شهر تهران در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

«تهران باید به شهری با هویت ایرانی و اسالمی ،زیبا
و روح نواز ،دارای رفاه عمومی و مقاوم تبدیل شود».
«اگر بشود این شهر را خوب اداره کرد ،خوب ساخت و

خوب توسعه داد یک الگوی عملی برای نظام اسالمی
خواهد بود».
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پیشگفتار
آنچه پیش رو است "کلیات برنامه پیشنهادی شهرداری تهران" برای دوره چهارساله  1396-1400است .در این برنامه کوشش شده است با تمرکز برر مارا و و چرالش
های پیش روی "شهر" و "شهرداری تهران"  ،از اسناد فرادست مانند قانون اساسی ،سند چشم انداز بیات ساله ،سیاست هرای کلری نمرار در هروزه مردیریت شرهری،
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و دیدگاه های مقار معمم رهبری (مدظله العالی) و اسناد مصوب مرتبط با شهر تهران نمیر طرح راهبردی – ساختاری جامع ،طررح

تفصیلی شهر تهران و برنامه پنجااله دور شهرداری و طرح های موضوعی مانند طرح جامع همو و نقو برای گشودن افق های نو بهره برداری شود.
بر این اساس ابتدا چشم انداز تهران در افق  1404مورد اشاره قرار گرفته است و سپس با دسته بندی موضوعات راهبردی شهر و شهرداری به  14بخش ،برای هر یر
از بخش ها ،چالش ها و ماا و اصلی تبیین و برای گذر از آن ها راهبردها و اهم سیاست های مورد نمر ارا ه شده است.
روشن است که تالش در جهت تبدیو تهران به "شهری اسالمی"" ،شهری جهانی"" ،شهری مدرن"" ،شهری تاریخی"" ،شهری اناانی"" ،شهری پایدار"" ،شرهری
مشارکت جو"" ،شهری شهروند مدار"" ،شهری دانش بنیان"" ،شهری ارتباطی" و  ...و در ی

کالر شهری برای زندگی کاری دشوار و مارتلزر در و ناراهی نرو و

عزر و اراده ای جمعی است.
به شهر تهران باید فراتر از ساخت کالبدی آن ناریات ،شهری که بر ساخت فرهناری ،اجتمراعی و اقتصرادی ویر ه و پیچیرده ای متتری اسرت .تهرران امرروز گرویی
"کشوری" است در دل کشور بزرگ ایران .هر فرصت و تهدیدی که فرا روی سرزمین پهناور ما است ،در ابعادی کوچتتر و گاه در همان ابعاد در برابر تهران قرار دارد.

۱

تهران دنیایی است که در درون آن دنیاهای گوناگون نهفته است .پس بیش و پیش از "بافت کالبدی" تهران باید "بافت فرهنای"" ،بافت اجتماعی"" ،بافت اقتصادی"
و هتی "بافت سیاسی" آن را شناخت و ضعف ها و قوت ها و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی را مورد مطالعه قرار دارد و سپس برا عزمری راسر و اراده ای قروی بره
بهبود امور شهر و زندگی شهروندان و آفرینش الاویی در تراز منطقه ای و جهانی همت گمارد.
برنامه پیش رو در فرصتی اند با نااه به ضرورت های پیش گفته تنمیم و تدوین شده است ،از این رو الزر می دانم مبانی ،مقتضیات و محردودیت هرایی را کره ایرن
برنامه از آن ها متأثر بوده است به اختصار یادآور شور:
 -1اداره شهرها و مدیریت شهری در روزگار معاصر ،چالشی فراگیر است که همه ستونتااه های شهری جهان و به وی ه کالنشهرهای در هال توسرعه را در برر گرفتره
است .شهر تهران نیز که از پیش از پیروزی انقالب با ماا و پیچیده و در هم تنیده فراوانی درگیر بوده است ،از این قاعده ماتثنی نیات .از ایرن رو یرافتن راهبردهرا و

راهتارهای مناسب تر اداره آن در وضعیتی پایدار و شایاته ،تالشی سترگ می طلبد که باید با دوراندیشی و همه جانبه ناری همراه باشد.
 -2توسعه پایدار ،متوازن و موزون شهری محدود به تدوین اسناد راهبردی و هتی واباته به کاربات فناوری ها و ابزارهای روزآمد نیات ،بلته مؤلفه هایی مانند میرزان
مشارکت اجتماعات محلی در امر توسعه ،درجه مشارکت پذیری فرآیندهای اداره شهر ،انباشت سرمایه اجتماعی شهری و اهااس تعلق شهروندان به شهر ،توزیع خدمات
و امتانات شهری و اثر آن بر توزیع ثروت شهری و  ...عواملی هاتند که توسعه پایدار شهری در باتر آن ها امتان تحقق و تجلی پیدا می کند.

 -3در باور من شهر برای اناان ها ساخته می شود و از روابط اناانی و ساختار اجتماعی ،هویت می پذیرد .بنابراین کلیه برنامه هرا و فعالیرت هرا بایرد در جهرت ارتقرا
کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و آسایش اناان ها تنمیم شود و به اجرا در آید .بر این اساس دستیابی به شهری اناان محور هدف این برنامه است و شهرداری باید
به عنوان نهادی "تاهیو گر" و نه "تصدی گر" عهده دار اجرای این مأموریت باشد .در این نااه است که مردر تدریجاً شهرداری را از آن خود می دانند ،به آن اعتماد

2

می کنند و نابت به شهر و ماا و و مشتالت آن اهااس تعلق و مائولیت می یابند و رابطه ای ارگانی

