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اهم چالش ها

عدم توجه به تمرکز زدایی •
دانه شهر تهران ریزتوجه ناکافی به بافت فرسوده ، ناپایدار و•
عدم توجه به تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی •
و 13۸6عدم توجه به برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شهر تهران و لزوم به روزرسانی و نظارت دقیق بر اجرای طرح جامع مصوب •

1391طرح تفصیلی مصوب 
روندان عدم به روز رسانی وکنترل وظایف کمیته های نما و دیگر کمیسیون ها حوزه شهرسازی و معماری در جهت تسریع کار شه•
بی توجهی به طرح حریم مصوب شهر تهران در جهت کنترل و صیانت از حریم شهر تهران •
عدم نظارت و برنامه ریزی در فرایند صدور پروانه و تسهیل گری در اخذ مجوزات•
(مدیریت واحد و یکپارچه شهری در حوزه صدور مجوزها )عدم مشارکت و هماهنگی با ادارات و سازمان ها موثردرمدیریت شهری •
ی بودن زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانیوالنط•
1۰۰عدم تکمیل فرآیند مکانیزه نمودن ارسال پرونده های تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده •
تکمیل نشدن فرایند هوشمند سازی عوارض شهری و ساختمانی•
ک شهر عدم تعیین تکلیف در نحوه واگذاری و برون سپاری امور مربوط به صدور پروانه و اخذ گواهی به دفاتر خدمات الکترونی•
عدم توجه به ظرفیت کارشناسی و متخصصان حوزه شهرسازی و معماری•

معماری و شهرسازی





اهداف
تخلفهایزمینهازپیشگیریبمنظورهافرآیندمستمرپایشوشفافیتایجادسازی،هوشمند•

مردمبادربرخوردتبعیضازوپرهیزشهروندانحقوقدرحفظعدالتبرقراری•

ناپایداروفرسودهبافتواحیاءبازآفرینیونوسازی•

بندیپهنهاصالحطریقازشهریمحیطکاراییکیفیتارتقای•

شهریسازوساختبرکیفیتارتقایوکنترلونظارت•

شهردروسازساختعادالنهتوزیعورونقبرایزمینهایجاد•

پایتختوشهرحریمازصیانتوحفاظت•

شهرتهرانحریمشهرودرتفرجگاهیوگردشگریفضای9ایجادبهتوجه•

تهرانشهروتفصیلیجامعطرحضوابطبامغایرتصمیماتازاخذپرهیزوقانونمداری•

شهرفرهنگیوتاریخیطبیعیمیراثازفعالحفاظتواحیا•

تهرانشهردرشهریمنظروسیماکیفیتارتقاء•

شهریتوسعهدرمردمیگذاریوسرمایهمشارکتجلببرایزمینهجادا•



راهبردها

خدماتارائهدرتسریعبمنظورساختمانیمجوزهایوهاپروانهصدورهایفراینداصالحوهوشمندسازی•

وختسادررونقایجادوتحریکمنظوربهشهرسازیحوزهدرتهرانشهراسالمیشورایمصوباتاصالحپیشنهاد•
شهریسازهای

هایبافتنوسازیوبهسازیدرشهروندانمشارکتجلبمنظوربهشهرسازیهایدستورالعملاصالحوبازنگری•
شهریناکارآمدوفرسوده

وضعیموموضوعیهایطرحوتفصیلیطرحراستایدرشهریهایپروژهتعریفباشهریاقتصادتحریکوتوسعه•

شهروندانوشهرنیازموردخدماتیهایسرانهتأمینجهتدرمحالتتوسعهسندتکمیلوتداوم•

تهرانشهرتفصیلیوجامعطرحضوابطدرمندرجاقدامبالتکالیفاجرای•

تهرانجنوبوشمالقیمتفاصلهکاهشبمنظورشهرسازیموفقالگوهایبهویژهتوجه•

جدیدهایدستورالعملوابالغبروزرسانیحذف،جهتدرابالغیهایدستورالعملوضوابطدرنظرتجدید•



اهم برنامه ها

پیشنهاد اصالح مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در حوزه شهرساازی باه منظاور ▪
تحریک و ایجاد رونق در ساخت و سازهای شهری

اصالح فرایندها به منظور کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی▪
تی در بازنگری واصالح دستورالعمل های ابالغی که به سبب ناکارآمدی موجب مشاکال▪

