  ی�سال�  ر ��ت � �وزه  �هو� و  �دهارا� � ��� ���ان و ���و�دا ، � بال دی�� ���ی ����گ و ی ا��ار ��ت . ا�ن ���رش �مادا��ه���، ر�د ��م��ری  ی ا��ا

�دا��ن � روح حا�م � ���  ،پ�ش رو ی�سال ، او�ویت اول ��� ���ان � � ز�سا�ت  �و��هواز �آورد و از ���ن رو�ت �ه � �نار ق��وس ���ان را � � �وا�دی�� ��� � آن ا��وده ن��دد،  ا��ار �م 
 ا�ت.

ما�ی ا�ت �ه ای�جانب ���ن ��ر�دی، ��و�د ���ان با دو دهه �د�ت � �د�یت ���ی  یاخال�ه ���ه پ�ش رو،  کار� و ا�م ا�دا � �را�ط ��و�ی �ای پای��ت ا�ان اسال�ی ��ید و بل�ه  از �با�ی، را�
کالت  �ی�ح�ه  ب�ش از ن��ی از بازدید از  �سال . ا���ه �ی دا�می � الزم  د���ی دارم، اما ا�ن �جال �و�ه،  ی����ه و  �نا�می � ��دم، ���ر �عا�ی ���ان را  ی�د�د� و  �و��تر ا�ن ��� و �ر�ی ��

��ه رو�نازا ����ی �ای �دا��ن � ��ه ��ئیات ن�ست.   .��می � ، ���ه «���ان ��� ز�د�ی» را � ��ور �ن��بان ���رم ��دم ���ب ���ان �
ر یانبن روح ب�ند  �  � آن و بازما�دگان  ثار��انی و �ور �ھدا و ا ام�ھاده گام  ر � ��  ن� � ا ��تای �  ی . با ا��عانت از ��ما�وا دا�می � و �ود را �رباز ر��ر ���م ا�قالب  ����م ی � �ود  ی ا�قالب اسال�  ر� ��  �ذا

گاه، کار�ناسان و فعاالن �د  دی���ان، اسات  ی �رگ ���دار  دهخا�وا  ی�و�  ی ار ید�ت   ر،� ��  ن� . � ادا�می � را ��اغ راه �ود  و ���ات �ود�ندشان را � ��م  ��می � ب�ند  ی��� تی ��وزه و دا��
رمی�   .�ذا

 ١٤٠٠��داد  –���ن ��ر�دی 
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 اهم مسائل شهر تهران  ):1(

و   کیلومترمربع  615شهر تهران با مساحت 

میلیون نفري و حریمی    8.69جمعیت بیش از  

وسعت     عنوانبهکیلومترمربع؛    1800به 

ایران و دومین   پرجمعیت    شهرکالن پایتخت 

شود و همچنین سهم  خاورمیانه شناخته می

داخلی؛    21 ناخالص  تولید  از  آن  درصدي 

مبدل  کشور  اقتصادي  کانون  به  را  تهران 

  ساخته است.
 منبع طرح جامع -تهران  شهرکالن : 1 شکل

  خشک نیمهشود و اقلیم آن  ي البرز تقسیم میهابه دو بخش ناحیه دشتی و کوهپایهتهران    ،هاي طبیعیبه لحاظ ویژگی

 22تقسیمات اداري داراي    ظتقسیمات سیاسی شامل سه شهرستان شمیران، تهران و ري است و به لحا  ازنظراست.  

 محله است.  352ناحیه و   124منطقه، 

مرکز جمعیتی، اقتصادي و سیاسی ایران   عنوان بههاي بسیاري را براي شهر تهران ظرفیت و پتانسیل ،هاییچنین ویژگی

و  تیفها و ظرپتانسیل  رغمبهري تهران  اما مدیریت شه  ؛است  مهیا ساخته هاي موجود؛ در وضعیت کنونی دچار مسائل 

 هاي بسیاري است که اهم آن به شرح زیر قابل ارائه است.چالش

 
 مسائل شهر تهران  اهم :2 شکل
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 اصول مدیریت شهري تدقیق  ):2(

  سوي یک(متناظر با اسناد توسعه شهري)، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شهر تهران از    بااهمیتپس از شناخت مسائل  

هاي  و اخذ نظرات کارشناسان و مدیران شهري از سوي دیگر؛ برنامه پیشنهادي مدیریت شهري تهران در چارچوب اصل