و صمیمی میان مردر و این نهاد برقرار و امیرد بره آینرده ای

بهتر برانایخته می شود .تنها با این امید است که ظرفیت عمیم و نیروی بزرگ اندیشه "مردر" ،پشت سر شهرداری بایج می شود و در تصمیم سازی هرا و سرپس در
مرهله اجرا و نمارت به مدد مدیریت شهری می آید.
 -4شعار "تهران :شهر امید ،مشارکت و شتوفایی" در چارچوب رویترد باال انتخاب شده است .تهران می تواند و باید به شهری تبدیو شود که همه شرهروندان ،آن را از
آن خود بدانند و از زیاتن در آن اهااس آرامش ،نشاط و "امید" داشته باشند .شهروندان امیدوار در فرآیند اداره و بهبود امور شهری" ،مشارکت" می نمایند و با تقویرت
مناسبات ،رفتارها و نهادهای مدنی ،تحر  ،توسعه و "شتوفایی" شهر و شهروندان در همه زمینه ها میار خواهد شد.
 -5ارتقا کیفیت زندگی شهروندان ،هدف اصلی این برنامه است ،لذا مجموعه فعالیت های "نرر" مقدر بر اقدامات "سخت" قرار گرفته اسرت و مبراهثی چرون توسرعه

فرهنای – اجتماعی ،افزایش سرمایه اجتماعی ،مشارکت هماانی و  ...از اولویت خاصی برخوردار هاتند.
 -6اعتقاد دارر که مهمترین ابزار هو ماا و پیچیده تهران مشارکت مردر و استفاده هداکثری از تمامی منابع ،امتانات و توان مدیریتی ایرانیران اسرت .مشرتو تهرران
فقدان برنامه نیات ،مشتو ناکارآمدی برنامه ها و عدر پایبندی مجریان به آن از ی

سو و فقدان دیدگاهی جرامع نارر در برابرر پیچیردگی هرای سیاسری ،اجتمراعی،

فرهنای و اقتصادی شهر از سوی دیار است .بنابراین راه خروج از تناناها و بحران ها ،تغییر پارادایم موجود و بایج همه منابع و جلب مشارکت نخباان ،جوانان و عمور

ذینفعان برای تحول و اصالح وضع شهرمان در چارچوب رویتردهای پیش گفته است.
 -7تنمیم برنامه ای جامع و سنجش پذیر که علی القاعده دسترسی به اهداف کمی را در بازه های زمانی معین تتلیف می کند ،ماتلزر دسترسی به داده ها و اطالعرات
جامع سازمانی و انجار مطالعات و پ وهش های شهری و تحلیو های ثانوی و سنتز های مفهومی است که در فرصتی کوتاه امتان پذیر نیات .عالوه بر آن وجود اسناد

۳

راهبردی شهر تهران از جمله برنامه پنجااله مصوب شورای اسالمی شهر ،چارچوبی را برای برنامه ریزی در اختیار قرار می دهد که باید در هر برنامه ای برای اداره شهر
مورد تأکید باشد .بنابران تالش شده است تا در برنامه پیشنهادی ،اصول و راهبردهای اصلی و اهداف اسناد فرادست لحاظ شوند.
 -8واقعیت آن است که مهم تر از عناوین و هتی راهبردها و راهتارهای برنامه ،طراهی برنامه های عملیاتی و مدیریت بر اجرای پروژه هایی اسرت کره بتواننرد امتران
مشاوره و مشارکت شهروندان ،نهادهای مدنی ،شبته های اجتماعی ،فعاالن و متخصصان امور شهری به وی ه بانوان و جوانان را فراهم کنند و ظرفیت های جدیردی در
تأمین منابع پایدار ،سرمایه گذاری مردمی ،ثروت آفرینی شهری ،شتاب و رونق در کاب و کارهای شهری را ایجاد و نهایتاً تحرول در سراختارهای هقروقی و نمرارتی و
تبدیو تهران به شهری دلخواه برای مردر را محقق سازند .اجرای این برنامه ها از سوی هر که باشد نیازمند سیاستازاری و مدیریت جمعی است که اساس آن همردلی،
هان ظن ،مشارکت و هم افزایی از سوی شهروندان تهرانی ،شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری و ماتلزر پشتیبانی و تعامو میان ارکان نمار جمهروری اسرالمی

ایران ،دولت و مدیریت شهری تهران است.

بمنّه و کَرَمه
محمدعلی نجفی
(مردادماه )1396
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هدف
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چشم اندازها
۵

چشم انداز شهر در افق 1404
• تهران شهری برای هماان با فرهنای مترقی و اصالت و هویت ایرانی – اسالمی
• تهران شهری اناان محور با تأکید بر اخالق شهروندی و ارتباطات اناانی
• تهران شهری مشارکت جو با مشارکت هداکثری شهروندان ،سازمان های مردر نهاد و شبته های اجتماعی
• تهران شهری هوشمند ،دانش پایه و نوآور
• تهران شهری ایمن و تاب آور در برابر مخاطرات
• تهران شهری پا  ،سرسبز و دوستدار محیط زیات
• تهران شهری با نشاط و برخوردار از عرصه های عمومی متنوع و گاترده
• تهران شهری پایدار ،مناجم و متعادل در ستونت ،فعالیت و فراغت
• تهران شهری عدالت محور ،مدافع هقوق شهروندی و هامی آسیب دیدگان اجتماعی
• تهران شهری در تراز جهانی با عملترد فرا ملی

چشم انداز شهرداری در افق 1404
• شهرداری تهران نهادی شفاف و عاری از فااد
• شهرداری تهران نهادی پاسخاو و مائولیت پذیر
• شهرداری تهران نهادی کارا و تاهیو گر
• شهرداری تهران نهادی مشارکت پذیر با نااه محله محور
• شهرداری تهران نهادی پیشتاز در خدمت رسانی با رویترد اجتماعی و فرهنای
• شهرداری تهران نهادی همتار در بهره گیری بهینه از ظرفیت های عمومی و دولتی