روند و سرعت صدور پروانه وگواهی شده است
ت کاهش زمان صدور پروانه و گواهی با تعیین وتکلیف حدود اختیاارات دفااتر خادما▪

الکترونیک و پرهیز از موازی کاری در روند صدور پرواناه در دفااتر ومنااطق وحاذ  
اطق و کارتابل های غیر ضروری وتقویت زیرساختهای شبکه ارتباطی موجود کلیاه منا

نواحی و سازمان ها درون سازمانی وبرون سازمانی
بررسی مجدد و اصالح الیحه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در شهر تهران▪
(4ثمبح)رفع مغایرت های موجود بین دفترچه طرح تفصیلی با مباحث مقررات ملی▪
احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر▪
هر تهرانبازنگری و اصالح دستورالعمل ها و تغییر نگرش در بافت ارزشمند و تاریخی ش▪
ان تهیه ضوابط ومقررات ساخت وساز در بافت تاریخی و ارزشمند شهر تهران باه عناو▪

مثال بازار تهران وتعیین محدوده تاریخی شهر
تدوین برنامه حمایتی تسهیل گری جهت بهره برداری صحیح از اماکن تاریخی▪
نظارت و کنترل و ارتقای کیفیت بر ساخت و ساز شهری▪
ویرایش و اصالح مصوبات حوزه شهرسازی وهماهنگی با نهادهاای ییاربط باه منظاور ▪

امکان نظارت وکنترل برارتقاءکیفیت ساخت و ساز شهری
ی تدوین ضوابط و آیین نامه اساتفاده از مصاالح اساتاندارد ودساتورالعملهای اجرایا▪

استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیردر ساختمان



اهم برنامه ها

برگزاری جلسات مستمر با سازمان نظام مهندسی ساختمان اساتان تهاران و انجمان▪
های صنفی

حفاظت و صیانت از حریم شهر و پایتخت▪
دقیق و بازنگری و تکمیل طرح مصوب حریم با رویکرد حفاظت وصیانت حریم وکنترل▪

هوشمند حریم شهر تهران
هر تهیه و تکمیل طرح حریم مصوب شهر تهران در جهت کنترل و صیانت از حریم شا▪

تهران واجرای عملیاتی طرح راهبردی حریم
تدقیق مرز محدوده و حریم و روستاهای شهر تهران وهوشمند سازی نشاانه وماار  ▪

گذاری مرز حریم شهر تهران
تقویت نظارت بر جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز در حریم شهر تهران▪
ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری در شهر تهران▪
هات اصالح دستورالعمل های کمیته نما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهباری درج▪

تحقق سبک زندگی اسالمی
حوه اصالح رویکردکمیته های نما در نحوه بررسی نمای شهری در زمان صدور پروانه ون▪

نظارت برحسن اجرای نمای تایید شده درکمیته ها
گاناه 22ساماندهی و نظارت بر کمیته نمای بناهای شاخص و کمیته های نما در مناطق ▪

با رویکرد کاهش زمان و پرهیز از اعمال سالیق شخصی
آموزش و ترویج الگوهای مطلوب درجهت تحقاق سابک زنادگی اساالمی از طریاق ▪

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها
توجه به ایجاد فضای گردشگری و تفرجگاهی در شهرو حریم شهرتهران▪
بررسی پتانسیل های موجود در مناطق و حریم شهر تهران در جهت ایجااد فضااهای ▪

تفرجگاهی و گردشگری در شهر تهران
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احصاء فرصت های ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری در حریم شهر تهاران باا حفاظ ▪
حریم کمربند سبز شهرو صیانت از حریم شهر تهران

احصاء فرصت های ایجاد فضای تفرجگاهی و گردشاگری درمنااطق شاهر تهاران و ارا اه ▪
طرحهای موضوعی و موضعی برای این قبیل فضاها درشهر

ارتقای کیفیت کارایی محیط شهری از طریق اصالح پهنه بندی▪
اجرای تکالیف بال اقدام مندرج در ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران▪
تعیین تکلیف طرح های موضعی و موضوعی▪
ود شهرویرایش و پایش طرح تفصیلی شهر تهران بر اساس پتانسیل های شهر تهران و وضعیت موج▪
کانیزه تهیه و بازنگری ضوابط ومقررات ویژه برای برخی از فضاهای خاص شهری مثل پارکینگ های م▪