زیست محیطیزیستپایداري   اج،  و  پذیري  مردمی  مشارکت  انقالبی،  و  دینی  فرهنگ  اقتصاد  اجتماعی  سرمایهتماعی،   ،

 است. پیشگام، شفافیت حکمرانی، هوشمندسازي ساختاري ترسیم شده

 

 اصول اساسی مدیریت شهري تهران  :3 شکل

جهان اســالم، باید متناســب با  يالقرامپایتخت ایران اســالمی و  عنوان بهشــهر تهران   :فرهنگ دینی و انقالبی •

ــالمی یعنی  ــاالرمردمنظریه حکومتی نظام مقدس جمهوري اس ــبی از این رویکرد و   يس دینی، بازنمایی متناس

 ایدئولوژي داشته و بستر مناسبی براي رفتار دینی و آداب مسلمانی شهروندان باشد.
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 شودینمنها با حضور در انتخابات محقق  مشارکت مردم در اداره شهر، تمشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی:  •

دي   ام    4و فرآیـن ــت. در تـم ــهري اسـ دیرـیت شـ ه در طول دوره ـم ــاـل السـ اتـیفـع اي  و پروژهخرد و کالن   يـه ـه

 يبرداراجرا، نظارت و بهره  يهاحوزهذینفعان اصــلی مدیریت شــهري در   عنوان به، باید ســهم مردم اسیمقبزرگ

 باشد.  موردتوجه

اـست که فرایند توـسعه ـشهر    ياگونهبهمحیط    -به معناي حرکت بر محور تعامل انـسان   :یطیمحـستیزپایداري   •

باید به  یطیمحســتیزســازگار با محیط طبیعی طراحی کند. در قالب این اصــل؛ پیامدهاي   صــورتبهتهران را 

 افزایش یابد.  یطیمحستیزحداقل برسد و کیفیت 

ــل  پذیري اجتماعی:زیسـت • ــتیابی به عدالت   در این اص ــجم در چارچوب دس ــعه اجتماعی پایدار و منس توس

پذیري و مـشارکت    پذیري فـضا، حـضوراـست که دـسترس  ياگونهبهو فرایند توـسعه    ـشدهیطراحاجتماعی و فـضایی 

 هاي اجتماعی را به همراه داشته باشد. اجتماعی و کاهش آسیب

و همچنین بسترسازي مناسب   هاي نوین مالی و اقتصاديدلها و مدر این اـصل با اتکا بر روش  پیشگام:اقتصاد  •

  ی الملل نیبفرایند توـسعه در مـسیر دـستیابی به تهرانی پیـشگام در ـسطح ملی و   هاي اقتـصادي ـشهر،فعالیت  جهت

 شود.میطراحی  

فافیت حکمرانی:   • خگویی و  ـش فافیت، پاـس تیابی به ـش هري در این اصـل ب یاثربخشـدـس  یانگر رابطهمدیریت ـش

هروندان مسـ هري،    تقیم میان ـش ازمانی   نمود عینی این اصـل)  عنوان به( همگانی نظارتو مدیریت ـش و کارایی ـس

 است.

ازي مدیریت ـشهري تهران که در کلیه    هوـشمندـسازي ـساختاري: • اختاري در رویکردهاي هوـشمندـس تحولی ـس

 هاي توسعه شهر تهران نفوذ کرده باشد. بخش
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 مدیریت شهري   و عملیاتیمدل تحلیلی   ):3(

 :  قابل تبیین است عرصه شهر تهران در سهدر مواجهه با  نظام اقدامات مدیریت شهري 

زیرسیستم  :اول شامساماندهی  بین آن هاي شهري،  روابط  تنظیم  و  شهروندان  کلیت شهر و  مدیریت  ل  است.  ها 

و توسعه با برنامه، قانونمند، عدالت محور و    ت یریمد"شهري براي ساماندهی آن در وهله اول باید از طریق  

کند. در   نظمی در سیستم جلوگیريتنظیم و از ایجاد بی هاي شهري را  ، ارتباط بین زیرسیستم"یمشارکت

داري یهاي ایجاد ناپازمینه  "محیطیزیستو    یاجتماع  -یفرهنگ  ،يکالبد  يداریو پا  یمنیا"وهله دوم از طریق  

موجبات توسعه شهر    "يو خدمات شهر  رساختیتوسعه ز "در سیستم را مرتفع و در وهله آخر نیز از طریق  

 . نمایدرا فراهم 

عوامل بیرونی شامل قواي    ترینمهمروهاي بیرونی سیستم است.  ساماندهی و تنظیم روابط شهر تهران با نی  :دوم