۶

موضوعات راهبردی شهرداری تهران
 -1مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت
 -2حکمروایی خوب شهری
 -3مدیریت منابع و مصارف
 -4هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران
۷

موضوعات راهبردی شهر تهران
 -1تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی

 -6ایمنی ،تاب آوری و مقابله با مخاطرات

 -2توسعه فرهنای و اجتماعی

 -7معماری و شهرسازی

 -3عدالت در تأمین تاهیالت و خدمات شهری

 -8بازآفرینی شهری پایدار

 -4محیط زیات

 -9همو و نقو و ترافی

 -5آب و فاضالب

 -10اقتصاد شهری
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مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت
اهم چالش ها و مسائل
•
•
•
•

تقایم بندی وظایف ملی و محلی
هماهنای و همارایی سیاستی ر برنامه ای مدیریت شهری با سطوح شهر،
استان ،منطقه کالنشهری و دولت
جایااه مدیریت شهری در هاکمیت و هضور شهرداری تهران در نمار تصمیم
گیری و تصمیم سازی
مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به عنوان محور هماهنای مدیریت در
شهر
۹

هدف راهبردی

• ارتقا و تقویت جایااه و نقش مدیریت شهری در هاکمیت
راهبرد ها

• ارتقا مناسبات مدیریت شهری با هاکمیت ،دولت ،مجلس شورای اسالمی و قوه
قضاییه
• تحقق مدیریت هماهنگ شهری (برنامه ریزی ،تأمین زیرساخت و تعامالت نهادی
هماهنگ)
• به روز رسانی قوانین و مقررات موضوعه به منمور تقایم وظایف متناسب با ایجاد
شهر پایدار ،تاب آور ،رقابت پذیر ،مدرن و هوشمند
۱۰

اهم سیاست ها
• پیایری نمرات مدیریت شهری در فرآیند تصویب لوایح و مقررات مرتبط با مدیریت شهری
• پاالیش وظایف شهرداری تهران و اصالح قوانین و مقررات موضوعه
• ایفای نقش فعال و مؤثر در کمیایون خاص امور کالنشهر تهران و سایر کالنشهرها
• تمرکز و هماهنای امور تصمیم سازی ،تصمیم گیری مرتبط با اداره شهر در سطح مدیریت شهری
• توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جوامع محلی و شورایاری ها و ارتقای دانش و توانایی های علمی و
تجربی آنها به منمور ایفای نقش کارآمد آنها متناسب با سیاست های تمرکززدایی
• ایجاد نهاد هماهنای و تعامو کالنشهرها با هاکمیت
۱۱

حکمروایی خوب شهری
اهم چالش ها و مسائل

•
•
•
•
•
•
•

قوانین و مقررات متناسب با الزامات هتمروایی خوب شهری
مائولیت پذیری و پاسخاویی
شفافیت و سالمت سازمانی
قانونارایی
دیپلماسی شهری
بهره وری سازمانی و کارآمدی
مشارکت پذیری
۱۲

هدف راهبردی

• تبدیو مدیریت شهری به هتمروایی مدرن و کارآمد
راهبردها
• رانت زدایی ،ایجاد شفافیت در نمار تصمیم سازی و تصمیم گیری و ارتقا سالمت اداری
• ارتقا سرمایه اناانی مدیریت شهری و افزایش بهره وری نیروی اناانی
• بازناری ساختار نیروی اناانی و برون سپاری فعالیت ها
• افزایش فرصت مشارکت شهروندان و ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی
شهری
• نقش آفرینی فعال در هوزه دیپلماسی شهری و تحقق شهری در تراز جهانی
• ارتقا فرهنگ سازمانی

۱۳

اهم سیاست ها
• ارتقا فرهنگ تتریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به شهروندان
• ایجاد ساز و کار الزر برای کاهش میزان تخلفات اداری
• ایجاد سازو کار الزر برای کاهش دعاوی هقوقی
• تنمیم ساز و کار رقابتی برای بتارگیری و ارتقا مدیران و کارکنان به سطوح عالی سازمانی
• استقرار نمار انایزشی نیروی اناانی و اناجار روابط درون سازمانی
• افزایش سطح توانمندی و مهارت های تخصصی کارکنان
• توانمند سازی و افزایش فرصت هضور زنان در بدنه مدیریتی شهرداری تهران
• ارتقا سطح تاهیالت رفاهی ارا ه شده به کارکنان شهرداری
• شناسایی و عضویت شهرداری در مجامع بین المللی
۱۴

اهم سیاست ها
• بازناری فرآیندها و کاهش فرآیندهای موازی ،اصالح ساختار سازمانی و توسعه فناوری های
نوین در ارا ه خدمات
• بازناری ساختار سازمانی به منمور چاب سازی و کوچ سازی سازمان شهرداری تهران
• ساماندهی شوراهای عالی و کمیایون های تخصصی زیرمجموعه شهرداری
• افزایش سهم فعالیت های برون سپاری شده
• اطالع رسانی به موقع ،جامع ،شفاف ،قابو اتتا و دسترس پذیر از تصمیمات مدیریت شهری
• تالش در جهت تحقق بودجه ریزی و برنامه ریزی مشارکتی
• تشویق و تقویت زمینه های برگزاری رویدادهای بین المللی در تهران
• ایجاد زیرساخت های الزر به منمور کاهش مراجعه و مواجهه ماتقیم شهروندان با کارکنان
شهرداری
۱۵