....عمومی ، جایگاه سوخت رسانی و
تهیه طرحهای موضعی وموضوعی براساس شناخت محدوده وضرورت ها ونیاز مناطق▪
برگزاری جلسات کمیته معابر بصورت مستمر به همراه حضور میدانی مدیران ییربط▪
احصاء و اجراء تکالیف بال  اقدام مندرج در ضوابط طرح جامع وطرح تفصیلی شهر تهران▪
صیلیتهیه طرح شناسایی باغات و اراضی مشجر به تفکیک و ایجاد الیه باغات در سامانه طرح تف▪
رسیدگی به وضعیت تخلفات ساختمانی در شهر تهران▪
ه بازنگری واصالح روند رسیدگی باه تخلقاات سااختمانی و کنتارل وضاعیت آراء صاادر▪

کمیسیون ماده صد
تعیین تکلیف آراء صادره کمیسیون های ماده صد ونظاارت بار چگاونگی ونحاوه ارساال▪

پرونده های ساختمان های دارای تخلف به کمیسیون ماده صد
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عدم کفایت زیرساخت های حمل و نقل شهری•

توزیع نامناسب کاربری های سکونت و فعالیت•

کمبود فضای پارک عمومی خودرو•

خودرو محور بودن حمل و نقل شهر تهران•

قانون گریزی برخی شهروندان در فرهنگ ترافیکی شهر•

تحمیل ترافیک به تهران از طریق شهرهای اقماری•

ناکارآمدی طرح جامع ترافیک شهر تهران•

حمل و نقل ترافیک
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(  اتوبوس و تاکسی )فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی و آالیندگی زیاد سیستم های حمل و نقل•

فقدان منابع مالی و عدم هماهنگی و همکاری موثر دولت با شهرداری در توسعه زیرساختها و شبکه حمل و نقل عمومی•

ضعف در استفاده از تکنولوژی های نوین در سیستم حمل و نقل عمومی•

عدم ساماندهی و توسعه متناسب و متوازن پارکینگ در سطح شهر تهران و فضاهای پارک حاشیه ای•

عدم وجود مدیریت واحد ترافیک شهری تهران•

نبود برنامه های آموزشی موثر بمنظور ارتقاء فرهنگ ترافیک در شهر تهران•

نبود هماهنگی الزم بین بخشی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری•

ضعف قوانین در کنترل و ساماندهی تردد خودرو های سنگین و موتور سیکلت ها در تولید آالینده های زیست محیطی•

عدم تبعیت تاکسی های اینترنتی از استاندارد ها ، گواهی ها و دستورالعمل های سازمان تاکسی رانی•

حمل و نقل ترافیک



اهداف

زیستمحیطبانقلوحملهایسیستمسازگاری•

نقلوحملدرانرژیمصرفسازیبهینه•

یکترافجریانسازیروانوسازیآراممدیریت،هایسیستمهوشمندسازیارتقاء•

شهروندانترافیکونقلوحملدانشوفرهنگارتقاء•

ونقلحملتسهیالتوهاسیستموریبهرهومطلوبیتدسترسی،تحرک،ارتقاءوبهبود•

خصوصیوعمومینقلوحملسیستمسازییکپارچه•



راهبردها

اتوبوس-مترو،عمومینقلوحملناوگاننگهداشتوتجهیز،توسعه•

سازیرامآمطلوبیت،،یکپارچگیمعیارهایباشهریدرونترافیکونقلوحملیکپارچهمدیریتاجرای•
(هواآلودگیکاهشطرح)زیستمحیطباسازگاریو

ایمنیاءارتقوترافیکونقلوحملحوزهالکترونیکیهایزیرساختوهوشمندهایسامانهسازیبهینه•
محیطی

نقلوحملتقاضایوعرضهمدیریت•

هواآلودگیوترافیکحوزهدرمرتبطهایدستگاهباهمکاریوسازندهتعامل•

اینترنتیهایتاکسیساماندهیوتاکسیرانیناوگاننوسازی•

روژهپوهاطرحاجرایدرخصوصیبخشمشارکتجلبوگذاریسرمایهشرایطتسهیلوانگیزهایجاد•
ترافیکونقلوحملحوزههای