هاي داخلی و خارجی است  اي، نهادها و شهرداريهاي حرفهها و تشکلگانه، نهادهاي حاکمیتی، سازمان سه

 تسهیل در فرآیند توسعه در شهر شود. به  تواند منجر ، میدستازاینی که در صورت تنظیم روابط و تعامالت

پیش    مهم   ، دو چالشعرصه، یعنی شهرداري تهران است. در این  مدیریت شهري ندهی هسته مرکزي  ساما  :سوم

مالیه شهرداري تهران است و چالش    مسئلهروي مدیریت شهري است که اهمیت بسزایی دارد. چالش نخست،  

 .باشدمی  دوم نیز سازمان و ساختار مدیریت شهري

 
 مدیریت شهري   و عملیاتی تحلیلی: مدل 4 شکل



 ���ان ��� ز�د�ی 

5 
 

 نقشه راه مدیریت شهري    ):4(
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 برنامه مدیریت شهري شهر تهران  ):5(

 برنامه خرد  برنامه کالن 

با   توسعه  و  برنامه، مدیریت 
 قانونمند، عدالت محور و مشارکتی 

تدو  یخدمات  يهاسرانه  یسامانده برنامه   نیو 
 ؛متوازن خدمات هفتگانه عیتوز ياقدام برا

 ؛ دهی بهتر به شهروندانصیانت از انواع خدمات هفتگانه موجود و نگهداشت مستمر براي سرویس
هاي و در تعامل با دستگاه بر مناطق و محالت کم برخوردار تأکیدخدمات با  تأمیناستفاده حداکثري از پتانسیل 

 ؛ متولی
ظرفیت از  بهینه  بستهاستفاده  تعیین  طریق  از  خصوصی  بخش  ترغیب  هاي  براي  هوشمند  تشویقی  هاي 

 خدمات؛  تأمین بهگذاران سرمایه
مالی براي تملک زمین در مناطق فشرده و فاقد پتانسیل  تأمین منظوربهبانک زمین سامانه  سازيپیادهطراحی و 

 خدمات؛ تأمین

  و   سازيتصمیم(  شهري   مدیریت  هوشمندسازي
 ؛ )پایش نظارت و اجرا، گیري،تصمیم

هوشمندسازي و فناوري اطالعات در شهرداري تهران و توسعه آن در سه زمینه    باارزشهاي  استفاده از ظرفیت
 ؛ نظارت و پایش"، "اجرا" ، "گیريسازي و تصمیمتصمیم"

   هاي شهر تهران پیش از تصویب و اجرا؛ سازي پروژهشبیهو الزام به  یهاي تحلیلطراحی و اجراي سامانه
  مجوزهاي   صدور  فرآیند   مستمر  بهبود

  و    شفافیت  و  قانونمندي  بر  تأکید  با  ساختمانی
  و   کنترل  ساماندهی  و  هاپیچیدگی  تسهیل
 ؛ حریم  و شهر  محدوده در وسازساخت بر نظارت

میزان قانونمندي    برافزایش  تأکیدصدور مجوزهاي ساختمانی با    گردشکارهايارزیابی مستمر و بازنگري فرآیندها و  
 ؛ غیرضروريو شفافیت و حذف فرآیندهاي 

و ساز    برساختسازي براي مشارکت اجتماعی و استفاده از ابزارهاي نوین و دیجیتال براي کنترل و نظارت  ظرفیت
 و کاهش تخلفات ساختمانی؛ 

  جامع،   طرح(  شهري  توسعه  اسناد  ساماندهی
 موضوعی،  و  موضعی  هايطرح  و  تفصیلی  طرح

 ؛ )اجرایی هايدستورالعمل و هابخشنامه

 آن؛  اصالح براي بسترسازي  و تهران  شهر  جامع طرح سند شناسیآسیب و ارزیابی
 ؛ آن در گرفته صورت تغییرات به توجه با تفصیلی طرح ساماندهی

 ؛تهیه دست در هايطرح بر تأکید با تفصیلی و جامع  طرح موضوعی و موضعی هايطرح تکلیف تعیین
 ؛ هاي اجراییها و دستورالعملساماندهی بخشنامه

  با   فعالیت  و  کار  استقرار  هايعرصه  ساماندهی
 مشارکت  و  بنیاندانش  هايفعالیت   بر  تأکید