مدیریت منابع و مصارف
اهم چالش ها و مسائل
•
•
•
•
•
•
•
•

عدر کارایی تخصیص منابع و هزینه باالی اداره شهر
سهم درآمدهای ناپایدار در اداره شهر
نمارت مؤثر و کارآمد بر کیفیت و بهای تمار شده پروژه های شهری
اجرای پروژه های فاقد اولویت ،فاقد توجیه و خارج از برنامه های مصوب
ناکارآمدی نمار بهره برداری و ناهداری پروژه ها
بدهی های شهرداری تهران
مطالبات شهرداری تهران
روابط مالی کارآمد دولت و شهرداری
۱۶

هدف راهبردی

• مدیریت بهینه منابع و مصارف
راهبردها

•
•
•
•

اصالح سیاست های بودجه ای شهرداری
ایجاد تنوع و اصالح نمار تأمین مالی شهرداری و پایدار سازی درآمدها
بهبود نمار نمارت و ارزیابی فعالیت ها
برقراری شفافیت و انضباط مالی و مدیریت مؤثر هزینه کرد

۱۷

اهم سیاست ها
•
•
•
•
•
•
•
•

و بر اساس برش

تدوین بودجه پیشنهادی سنواتی با در نمر گرفتن اولویت های استرات ی
ساالنه از برنامه های میان مدت
استقرار هداکثری رویترد بودجه ریزی مشارکتی و نمار بودجه ریزی مبتنی بر عملترد
پیایری نمرات شهرداری تهران در لوایح ارزش افزوده و درآمدهای پایدار به منمور افزایش
سهم درآمدهای پایدار
تدوین باته سیاست های تشویقی و تنبیهی به منمور وصول عوارض پایدار
ایجاد تنوع در روش های تأمین مالی پروژه های شهری نمیر  ،PPP ،BOTفاینانس،
یوزانس ،اوراق صتو و ...
واگذاری پروژه های نیمه تمار و در هال بهره برداری به بخش خصوصی با هدف مردمی
کردن اقتصاد
اخذ بهای واقعی خدمات شهری و بازناری نمار کاب درآمد از فعالیت های اقتصادی شهر
بهینه کردن نمار تشخیص و وصول درآمد
۱۸

اهم سیاست ها
•

بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری

•
•
•
•
•

اجرای کامو نمار پذیرش پروژه های جدید و هذف پروژه های فاقد اولویت و توجیه
برقراری سیاتم شناسایی و ایفای هقوق و مطالبات
تدوین و استقرار استانداردهای مشخص هاابداری ،هاابرسی و بودجه
شناسایی ،تدقیق و طراهی نمار بازپرداخت بدهی های شهرداری تهران
استقرار کامو نمار فنی و اجرایی شهرداری تهران و بتارگیری مشاوران و پیمانتاران
ذیصالح
واگذاری فعالیت ها و پروژه های شهری از طریق مناقصه عمومی و استقرار هداکثری
نمار ارجاع رقابتی
کاهش تصدی گری و برون سپاری فعالیت ها
شناسایی ،تدقیق و طراهی نمار وصول مطالبات شهرداری تهران

•
•
•

۱۹

هوشمندسازی شهر و شهرداری
اهم چالش ها و مسائل

•
•
•
•
•
•

زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات
یتپارچای سامانه های موجود در شهرداری تهران
نمار آماری مناسب و قابو اتتا
به کارگیری موثر هوشمندسازی در فرآیندهای سازمانی
فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات
اطالع رسانی و خدمت رسانی التترونی (تحت وب) به مردر
۲۰

هدف راهبردی

• تحقق شهر و شهرداری هوشمند
راهبردها

•
•
•
•
•

یتپارچه سازی سامانه های نرر افزاری و اطالعاتی شهرداری تهران بر اساس معماری
اطالعات خدمت گرا
توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات
استقرار نمار آماری شهر و شهرداری (ثبتی و غیرثبتی)
هوشمند سازی فرآیندها و توسعه خدمات تحت وب شهرداری تهران
استقرار نمار مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات جهانی در مدیریت شهری
۲۱

@istgah96
اهم سیاست ها
• ایجاد و توسعه مرکز داده واحد و برقراری ارتباط بین سامانه های اطالعاتی مختلف و ارائه خدمات پنجره واحد
• به روز رسانی نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری
• پیاده سازی استانداردهای نوین در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات الکترونیکی

• استفاده از توان بخش خصوصی در تولید سامانه های الکترونیکی و ارتقاء سطح تکنولوژیکی
• همکاری و مشارکت با شرکت های نوآور و خالق در حوزه فناوری اطالعات
• استقرار نظام جامع آماری شهرداری تهران
• برقراری ارتباط با سامانه های اطالعاتی مرتبط با مدیریت شهری در سایر نهادها و دستگاه های اجرایی
• ایجاد زمینه های الزم برای تولید و جمع آوری آمارهای مورد نیاز برنامه ریزی و مدیریت شهری
• افزایش سرویس های الکترونیکی تحت وب شهروندی
• توسعه دامنه فرآیند های اجرایی به شکل الکترونیکی
• کاربست پروژه های مطالعاتی و تجارب ثبتی داخلی و بین المللی در کلیه مأموریت های شهرداری
• بازنگری در وظایف و اختیارات دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه عملکرد آنها

۲۲

تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی
اهم چالش ها و مسائل
•
•
•
•
•
•
•
•

ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در شهر
مشارکت های مردمی و تشتو های مردر نهاد
اعتماد به مدیریت شهری
مشارکت مدنی ،گفتاو ،آگاهی و تعامالت ما بین افراد ،گروه ها ،اهزاب و ...
مشارکت فعال کنشاران شهری در امور شهری
تااوی در برابر قانون و رفع تبعیض
اهااس امنیت در شهر
هفظ و تقویت هویت محله ای
۲۳