هاراهپیادهو(برقیموتورواشتراکیدوچرخه)پاکنقلوحملگسترشوهازیرساختتوسعه•



اهم برنامه ها

ی نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، افزایش تعداد اتوبوس های شهری ، ون و تاکسا▪
و تجهیز دیزل به فیلتر دوده

سرعت بخشی به تکمیل خطوط اولویت دار مترو و افازایش ظرفیات قطارهاا بارای▪
سرویس دهی مطلوب 

تامین دسترسی خطوط و ایستگاه های موجود به پایانه و پارکینگ ▪
الزام صدور پروانه ساختمانی پروژه های بزرگ مقیاس باه انجاام مطالعاات عارضاه ▪

سنجی ترافیکی 
لیه تدوین دستورالعمل ساخت، بهره برداری، هوشمندسازی و شناسنامه دار نمودن ک▪

پارکینگ ها و محل های پار  دا می شهر اعم از خصوصی، عمومی و حاشیه معابر
فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در طراحی ، اجرا و بهره برداری از▪

پروژه های حوزه حمل ونقل و کاهش آلودگی هوا
رقای باسیم ، بیسیم و القایی وسایل حمل و نقل ب) ایجاد زیرساخت های شارژ باطری▪

درسطح شهر تهران( خودروها، موتور سیکلت و دوچرخه
ااصالح نظام عوارض سالیانه خودروها بر اساس رتبه بندی محیط زیستی خودروه▪
ول تدوین آیین نامه اعطای مجوز به بخش خصوصی جهت تشخیص، شناسایی و وصا▪

عوارض 
ت وضع عوارض برای کاهش مخاطرات محیط زیستی، ایمنی و کاهش ظرفیت زیرساخ▪

های حمل ونقل در جریان ترافیک شامل تردد خودروهای دودزا
طرح ها اولویت دهی تخصیص بودجه بندی سالیانه برای ایجاد و بهره برداری بهینه از▪

و پروژه های حوزه حمل و نقل



اهم برنامه ها

ر پیگیری وضع قوانین و مقررات از طریق نهادهای ییربط جهت دریافت عوارض شهری با▪
سوخت و تردد خودروها و سایر محدودیت های مکانی و زمانی 

ل ارا ه برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی و کاهش خطرپذیری در زیرساخت هاای شابکه حما▪
ونقل مترو شامل ایستگاه ها، تونل ها، سکوها، دسترسی ها و مبادی ورودی 

اقای باا تعیین و تنظیم سیاست های تشویقی جهت جایگزینی موتورسیکلت هاای احتر▪
برقی و اجرای محدودیت تردد برای موتورسیکت های احتراقی در محدوده های مصاوب 

شهر
تدوین آیین نامه و راه اندازی سامانه های متمرکاز جهات اعطاای مجاوز، سااماندهی، ▪

و نقال مدیریت یکپارچه، نظارت بر عملکرد و تمرکز مشاغل و اصنا  مرتبط با امور حمل
بار و کاال

م هاای مدیریت، کنترل، تجمیع و بازیابی داده های ترافیکی و توسعه زیرساخت سیسات▪
هوشمند و مدلسازی در جهت ارتقاء کمی و کیفی سامانه های هوشمند 

ل یکپارچه سازی خدمات حمل ونقل و اجرای سیاست های تشویقی استفاده ازحمل ونقا▪
همگانی از طریق صادورکارت شاهروندی اشاتراکی و بکاارگیری روش هاای پرداخات 

الکترونیکی نوین 
بع توسعه و ساماندهی مجتمع های ایستگاهی با کاربری مختلط باه منظاور تانمین مناا▪

( TOD)احداث سامانه های ریلی با رویکرد توسعه شهری مبتنی بر حمل ونقل همگانی 
پیگیری و دریافت مطالبات شهرداری از دولت در طرح های توسعه حمل ونقل بر اسااس▪

قوانین باالدستی
کاهش آالینده های صوتی شهر از طریق اساتفاده از کمربناد سابز، طراحای و توساعه ▪

...خل ودیوارهای صوتی، شناسایی عوامل آالینده صوت، الزام به استفاده ازآسفالت متخل



اهم چالش ها

...(اعتیاد، کودکان کار، زنان خیابانی و )ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی •

فقدان هویت دینی، انقالبی و ملی شهر تهران •

کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی ،شهری و محله ای•

عدم توجه به نقش و جایگاه خانواده و بانوان•

وجود حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر رسمی•

فقدان آموزش های مناسب و موثر شهروندی       •

فرهنگی و اجتماعی 



اهداف

شهراجتماعیوفرهنگیمعضالتوآسیب هاکاهش•

اسالمیایرانیزندگیسبکبامتناسبشهروندانفرهنگیواجتماعیتوانمندسازی•

اسالمیجامعهدرمردم محورشهریمدیریتنقشتثبیت•

اجتماعیمشارکتوحضورزمینهایجادوجامعهدرخانوادهجایگاهارتقاء•

اجتماعیوفرهنگیهایزیرساختوفضاهامدیریتوتوسعه•

شهردرورزشیوتفریحیهایزیرساختتوسعهوشهرونداننشاطافزایش•



راهبردها
اجتماعیوفرهنگیفعالیت هایاجرایدرسایرنهادهامشارکتوظرفیتازبهره گیری•

محله ایارتباطاتومدیریتهویت،تقویتوحفظ•

فرهنگیفعالیت هایدرمسجدمحوریتقویت•

جوانانوزنانمحوریتبااجتماعیوفرهنگیزیرساخت هایتوسعه ی•

تفریحیوورزشیفضاهایسرانه یافزایش•

قرآنیمعارفودینیعمیقمفاهیمترویجوفرهنگیفعالیت هایازحمایتوتوسعه•

تخصصیمهارت هایوشهروندیفرهنگهمگانی،آموزش هایتوسعه ی•

شهداومقدسدفاعانقالب،ارزش هایوآثارترویجوحفظ•

اجتماعیوفرهنگیآموزشی،عمومی،بسترهایوبرنامه هادرخانوادهقراردادنمحور•

گردشگریزیرساخت هایتوسعه یدرمشارکت•

ازدواجامردرتسهیلوترویج•

آسیب پذیرگروه هایواجتماعیآسیب دیدگانتوانمندسازیوساماندهی•

..وطالقواعتیادبامحورمحلهوعمومیمقابله•



اهم برنامه ها

اجرای برنامه های فرهنگی در حوزه های ارزشی و اعتقادی▪
حمایت و تولید محصوالت و بسته های فرهنگی با هد  مدیریت الگوی مصر ▪
انه هاآگاه سازی خانواده ها بویژه جوانان در خصوص استفاده صحیح از ظرفیتهای فناوری های نوین و رس▪

ی نوظهور وآشنایی با آسیب های آن
آگاه سازی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی و ایجاد زمینه مشارکت یینفعان در شهر ▪
یف شهرشناسایی گروه های هد ، شبکه سازی و آموزش اثربخش آنان به منظورآشنایی با حقوق و تکال▪

وندی
هریآگاه سازی و ایجاد انگیزه شهروندان به منظور ارتقاء سطح مشارکت آنان در برنامه ها و اقدامات ش▪
فراهم نمودن زمینه مشارکت و بهره گیری از ظرفیت های نهادهای عمومی و غیر دولتی▪
حقق شناسایی نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهر و مطالبه شهرداری از دستگاه ها و سازمان ها به منظور ت▪

مسئولیت پذیری اجتماعی



اهم برنامه ها

مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر▪
پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی▪
شناسایی، اصالح و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری▪
ن از ساماندهی و مدیریت خدمات و زیرساخت ها به منظور بهره مندی بهینه آسیب دیدگا▪

ظرفیت های موجود
ایجاد زمینه تعامل، هم افزایی و همکاری های مشتر  بین دستگاه هاای متاولی حاوزه▪

آسیب های اجتماعی با هد  پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب ها
توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب پذیر▪
اجرای برنامه های حمایتی از اقشار در معرض آسیب▪
بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به منظور توانمند سازی اقشار آسیب پذیر▪
بایجاد و تخصیص ظرفیت های موجود به منظور حمایت از مشاغل و کارآفرینان در معرض آسی▪