 ؛ شهر مدیریت در هاآن

 ؛ مسکونی  بافت در  فعالیت  برنامه  بدون   خیزش از  جلوگیري   و تهران  شهر  در  فعالیت  و  کار  نظام   استقرار   ساماندهی
  بنیان دانش  هايفعالیت  استقرار  براي  و بسترسازي  ناکارآمد  صنعتی  وسیع  هايعرصه   ساماندهی  براي  ریزيبرنامه

 پاك؛ و
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 برنامه خرد  برنامه کالن 

  برافزایش   تأکید  با(  محوري  محله  ارتقاي  و  احیا
 ؛)فضایی عدالت ضریب

  ضریب   افزایش  و   برخوردار  کمتر   محالت  بر  تأکید   با  مشارکتی  رویکرد   محالت شهر تهران با  توسعه  اسناد  تدوین
 فضایی؛ عدالت

 ؛ انقالبی  هايارزشارتقاي فرهنگ دینی و باورمندي به 
 تهران؛  شهر جامع طرح راهبردهاي چارچوب  در محالت بهتر مدیریت براي  مساجد محوري نقش بازیابی

 مدیریت   گیري وتصمیم  و  سازي تصمیم  فرآیندهاي  در  هاآن  ظرفیت  از  استفاده  و   محلی  نهادهاي  تقویت  و   احیا
 شهر؛ 

ظرف  یاجتماع  يهاهیسرما  شیافزا   ي هاتیو 
  ی اعتماد عموم  بیضر  شیو افزا  یمشارکت مردم

 ؛ نظارت، تعامل و ...) ،ي(همکار

 شهري؛   مدیریت  به  عمومی  اعتماد  احیاي  براي  شهري  مدیریت  هايبرنامه  و  هاطرح  به  مربوط  شفاف  اطالعات  ارائه
اي و تخصصی و ارتقاي رویکرد  هاي ارزشمند سرمایه اجتماعی در شهر با برگزاري جلسات دوره استفاده از ظرفیت

 ؛ مشارکت محوري در فرآیندهاي مدیریت شهري

  استقرار   ساماندهی  و  منظر  و  دید  نظام  ساماندهی
 ؛ بلندمرتبه هايساختمان و هاپروژه ابر

 ؛ تهران شهر  منظر و دید نظام و  آسمان  خط ساماندهی  براي درازمدت منسجم برنامه تدوین
 شهري؛   منظر بیشتر اغتشاش  از جلوگیري براي هاساختمان نماي ساماندهی  بازنگري و اجراي جدي ضوابط

 آن؛  دقیق اجراي  و سازيبلندمرتبه ضوابط تکلیف تعیین
  حقوق   تضییع  و  نادرست  هايمکان  در  مقیاسبزرگ  هايپروژه  احداث  از  جلوگیري  براي  ویژه  سازوکار  تشکیل

 شهروندان؛ 

  کالبدي،   پایداري   و  ایمنی 
 ؛ محیطیزیست و اجتماعی

 ناپایدار  و  فرسوده  هايبافت  نوسازي  و  ساماندهی
 ؛گسلی هايپهنه و

 ؛سازي بافت فرسوده و ناپایدارباززنده و بازآفرینی براي کارآمد تشویقی هايبینی بستهپیش و ویژه برنامه تدوین
  گیرانه سخت  اجراي  بر  تأکید ضمن    هاي گسلی شهر براي تسریع در نوسازي پهنه  گرایانهتسهیل  رویکردهاي  اتخاذ
 ؛ 2800 نامهآیین

 ؛ هاي روستایی شهرهسته در اجتماعی و  کالبدي ایمنی ارتقاي و احیا نوسازي،  براي ویژه ضوابط تدوین

  هاي عرصه و  طبیعی میراث  از  حفاظت  و صیانت
  با   باغات  ضوابط  بازنگري  و   شهر  گاهی  تنفس
 ؛ شهر منافع بر تأکید و فنی رویکرد

 ؛ فضاي سبز تجهیز شدهاز در محدوده شهر تهران و نگهداشت مستمر   )Gهاي حفاظت (صیانت  از انواع پهنه

 در شهر؛   نیافته تحقق  شدهتثبیتتدوین برنامه ویژه براي افزایش سرانه فضاي سبز شهر تهران با تمرکز بر کاربري  
، هادره  رود هاي اکولوژیک و میراث طبیعی شهر تهران (ریزي براي صیانت و حفاظت فعال از زیرسیستمبرنامه
 ؛ هاي جنگلی و ...)پارك 
 ؛ قانون زمین شهري) 14بازنگري ضوابط باغات (دستورالعمل ماده شناسی و آسیب
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  و   احیا  و  تاریخی  بناهاي  و  بافت  ساماندهی
 ؛ شهر هویت بازآفرینی