هدف راهبردی
• ارتقا سرمایه اجتماعی
راهبردها
•
•
•
•

هفظ و ارتقا وهدت ،اناجار ،وفاق و هس تعلق شهروندان به شهر و یتدیار
اعتماد متقابو ذینفعان پروژه ها و فعالیت های شهرداری
ترجیح مصالح عمومی بر منافع شخصی و گروهی در شهر و شهرداری
اعتماد و هس تعلق کارکنان به سازمان شهرداری

۲۴

اهم سیاست ها
• پایش و ارزیابی ماتمر سرمایه اجتماعی شهر
• ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان نابت به فعالیت ها و خدمات ارا ه شده توسط شهرداری
• طراهی سیاتم های مشارکت هماانی در فرآیند تصمیم گیری
• بتارگیری هداکثری و جذب مشارکت نخباان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت شهری
• شناسایی و اصالح فضاهای بی دفاع شهری
• ایجاد بان ایده شهر به منمور استقرار شهر خالق
• توسعه همتاری های جمعی از طریق نهادهای آموزشی ،دینی و مراکز رفاهی و تفریحی
• توسعه مشارکت و ارتقا نقش شورایاری ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری با رویترد محله محوری
• تعدیو نابرابری های اجتماعی و تأمین خدمات و فضاهای عمومی متناسب با نیاز شهروندان
• استقرار همه جانبه نمار شایاته ساالری و ارتقا رضایتمندی کارکنان
۲۵

توسعه فرهنگی و اجتماعی
اهم چالش ها و مسائل
•
•
•

ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی (اعتیاد ،کودکان کار ،زنان خیابانی و )...
مائولیت پذیری اجتماعی بنااه ها ،نهادها و شهروندان
سب زندگی شهروندی

•
•
•
•
•
•

وجاهت قانونی ورود شهرداری به برخی هوزه های اجتماعی و فرهنای
وجود هاشیه نشینی و ستونتااه های غیر رسمی
اثربخشی آموزش های شهروندی ارا ه شده
نقش و جایااه زنان در شهر و شهرداری
شادی و نشاط در بین شهروندان
هویت دینی ،انقالبی و ملی در میان شهروندان به وی ه جوانان
۲۶

هدف راهبردی
• ظرفیت سازی و توانمندسازی اجتماعی و فرهنای شهروندان
راهبردها
•
•
•

•
•
•
•

تحقق مدیریت هماهنگ فرهنای و اجتماعی شهر و هم افزایی و یتپارچای در ارا ه خدمات اجتماعی
تعدیو نابرابری و تقویت هوزه های عمومی ،توانمندسازی و تعامو مؤثر با تشتو های اجتماعی و تاهیو
گری
تعمیق ارزشها  ،باورها و اعتالی معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی ،معنویت و هفظ هویت اسالمی –
ایرانی
اهیا  ،و ارتقا کیفیت محیط شهری در جهت تعریف هویت شهر و پاسخاویی به نیازهای روانی و عاطفی
شهروندان
هفاظت و بهره گیری و توسعه عوامو ،عناصر و نشانه های تتوین و توسعه محالت در ادوار تاریخی شهر
ارتقا جایااه هقوق شهروندی و تاکید بر آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی
بهبود فرهنگ شهرنشینی و شهروندی

۲۷

اهم سیاست ها
•توسعه فعالیت های عمیق دینی و معارف قرآنی و ترویج ارزشهای دینی و انقالبی در جامعه شهری
•شناسایی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی (کودکان کار ،معتادان و  ،)...آموزش ،توانمندسازی و ساماندهی آنان و ایجاد
بان اطالعاتی
•استفاده از مشارکت سازمان های مردر نهاد برای کم به کاهش آسیب های اجتماعی
•افزایش میزان دسترسی شهروندان به محصوالت و خدمات اجتماعی و فرهنای
•توسعه زیرساخت های فرهنای و اجتماعی با تأکید بر بخش خصوصی و سازمان های مردر نهاد
•توسعه آموزش های هماانی ،ارتقا مهارت ها و توانمندسازی شهروندان با تأکید بر تحقق الاوی اسالمی  -ایرانی
•توسعه سرانه فضاهای ورزشی شهر
•پایش ماتمر شاخص های روانی شهر
•طراهی و اجرای سازوکار خروج سالخوردگان از انزوای اجتماعی با کم سازمان های مائول ،سمن ها و مردر
•طراهی و اجرای برنامه های فرهنای و اجتماعی شهرداری با تأکید بر جلب مشارکت اجتماعی شهروندان
•مشارکت ،تعیین هدود و تقایم کار با نهادها و دستااه های ذیربط در شناسایی ،پیشایری و رفع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی
•توانمندسازی زنان ،کودکان و معلوالن
•دسترسی عادالنه شهروندان به خدمات جامع اجتماعی و فرهنای
•آموزش هقوق شهروندی

۲۸

عدالت در تأمین تسهیالت و خدمات شهری
اهم چالش ها و مسائل

• جمعیت شناور روز و شب شهر تهران
• سرانه خدمات و فضای عمومی شهری
• تراکم جمعیت در برخی مناطق شهر تهران
• ستونت گاه های غیررسمی
• توزیع عادالنه امتانات و خدمات در پهنه های شهر
• اختالط ستونت و فعالیت در شهر تهران
• فعالیت های خطرآفرین و آالینده در ستونتااه ها

۲۹

هدف راهبردی
• ایجاد تناسب میان خدمات شهری با سکونت و فعالیت در شهر تهران
راهبردها