اهم برنامه ها

توسعه ورزش همگانی و سالمت شهری▪
شبکه سازی و افزایش دانش شهروندان در حوزه ورزش شهروندی و ارا ه خدمات سالمت محور▪
ارا ه خدمات مشاوره ای و درمانی در حوزه سالمت اجتماعی▪
تولید محتوای آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش شهروندان در حوزه سالمت شهروندی▪
برنامه ریزی اجرای برنامه های ورزشی و سالمت محور جهت بهره مندی کلیه گروه های هد ▪
توزیع عادالنه خدمات ورزش همگانی و بهره مندی تمام اقشار جامعه از ظرفیت های این حوزه▪
شناسایی نیازها و ظرفیت های محلی به منظور توزیع عادالنه امکانات و خادمات ورزش▪

همگانی به شهروندان
ه شناسایی و بکارگیری مربیان مجرب ورزش همگانی درکلیه فضااهای ایجااد شاده با▪

منظور بهره مندی عادالنه شهروندان از خدمات تخصصی
برگزاری مسابقات محلی و فرا محله ای در حوزه ورزش همگانی با هاد  ایجااد انگیازه ▪

وتشویق شهروندان به ورزش و سالمت



اهم برنامه ها

توزیع عادالنه و مدیریت بهینه فضاها و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی▪
ید بر بررسی سرانه فضاهای فرهنگی و اجتماعی در شهر ورفع نابرابری های موجود با تاک▪

توسعه در مناطق کم برخوردار
مدیریت و استفاده بهینه از فضاهای موجود با توجاه باه اولویات بنادی ماموریت هاا و ▪

خدمات اجتماعی و فرهنگی
بررسی و امکان سنجی مدیریت زیرساخت های موجود با هد  برون سپاری و واگاذاری▪

آنها به مردم
مناسب سازی اماکن و فضاهای شهری به منظور بهره مندی کلیه اقشار جامعه▪
بررسی امکانات و شرایط اماکن عماومی و فضااها و زیرسااخت های موجاود در شاهر و ▪

...مناسب سازی آنها برای استفاده بهتر جانبازان، معلوالن،کم توانان، سالمندان و 
یتوسعه اقتصاد فرهنگی شهر با تاکید بر گردشگری شهری و دیپلماسی فرهنگ▪
توسعه گردشگری شهر تهران▪
ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان سازمانها ودستگاههای متولی گردشاگری شاهرتهران▪

بمنظوراستفاده ازظرفیتهای موجود درشهربرای توسعه گردشگری شهر
بروزرسانی آمار واطالعات جایبه های گردشگری شهر تهاران و بافات هاای ارزشامند و ▪

مکان رویدادهای شهر تهران



اهم برنامه ها

برنامه ریزی در جهت معرفی ظرفیت های گردشگری شهر تهاران شاامل جایباه هاای ▪
مذهبی، تاریخی، طبیعی، سالمت، صنعتی، علمی و دانشگاهی، ورزشی،

به منظور جذب گردشگران شهری با اساتفاده از ... مدرن شهری، رویدادهای فرهنگی و ▪
ظرفیت های بخش خصوصی

برنامه ریزی در جهت ساماندهی و افزایش امکانات رفاهی جایبه های گردشاگری شاهر ▪
تهران

در حوزه گردشگری شهر تهران( برندسازی)برنامه ریزی به منظور ایجاد نشان ▪
توسعه دیپلماسی فرهنگی شهر تهران▪
نگیبرنامه ریزی در جهت تعامل با کالنشهرهای دنیا به منظور توسعه دیپلماسی فره▪
برنامه ریزی درجهت تعامل با شهرهای شاخص دنیا بویژه شهرهای خواهرخوانده تهاران ▪

بمنظور برگزاری رویدادهای فرهنگی دو جانبه در مقیاس کالنشهری
برنامه ریزی و تعامل شهرداری تهاران باا دساتگاههای متاولی کشاور بمنظورمیزباانی▪

شاخص بین المللی در تهران... رویدادهای فرهنگی،هنری،ورزشی،علمی و
ایجاد زمینه های رشد اقتصاد فرهنگ شهر تهران▪
برنامه ریزی به منظور حمایت از تولیدات و صنایع خالق و فرهنگی در شهر تهران▪
برگزاری رویدادها و جشنواره های فرهنگی و هنری ملی و بین المللی در شهر تهران▪