 ؛ دستیصنایع و گردشگري  فرهنگی، میراث  همکاري با هاآن  حرایم و تاریخی بناهاي شناسایی تکمیل
 فعال از بناهاي تاریخی شهر تهران؛ تهیه برنامه ویژه براي ایجاد رونق و حفاظت 

 ریزي براي احیاي هویت شهر، بازآفرینی مکان رویدادها، ارتقاي حس تعلق در شهر؛برنامه

  تالش (  شهري  زیستمحیط  ارتقاي  و  ساماندهی
  افزایش   ،وخاكآب  هوا،  آلودگی  کاهش  براي
 هاپساب  پذیر،  تجدید  هاي انرژي  از   استفاده  سهم 

 ؛ ...) و آب مصرف کاهش و

  محیطی زیست  قوانین  سایر  و  پاك  هواي  قانون  در  شهرداري  براي  شدهتعیین  هايمأموریت  اجراي  براي  ویژه  تالش
 قانون؛ تردقیق اجراي براي هادستگاه سایر با تعامل و

 آن؛  کاهش براي متولی هايدستگاه با تعامل و...  و امواج  خاك، آب،  آلودگی عوامل ارزیابی
و  ها  در روشنایی معابر و بوستان  پذیر  تجدید  هايانرژي  از  استفاده  سهم   افزایش  براي  درازمدت  برنامه  تدوین

 شهر تهران؛ در آبیاري فضاي سبز  شدهتصفیهآب استفاده از 

  و   طبیعی  مخاطرات   برابر   در   شهر  ایمنی  ارتقاي
  و  امداد هايزیرساخت تجهیز و توسعه و مصنوع 
 ؛ بحران مدیریت نجات،

بهره و  بحران  مدیریت  و  نجات  و  امداد  مدلهوشمندسازي ساختار  از  نوین  گیري  و    "العمل سریععکس"هاي 
 هاي متولی بحران؛ تشکیل ساختار مدیریت یکپارچه بحران در همکاري با دستگاه

 ارتقاي کیفیت، نوسازي و تکمیل تجهیزات امداد و نجات و مدیریت بحران شهر؛ 
 ؛ هاي روزآمد براي ارتقاي ایمنی شهر، مدیریت حین بحران و مدیریت پس از بحرانتدوین دستورالعمل

 ...)  و بزرگراه انرژي، انتقال امنیتی،(  مصنوع  و ...)   هادره رود( طبیعی حرایم ساماندهی

 هاي شهر آوري زیرساختارتقاي پایداري و تاب
 ؛ ها، اجرا و ترمیم روکش معابر و ...پل سازيمقاومهاي جدید عمرانی در هاي نوین و فناوريگیري از یافتهبهره

 ؛ هاي سطحی و اتصاالت شبکه فرعی با آن و کنترل و پایش هوشمندآوري و دفع آبتکمیل شبکه اصلی جمع
 ؛ در مناطق جنوبی و جنوب غربی  ویژهبهریزي براي کنترل مخاطرات فرونشست زمین برنامه

  خدمات   و  زیرساخت  توسعه
 ؛ شهري

  شبکه (   شهر  ترافیکی   هايزیرساخت  تکمیل
  شریانی،   زیرسطحی،   و  سطحی   بزرگراهی،

  مدیریت   ارتقايو  ...)    و  سطحهم  غیر  هايتقاطع
 ؛ ترافیک برخط  و هوشمند

هاي ها، تقاطعبراي تکمیل شبکه بزرگراهی سطحی و زیرسطحی، شریانی  مدتمیانو    مدتکوتاه هاي  تدوین برنامه 
 ؛ و ... و نگهداشت مستمر از شبکه معابر شهر تهران سطح همغیر 

 ونقل؛ شناسی ساختار شبکه حملبر آسیب تأکیدبازنگري اسناد فرادست مدیریت ترافیک شهر تهران با 
 ارتقاي مدیریت هوشمند و یکپارچه ترافیک شهر تهران؛ 

 هاي شهري؛ الزام به تهیه پیوست ترافیکی کارآمد پیش از اجراي پروژه
 ؛ اندشدههاي بزرگراهی دچار انقطاع ارتباطی اجراي پروژه  واسطهبهتقویت ارتباط فضایی براي محالتی که 