• ساماندهی خدمات شهری با رویترد عدالت محور در مناطق و برای اقشار و
گروه های مختلف شهری
• ساماندهی صنایع و مشاغو در شهر
• مدیریت هماهنگ هریم شهر

۳۰

اهم سیاست ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعیین سازو کار الزر به منمور تعیین تتلیف مالتیت ستونتااه های غیررسمی
ساماندهی مراکز تولیدی ،تجاری ،اداری ،آموزشی و درمانی و  ...در شهر تهران
جایازینی صنایع با تتنولوژی باال و فعالیت های دانش بنیان
توسعه عرصه های عمومی نمیر پیاده راه ها ،پالزاها و ...
پذیرش پروژههای جدید منطبق با طرح ساماندهی سلاله مراتبی ارا ه خدمات شهری
همایت از ایجاد بنااه های دانش بنیان ،استارت آپ و صنایع با تتنولوژی باال
نمارت دقیق بر اجرای مقررات ساخت و ساز در هریم
کاهش شتاف سرانه خدمات و تاهیالت شهری مناطق برخوردار و کمتر برخوردار
ساماندهی و ارا ه خدمات متناسب به مناطق پرآسیب اجتماعی
۳۱

محیط زیست
اهم چالش ها و مسائل
• انواع آلودگی های زیات محیطی ،صوتی ،آب ،خا و  ...به وی ه آلودگی هوا
• ضوابط و مقررات زیات محیطی
• تفتی

و بازیافت پاماند ها (خانای ،صنعتی و بیمارستانی)

• شاخص های کیفیت زندگی و محیط زیات شهری
• فضای سبز شهری و پیراشهری

۳۲

هدف راهبردی

• ارتقا کیفیت زیات شهری
راهبردها

•
•
•
•
•

آموزش و فرهنگ سازی در هوزه زیات محیطی
مقابله با آلودگی ها (آلودگی هوا ،آب ،خا  ،صوتی و بصری)
ساماندهی مشاغو و فعالیت های آالینده ،مزاهم و پر مخاطره
استقرار نمار ساخت و ساز و معماری سبز
بهینه سازی مدیریت پاماند
۳۳

اهم سیاست ها
• تنمیم برنامه جامع برای مقابله با آلودگی ها (آلودگی هوا ،آب ،خا  ،صوتی و بصری) بوی ه آلودگی هوا و تقایم وظایف و تعیین نقش
دستااه های متولی
• توسعه فضای سبز شهری و پیراشهری
• مدیریت جمع آوری ،همو و بازیافت پاماند و تفتی و جمع آوری پاماند در مبدأ
• هفظ و صیانت از باغات شهر تهران
• نمارت دقیق بر رعایت استانداردهای زیات محیطی در کلیه فعالیت های شهری
• وضع عوارض بر خودروهای فرسوده
• تعیین تتلیف پاماندهای بیمارستانی و خطرنا
• الزار سازندگان به رعایت نمار نامه ها و دستورالعمو های مربوط به ساختمان سبز
• هفاظت و ساماندهی کوهااران و کوهپایه های پیرامونی شهر با ایجاد کمربند سبز ،تجهیز رود درهها و هدایت و مداخله در نحوه استفاده
از اراضی کوهاار در محدوده و هریم شهر
• نوسازی و بازسازی ناوگان همو و نقو عمومی با هدف توسعه همو و نقو عمومی پا
• ارتقا سطح آموزش زیات محیطی شهروندان به منمور جذب مشارکت عمومی درهفظ محیط زیات شهری
• ترویج استفاده از انرژی های نو نمیر خودروهای هیبریدی با اصالح قوانین تشویقی و اجرای برنامه های فرهنگ ساز
• پیایری سیاست ممنوعیت صنایع آالینده در شعاع  120کیلومتری تهران
• تقویت ،تشویق و استفاده از توانایی های سمن ها در ارتقا کیفیت زیات شهری

۳۴

آب و فاضالب
اهم چالش ها و مسائل
• مدیریت بهینه منابع آب (تولید ،توزیع و مصرف)
• سالمت آب تهران
• زیرساخت های فرسوده توزیع آب
• شبته فاضالب شهری
• مدیریت آب فضای سبز شهر
• نوع گونه های قابو کاشت در فضای سبز شهر
• فرو نشات زمین در شهر
• جمع آوری آب های سطحی و روان آب ها
۳۵

هدف راهبردی

• مدیریت و بهره برداری بهینه منابع آب
راهبردها
• بهینه سازی مصرف آب خار
• مدیریت یتپارچه آب های سطحی شهر
• توسعه مشارکت در تتمیو شبته فاضالب شهری

۳۶

اهم سیاست ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استحصال آب قابو استفاده از طریق تصفیه فاضالب برای آبیاری فضای سبز
استفاده از گونه های زینتی مقاور و سازگار برای کاشت در فضای سبز شهری
توسعه شبته آبرسانی وی ه فضای سبز
گاترش استفاده از روش های بازچرخانی آب و استفاده مجدد ناشی از تصفیه فاضالب و ذخیره آب های سطحی
ارتقا سطح پوشش برنامه پایش کیفی منابع آب موجود (چاه و قنات)
استفاده از آب خار و سایر منابع آبی با اتخاذ روش های نوین علمی در زمینه آبیاری فضای سبز
تغییر الاو و کاشت گونه های گیاهی کم آب بر
هفاظت و ساماندهی جریان های طبیعی آب مایو ها ،رودهای فصلی و آبراهه های مهم شهر تهران
شناسایی ،بازسازی ،الیروبی و اهیا قنوات
تدوین برنامه جامع مواجهه با فرو نشات زمین
همتاری با شرکت فاضالب تهران به منمور اجرای کامو شبته فاضالب شهری تهران