اهم برنامه ها

ایجاد قرارگاه اجتماعی تهران باا محوریات شاهرداری تهاران و همکااری و مشاارکت ▪
ردمیو گروه های فعال م... بهزیستی، ستاد اجرایی،  بنیاد مستصعفان، بسیج، سپاه و

به چابک سازی و بهینه سازی ستاد و صف معاونت اجتماعی با هد  واگذاری صف عملیات▪
گروه های جهادی و فعالین اجتماعی

د و برای خانوارهای مورد حمایت کمیته امادا( به خصوص کارآفرینی)برنامه های حمایتی ▪
بهزیستی و زنان سرپرست خانوار

اجرای طرح درمان و کارآفرینی ویژه زنان سرپرست خانوار به کمک شهرداری تهران▪
ایجاد پلتفرم مشارکت مردمی برای حل معضالت اجتماعی شهر تهران▪
ارایه نقشه بهداشات شاهر تهاران و ساازماندهی مراکاز بهداشات و درماان و ایجااد ▪

سازوکارهای دسترسی آسان مردم به مراکز
نوار ایجاد گروه شغلی زنان سرپرست خا: مثال)ایجاد مجموعه هایی تحت عنوان شهر کار ▪

(در کنار میادین میوه تره بار
سازماندهی مراکز اجتماع قانونی و تجمع های مسالمت آمیز ▪
ذب ایجاد یک پار  علمی، فرهنگی و سرگرمی بین المللی برای شهر تهران با هاد  جا▪

توریسم اسالمی و جهانی



اهم چالش ها

زیرساخت های عمرانی میانسال و یا فرسوده•

تکثر ابنیه فنی و لزوم نگهداشت مناسب•

(  تکمیل پروژه و یا تکمیل کارکرد)پروژه های نیمه تمام •

پهنه وسیع شهر و تاثیر در ارایه خدمات عمرانی•

فنی و عمرانی



اهداف

آنهاازبرداریبهرهوتمامنیمههایپروژهتکمیلواصالح•

شدهایجادیزیرساخت هاازبهینهبهره برداریونگهداری•



راهبردها

شهریعمرانیموجودکمبودهایرفع•

عمرانیهایزیرساختاصالحونگهداری•

ملیمقیاسدرمحدودوتکمیلیپروژه هایاجرای•



اهم برنامه ها

ارکت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری از طریق تامین اعتبار بروش مش▪

(PPP)عمومی خصوصی 

ترمینال شرق تا وردآورد LRTپروژه قطار سبک شهری▪

4نهایی سازی پروژه های اتصال ریلی شهرهای اقماری تهران به مترو در ▪

...( پردیس، پرند، هشتگرد، پاکدشت، شهر قدس، شهریار و)سال 

اجرای پروژه تونل ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا آزادگان▪

شروع به کار تونل ادامه بزرگراه امام علی ع به فشم ▪

... (تجریش ، رودکی و ) توسعه زیر گذر و پیاده رو های تفرجگاهی ▪

3و 2احداث پل طبیعت ▪

الت تعیین و تکلیف و آماده سازی و بهره برداری از اراضی سطح تونل رس▪

اجرای فاز بندی طرح دو طبقه نمودن اتوبان شهید همت▪

تکمیل پروژه شهید شوشتری▪



اهم چالش ها

فقدان نگرش الزم به نگهداشت پایدار شهر•

فرونشست خاک و مدیریت منابع آبی در شهر تهران•

بحران ها و عوارض ناشی ازآلودگی های محیط زیست نظیر هوا، آب، خاک، تخریب طبیعت و گونه های زیستی•

کاهش سرانه های فضای سبز شهری با تخریب باغات و روند فزاینده تغییر کاربری فضاهای سبز شهری•

عدم موفقیت طرح های تفکیک پسماند از مبداء تولید و عدم یکپارچگی در مدیریت کالن حوزه پسماند•

اشت پایدار کاهش احساس تعلق و حضور موثر شهروندان در فضاهای شهری وعدم مشارکت اثربخش و فراگیر شهروندان در نگهد•

شهر

توزیع نامناسب و ناعادالنه سرانه ها و امکانات و خدمات در پهنه های شهری•

(بهشت زهرا س) رو به اتمام بودن ظرفیت آرامستان شهر تهران •

اختالط سکونتگاه و فعالیت های حرفه ای خطرآفرین و مشاغل آالینده در بافت های مسکونی شهر•