 شهري شهري و برونهاي درونتوسعه و ساماندهی پایانه 
 اي هاي عمومی و پارك حاشیهساماندهی پارکینگ
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  شبکه   روزرسانیبه  و  توسعه  تکمیل،

  ، رانیاتوبوس مترو،( بر انبوه و عمومی ونقلحمل
 ؛)تاکسیرانی

 ؛ و تجهیزات آن تأسیسات روزرسانیبهاولویت ویژه براي تکمیل شبکه مترو و 
 رانی؛ ونقل اتوبوسنوسازي و توسعه شبکه حمل

 ریزي براي ارائه تسهیالت براي نوسازي ناوگان تاکسیرانی و هوشمندسازي آن؛ برنامه

زیرساخت  و  توسعه  اجتماعی  و  فرهنگی  هاي 
با   مرتبط  خدمات  توسعه   تأکیدارتقاي  بر 

هویت   ارتقاي  و  عمومی  و  جمعی  فضاهاي 
 ؛ ایرانی  -اسالمی

 ؛مؤمنانهتوسعه فضاهاي جمعی و عمومی براي ایجاد سرزندگی در محیط شهري و تقویت زیست 
 ؛ هاي شهريایرانی در فضاهاي عمومی و پروژه -معماري اسالمیگیري از هاي الزم براي بهرهتهیه دستورالعمل

 ؛توسعه فضاهاي فرهنگی و احیاي نقش سراهاي محله
 ؛ساماندهی و توسعه مراکز فرهنگی و گردشگري

 ؛ برداري در جهت ترویج فرهنگ و رفتار شهرونديارتقاي کیفیت اوقات فراغت شهروندان و بهره

اقشار و کاهش   توانمندسازيآموزش شهروندي، 
 ؛ هاي اجتماعی و ارتقاي سالمتآسیب

 ؛آگاهی عمومی شهروندان در زمینه حقوق و تکالیف شهروندي  يارتقا
 ؛ خانوار  سرپرست زنان توانمندسازي و تیحما

  ؛اجتماع امنیت ارتقاء  منظوربه ربطذي هايسازمان و نهادها همکاري با شهري دفاع بی فضاهاي ساماندهی
 خدمات  ارائه  مراکزساماندهی   ها و ...)  و همچنینخوابساماندهی طردشدگان جامعه (معتادان، متکدیان و کارتن

 ؛پذیرآسیب  افراد از تیحما و يتوانمندساز ،اجتماعی
 ؛گیري کروناهاي مقابله با همهبرنامهتجهیز و تقویت مراکز درمانی شرکت شهر سالم در راستاي 

ترب  جیترو و  انقالب  ینید  تیفرهنگ  تفکر    ،یو 
ا  يجهاد سبک    جیو شهادت، ترو  ثاریو فرهنگ 
 ؛ خانواده ادیبن  میو تحک یاسالم یزندگ

 ؛ ترویج سبک زندگی اسالمی و تحکیم بنیاد خانواده
 ؛ ایثار و شهادتارتقاي تربیت دینی و انقالبی، تفکر جهادي و فرهنگ  

 ؛ و افزایش سرانه فرهنگ  خوانیکتابارتقاي فرهنگ شهروندي، ترویج فرهنگ و هنر، 

شهر    سازيایمنو     سازيمناسب،  پذیريدسترس
 ؛ براي حضور سالمندان، معلوالن، بانوان، کودکان

 ؛ نیمه عمومیپذیر کردن فضاهاي عمومی و هاي مرتبط براي دسترسجدیت در اجراي دستورالعمل
هاي ویژه بانوان،  ورزشی ویژه بانوان و کودکان ازجمله مراکز شهربانو، بوستان  -تکمیل و تجهیز فضاهاي فرهنگی

 ؛ هاي کودك و ...بوستان
افزایش تسهیالت نظیر کارت منزلت براي حضور پذیري بیشتر سالمندان در شهر با توجه به افزایش سن عمومی  

 جامعه؛
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  کاالي   توزیع  خدمات  مدرنیزاسیون   و  توسعه
 ؛ )شهروند و بار تره و میوه میادین( ضروري

 ؛توزیع کاال انبارگردانی و  لجستیک، فرآیندهاي ساماندهی  براي هوشمندسازي و مدرنیزاسیون رویکرد اتخاذ

 ؛ شهروندان  همه پذیر مراکز عرضه کاالهاي اساسی برايدسترس و توزیع متوازن

  پسماند   آوريجمع  خدمات  و  هازیرساخت   توسعه
 ؛ )آموزش و بازیافت مکانیزه، آوريجمع( شهر