۳۷

ایمنی ،تاب آوری و مقابله با مخاطرات
اهم چالش ها و مسائل

• آسیب پذیری ساختمان ها و ایمنی آن ها
• مقابله با بحران قبو ،هین و پس از وقوع
• هماهنای های بین بخشی در درون و بیرون از شهرداری
• زیرساخت های مدیریت مقابله با بحران
• آگاهی های عمومی نابت به ایمنی و مدیریت بحران
۳۸

هدف راهبردی
• ارتقا ایمنی شهر و شهروندان در برابر بحران طبیعی و اناان ساز
راهبردها
• توانمند سازی شهر تهران در اعمال مدیریت بحران با رویترد مشارکت مردمی و بین
دستااهی
• افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر تهران با رویترد پیشایری به جای
مقابله
• تقویت زیرساخت های مقابله با بحران اعم از نرر افزاری و سخت افزاری (قبو ،هین و
بعد از بحران)

۳۹

اهم سیاست ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توسعه پایااه های پشتیبانی مدیریت بحران با رویترد افزایش کیفیت خدمات
توسعه ایاتااه های فعال شتاب نااری و لرزه نااری
توانمندسازی و ظرفیت سازی مقابله با هوادث و ارتقا کیفی خدمات ایمنی و آتش نشانی مطابق با استاندارد های
جهانی
اعمال محدودیت های ساخت و ساز در عرصه های با شرایط ناپایدار و ماتعد لغزش
استقرار سامانه هشدار سریع سیو و زلزله
فرهنگ سازی و آموزش هماانی شهروندان در زمینه ایمنی و مدیریت بحران
تقویت نمارت بر ساخت و ساز در چارچوب مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از ساخت و ساز غیر ایمن
پیایری و نمارت دقیق بر ایمن سازی ساختمان های غیر ایمن و خطر آفرین شهری
همتاری مؤثر با دولت و دیار سازمان های مرتبط با مدیریت بحران
تقویت ،تشویق و استفاده از سمن ها برای آموزش ایمنی و مقابله با بحران
تشتیو تیم های مردمی داوطلب برای همتاری هین و بعد از بروز هوادث

۴۰

معماری و شهرسازی
اهم چالش ها و مسائل

•
•
•
•
•
•
•

نمارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران
نمارت و کنترل ساخت و ساز
نمارت بر تثبیت کاربری ها
فروش تراکم مازاد
سیما و منمر شهری
بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش
ساخت و سازها در هریم و ارتفاعات شهر تهران

۴۱

هدف راهبردی
• بهبود منمر و اناجار فضایی – کالبدی شهر تهران
راهبرد

•
•
•
•

تغییر نارش سوداگری به شهر و معماری
هفاظت از بافت های تاریخی و طبیعی شهر با رویترد هفظ و بازسازی
تقویت نمارت بر اجرای طرح تفصیلی شهر تهران
تدوین اصول و معیار های کاربردی شهر و معماری هویتمند بر اساس بنیان های
نمری شهر و معماری ایرانی ر اسالمی
۴۲

اهم سیاست ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اهیا نهاد دا می مطالعات طرح جامع شهر تهران
تهیه و اجرای تمامی طرح های موضوعی و موضعی ذیو طرح جامع شهر تهران
به روز رسانی طرح تفصیلی شهر تهران
نمارت دقیق بر اجرای طرح تفصیلی مناطق
تدوین طرح جامع گردشاری و توسعه گردشاری تاریخی تهران
همتاری با سازمان های دولتی و تدوین و اصالح قوانین و مقررات بازسازی بافت های تاریخی تهران و مشوق
های قانونی برای جذب هداکثری مشارکت مردمی
فراهم نمودن زمینه های مناسب برای ایجاد چرخه اقتصادی در بافت های تاریخی شهر
تدوین و اجرای الاوهای معماری اسالمی ر ایرانی در شهر تهران
ایجاد محدودیت در تخریب و نوسازی بناهای قابو استفاده
آسیب شناسی مصوبات کمیایون ماده  5و ماده  100با هدف جلوگیری از شهرفروشی و زمینه سازی ناباامانی
کالبدی ،زیات محیطی و ایمنی شهر
نمارت ماتمر و اعمال ضوابط به منمور بهبود سیما و منمر شهری

۴۳

بازآفرینی شهری پایدار
اهم چالش ها و ماا و
• وسعت بافت فرسوده
• میزان سرعت در نوسازی ،بهاازی و بازسازی بافت های فرسوده
• تمایو شهروندان به تجمیع پال ها
• ماا و هقوقی مترتب بر نوسازی بافت فرسوده
• اثرات رکود و رونق بازار ماتن بر نوسازی
• ساز و کار همتاری بین بخشی (دولتی ،خصوصی و سازمان های مردر نهاد)
• منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده (شهرداری ،دولت و مردر)

۴۴

هدف راهبردی
• نوسازی ،بهاازی و بازسازی بافت های فرسوده
راهبردها

• ایجاد زمینه های تاهیو گری و تاریع در فرآیند بازسازی و نوسازی بافت فرسوده
با رویترد هفظ هویت فرهنای محالت و مشارکت شهروندان
• قطع هم پیوندی نوسازی ،بهاازی و بازسازی بافت فرسوده با اثرات رکود و رونق
بازار ماتن

۴۵

اهم سیاست ها
•
•
•

•
•
•
•
•

توسعه سرانه خدمات شهری در بافت های فرسوده
افزایش کاربری های اقتصادی و محر توسعه در بافت های فرسوده
ارا ه مشوق های الزر نمیر تخفیفات پروانه ها و انشعابات ،اعطای وار ،بخشودگی بخشی از سود وار ها و  ...با
تأکید بر تجمیع پال ها به منمور بازسازی ،بهاازی و نوسازی بافت فرسوده
جذب سرمایه های داخلی و خارجی در نوسازی قطعات بزرگ شهری
توانمندسازی و سازماندهی تشتوهای محلهای برای مشارکت به شیوههای امتانپذیر ضمن ایجاد مدیریتهای
واجد شرایط و نهادسازی برای این مداخالت با رویترد هفظ و تداور ستونت و هویت محلهای
تهیه طرحهای وی ه توسعه یتپارچه برای محالت و بافتهای فرسوده شهر با بهرهبرداری از عرصههای ذخیره
نوسازی شهری
توسعه دفاتر تاهیو گری بازآفرینی شهری
راه اندازی صندوق بازآفرینی بافت های فرسوده

۴۶

حمل و نقل و ترافیک
اهم چالش ها و مسائل
• مطلوبیت همو و نقو عمومی در مقایاه با همو و نقو شخصی
• زیرساخت های همو و نقو
• تقاضای سفرهای القایی
• زمان سفر در شهر
• توزیع کاربری های ستونت و فعالیت
• فضای پار عمومی خودرو
• خودرو محور بودن سیاتم همو و نقو شهر تهران
• فرهنگ ترافی شهروندان و قانون گریزی
• شهرهای اقماری و مبادی ورودی شهر

۴۷

هدف راهبردی

• روان سازی همو و نقو درون شهری
راهبردها
• توسعه همو و نقو عمومی با تأکید بر همو و نقو ریلی
• ارتقا کیفیت خدمات همو و نقو عمومی
• بتارگیری فناوری ها و ایده های نوین در ارا ه خدمات همو و نقو عمومی (نرر افزارهای کاربردی)
• ارتقا فرهنگ ترافی و قانون پذیری
• ایجاد زیرساخت همو و نقو پا
• اناان محور نمودن نمار همو و نقو و ترافی
• ایمنی همو و نقو پا و مایرهای عبور عابر پیاده
• روان سازی عبور و مرور وسا ط نقلیه با رویترد ارتقا کیفی معابر

۴۸

اهم سیاست ها
• به روز رسانی طرح جامع همو و نقو و ترافی و هماهنای طرح های توسعه شهری با سیاست های همو و نقو و ترافی
• ایجاد شبته هماهنگ چند وجهی همو و نقو عمومی با رویترد امتان دسترسی به سیاتم همو و نقو عمومی از نقاط
مختلف شهر
• افزایش سهم همو و نقو عمومی از مجموع جابجایی های درون شهری
• افزایش سرعت متوسط جابجایی در همو و نقو عمومی
• افزایش هزینه و کاهش مطلوبیت همو و نقو شخصی
• افزایش طول و تتمیو ایاتااه ها و تجهیزات خطوط مترو بهره برداری شده
• تتمیو ناوگان و تجهیزات و کاهش سرفاصله هرکت قطار در خطوط بهره برداری شده
• نوسازی ناوگان اتوبوس رانی و تاکای رانی
• ارتقا سطح فرهنگ ترافیتی در سطوح مختلف جامعه از طریق آموزش با همتاری رسانه های جمعی ،آموزش و پرورش،
راهنمایی و رانندگی و ...
• گاترش هرکت پیاده و دوچرخه در پهنه های ماتعد شهر
• اعمال سیاست های توسعه فضاهای پار خودرو
• جذب سرمایه گذاری خارجی
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اقتصاد شهری
اهم چالش ها و مسائل
•
•
•
•
•
•
•

وجود مراکز تولیدی با فناوری های پایین و آالینده
ارزش افزوده پایین برخی از فعالیت های تولیدی
عدر هم پیوندی اقتصاد شهر با منابع تأمین مالی شهرداری و واباتای بیش از اندازه
به اقتصاد بخش ماتن
بهره مندی از فرصت های اقتصادی شهر نمیر گردشاری ،خدمات و ...
اشتغال و کاب و کار غیراستاندارد ،کاذب ،غیرمولد و مزاهم شهری
محیط کاب و کار
رقابت شهرداری با بخش خصوصی در ارا ه خدمت

50

هدف راهبردی

• رونق اقتصاد شهری در پهنه های فعالیت و توسعه فعالیت های دانش بنیان
راهبردها

•
•
•
•

توسعه فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده و سطح فناوری باال در شهر
جلوگیری از سوداگری و کاب و کار غیرمولد در ماتن و زمین شهری
توسعه صنایع دانش بنیان و ایجاد شهر نوآور و خالق
ارتقا جایااه شهر تهران در شاخص های کاب و کار
51

اهم سیاست ها
• افزایش سهم درآمدهای شهرداری از کل ارزش افزوده شهر
• همکاری در ایجاد زیرساخت های بخش صنعت با فناوری باال و دانش بنیان
• مشارکت در ایجاد زیر ساخت های ارائه خدمات گردشگری در شهر
• شناسایی ،معرفی و مشارکت در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
• تغییر رویکرد از فروش اموال و دارایی به کسب حق بهره داری
• ساماندهی مشاغل مزاحم و غیرمولد
• تأمین فضای مورد نیاز برای ایجاد شبکه نوآوری تهران(پارک های علمی و فناوری و مراکز خدمات
کسب و کار با فناوری و مجتمع های )IT
• تشکیل شاخه های تخصصی مراکز و بنگاه های علمی و پژوهشی در پهنه های دانش بنیان شهری
• کاهش هزینه مبادله در اقتصاد شهری
• شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهر
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