 ؛شهر   فیزباله و تنظ  يآورجمع هاي زیرساخت يسازیزهتوسعه و مکان

 ؛ و آموزش شهروندان سازيفرهنگ يبرا ژهیو يزیربرنامه

   ثانویه؛ بازیافتی محصوالت تولید و انرژي تولید در زباله از استفاده سازي بهینه

 و  مساجد   و  متبرکه  اماکن  و  بقاع   ساماندهی
 ؛ شهر هايآرامستان خدمات و زیرساخت توسعه

 ؛مؤمنانهها و اماکن و بقاع متبرکه و بسترسازي براي زیست زادهساماندهی و ایجاد فضاهاي عمومی پیرامون امام
 (س)؛زهرابهشتهاي توسعه در هاي آن با توجه به محدودیتزیرساخت سازيآمادهآرامستان جدید و   یابیمکان

 مساجد در سطح محالت؛احیا و توسعه مسجد محوري و تقویت نقش فرهنگی 

 به  گانهسه  قواي  با  سازنده  تعامل
 ؛ شهر نفع

 ؛ قانونی تکالیف با متناسب   شهري مدیریت قانونی اختیارات توسعه و  قوانین بازنگري و  وضع براي مقننه قوه با تعامل
 راستاي افزایش نقش سازنده مدیریت شهري تهران؛ هاي قانونی و ...) در تعامل با ارکان قوه مجریه (هیات دولت، شوراها، مجامع و هیات

 تعامل با قوه قضاییه براي ارتقاي عملکرد شعبات خاص رسیدگی به دعاوي تخصصی مدیریت شهري و احقاق حقوق شهروندان؛ 

  نهادهاي   با  سازنده  تعامل
 ؛ حاکمیتی

 هايکاربري   و  همگانی  هايعرصه   توسعه   باهدف)  کیلومترمربع  50(تهران  شهر  هايپادگان  و  نظامی  اراضی  ساماندهی  براي  مسلح  نیروهايسایر    و  دفاع   وزارت  با   تعامل
 ؛خدماتی

 ؛ ...) و رضوي قدس آستان امام،  حضرت فرمان اجرایی  ستاد اسالمی،  انقالب مستضعفان بنیاد( حاکمیتی هاينهاد با تعامل

 هاسازمان  نهادها، با سازنده تعامل
 ؛ ايحرفههاي تشکل و

 مختلف؛  هايچالش  گیريشکل و موجود وضعیت در تعامالت کاهش واسطهبه پایتخت حریم   و شهري مجموعه مؤثرتر اداره در تهران شهرداري نقش احیاي
 ؛ و جامعه علمی و دانشگاهی ...) و مشاور مهندسان جامعه  ،مهندسینظام(  ايهاي حرفه تشکل با مشارکتی و سازنده تعامل
 موفق؛ هاينمونه و تجربیات تبادل راستاي در کشور شهرهايکالن با مشارکتی و سازنده تعامل

 و  نهادها  با  سازنده  تعامل
  تبادل   و  المللیبین  هايسازمان
 ؛ تجارب

 ؛مشابه معضالت حل براي  هاآن مدیریتی تجارب از  گیريبهره براي تهران شهر مشابه شهرهاي با تعامل
 ؛فعال يریپذرقابت جادیمسقط و ...) و ا روان، یه، اح(دو هیهمسا يکشورها شهرهايکالن با  ژهیتعامل وتقویت دیپلماسی شهري و 

 ؛ اخص شهرهاي محور مقاومت طوربهانتقال دانش فنی و تخصصی به شهرهاي اسالمی، 
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شهرداري   مالیه  نظام  ساماندهی 
 ؛ تهران

 ؛ ریالی شهرداري تهران میلیارد هزار 660بدهی بیش از ارائه برنامه عملیاتی مشخص و شفاف جهت مدیریت  ؛ هاي شهرداريبدهیمدیریت 

 ؛ افزایش سهم درامدهاي پایدار شهرداري تهران

 ؛ پیگیري تصویب و ابالغ الیحه درآمدهاي پایدار
 ؛ مطالبات شهرداري تهرانریزي و تالش براي ایجاد ضمانت اجرایی وصول برنامه

 ؛ هاي شهرداري تهرانها و سازمانساماندهی شرکت
 ؛ ي تهران شهردارکارکنان  رهیو صندوق ذخ  یبازنشستگ سازمان رمجموعهیز يهاشرکت یسامانده

بر کاهش هزینه یا افزایش    تأکیددر ارائه خدمات به شهروندان با    بنیانهاي دانشمندي از ظرفیت شرکتبهره
 ؛پایدار درآمدها

  و   شهر  هايدارایی   از  پایدار  استفاده
 ؛ درآمدها از بهینه منديبهره

 ؛هاي شهردي پایدار و مستمر از دارایینمریزي و تالش جهت بهرهبرنامه
 ؛ تهران  يشهردار يهاییاز دارا يبردارنرخ بهره دیتجد

 ؛محور یبده -محور مشارکت یمال نینو يهااز ابزار ي مندبهرهریزي براي برنامه ؛مالی تأمیناستفاده از ابزارهاي نوین    
 ؛ مالی  -هاي بانک شهر جهت توسعه خدمات پولیاستفاده از ظرفیت

پیگیري مطالبات شهرداري از دولت و سایر 
 ؛نهادها و اشخاص

همچنین مطالبات  ریالی از دولت و سایر نهادها و    میلیارد  هزار  93مطالبات قطعی    ریزي و پیگیري وصولبرنامه
و پیگیري وصول   از نهادهاي دولتینشده  تعیین مطالبات قطعی    نیز  ریالی از اشخاص و  میلیارد  هزار  35  قطعی

 آن؛ 

 ؛ سازي و هوشمندسازي نظام مالیهشفاف  
 ؛ ساماندهی معامالت شهرداري تهران  منظوربهایجاد ساختار هوشمند 

 ؛براي امالك برگیتکبرداري از آن و اخذ اسناد اطالعات سامانه امالك و الزام به بهره روزآوري بهتکمیل و 
 ؛ فساد هايگلوگاه رویکرد ضد فساد و بستن 

 ؛محوريمشارکت شهروندان و با رویکرد محله تأکیدریزي عملیاتی با بودجه ؛ ریزياصالح و ساماندهی نظام بودجه  
 ؛ اي در بودجه ساالنههاي درآمدي و هزینهایجاد ارتباط بین ردیف

مدیریت   و  ساختار  ساماندهی 
 منابع انسانی 

 ؛ ساماندهی نیروي انسانی
شهرداري   متراکممندي از نیروي انسانی بازتعریف شرح مشاغل موجود و تبیین شرح وظایف جدید به جهت بهره

 ؛ در راستاي اداره مطلوب شهر
و  کارکنان  سالمت  و  رفاه  معیشت،  تقویت 

 ؛بازنشستگان
 معیشت، رفاه و سالمت ایشان ارتقايبراي  ریزيبرنامهنیازمند  ،سازمان دارایی ترینباارزش  عنوانبهمنابع انسانی 

 باشد؛ می مندي و انگیزهافزایش رضایت منظوربه

تغییرات غیر کارشناسی در ساختار شهرداري در دوره اخیر مدیریت شهري، نیازمند بازنگري ساختار متناسب با  ؛ بازنگري ساختار شهرداري تهران
 ؛ نیروهاي امروز شهرداري است
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 برنامه خرد  برنامه کالن 
نظام   ارتباط  تقویت  ایجاد  و  عملکرد  ارزیابی 

پرداخت،   (نظام  اداري  نظامات  سایر  با  معنادار 
 ؛ نظام ارتقا و انتصاب)

باشد  ها تقویت رابطه خروجی نظام ارزیابی عملکرد با نظام پرداخت و نظام ارتقاي شغلی میبرنامه  ترینمهمیکی از  
 ؛ وري و انگیزه پرسنل در انجام امور محوله خواهد شدکه این موضوع باعث افزایش بهره

 ؛ بر ثبت تجارب مدیران شهرداري در مواجهه با رویدادهاي خاص نظیر حادثه پالسکو تأکیدبا  ؛ نظام ثبت و انتقال تجارب مدیران 
 ؛مابین نظام آموزش و نظام ارتقاء تمرکز بر یادگیري مستمر و مهارت محور و ایجاد ارتباط فی ؛ بازنگري نظام آموزش

 سازمانی افزایی در حل مسائل هاي کاري جهت همایجاد تیم تمرکز بر توسعه تیمی 
 تمرکز بر ارتقاي پرسنل مبتنی بر توانایی و صالحیت اخالقی و فنی  ساالريشایستهتقویت فرهنگ 

 تقویت تعلق سازمانی  
ریزي باید  یکی از دالیل کاهش تعلق سازمانی، استخدام ادواري با سالیق مختلف است که با اقدامات فوق و برنامه

 اقدام نمود. نسبت به رفع این معضل جدي 
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