خدمات شهری و محیط زیست



اهداف

شهریفضاهایپایدارنگهداشتوتوسعه•

انشهروندزندگیکیفیتبهبودبمنظورشهریزیستمحیطهایشاخصتحقق•

تهرانشهرسطحدرشهریخدماتهایزیرساختعادالنهومتوازنتوزیعویجادا•

هوشمندهایپلتفرمقالبدرایمنومکانیزه،مدرنخدماتگسترش•

شهریامورخدماتدرشهروندانحداکثریوموثرمشارکتزمینهایجاد•



راهبردها

تهرانشهردرآنهاآنالینپایشو(...وخاک،آب،هوا)محیطیزیستهایآلودگیکاهشوکنترل•

پسابوزمینیزیروسطحیهایآبمنابعبهینهمدیریت•

فرایندسازیارچهیکپومبداءتولیددربازیافتوتفکیککاهش،برمشتملاصلسهاساسبرپسماندمدیریتساماندهی•

پسماندپردازش

ایمنیوخدماتتفرجگاهی،،شهریسبزفضایهایسرانهسازیمتوازن•

فیکیسطحارتقاءبمنظورشهریخدماتحوزهتشکیالتوهاسازمانهایماموریتافزاییهموسازییکپارچه•

شهروندانبهخدمات

شهریمنظروسیمابخشیهویتوزیباسازی•



راهبردها

پایدارتوسعهاصولپایهبرانرژیومنابعبازیابیراندمانمستمربهبود•

مختلفشئوناتدر(HSE)تمهیداترعایتوتهرانشهرسطحدرآالیندهومجازغیرفعالیتهایومشاغلساماندهی•

شهریهایفعالیت

شهرپایدارنگهداشتومدیریتدرشهروندانعمومیفرهنگومشارکتسطحارتقاءوهمگانیهایآموزشترویج•

وحیطیمزیستهایپروژهوهاطرحاجرایدرگذارانسرمایهحضوربمنظورحمایتیهایبستهومناسببسترایجاد•

شهریخدمات

درفرینیآثروتواجراییهایهزینهکاهشوبیشتراثربخشیبمنظورشهریخدماتاجراییفرایندهایتعریفباز•

شهریخدماتومحیطیزیستهایپروژه



اهم برنامه ها

استفاده از نخبگان در حل مسا ل شهری▪
افزایش سرانه خدمات شهری در محله های کم برخوردار▪
بهره گیری از همه ی ظرفیت ها برای کاهش آلودگی هوا▪
حفظ و توسعه ی فضای سبز، باغات شهری و درختان مثمر▪
بهینه سازی مدیریت پسماند▪
ترویج استفاده از انرژی های نو▪
توسعه بهداشت عمومی▪
 آپحمایت از مراکز علمی و فناوری و ایجاد بنگاه های دانش بنیان و استارت▪
روزامدسااازی، یکپارچه سااازی و هوشمندسااازی فرایناادها و سااامانه های ▪

الکترونیکی و نرم افزاری و اطالعاتی خدمات شهری
توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در مدیریت شهری▪
ارتقای کیفیت زندگی شهری برای جانبازان و معلوالن▪
بازنگری طرح جامع مادیریت پساماند شاهر تهاران و پیگیاری بمنظاور ▪

بروزرسانی قانون مدیریت پسماند متناسب با دستگاه های اجرایی
ش آفرینای مدیریت بهینه پسماندهای بیمارستانی و پزشکی با تاکید بر نقا▪

موثر وزارت بهداشت و کشوردر رعایت پروتکال هاای بهداشاتی و تاامین 
زی در منابع اقتصادی بمنظور کاهش اثرات سوء ناشی ازتفکیک، یخیره ساا

محل ، انتقال ایمن و امحاءاصولی آن
هوشمندسازی کلیه فرایندهای فنی ، اجرایای ، ماالی و نظاارتی مادیریت▪

پسماند در شهر



اهم برنامه ها

ر بررسی و ارزیابی نرخ بهای خدمات مدیریت پسماند و هزینه کارد ماوثر د▪
مدیریت اجرایی

ایجاد بسته های سرمایه گذاری در قالب مدلهای سرمایه گاذاری باا هاد  ▪
کاهش هزینه های اجرایی و ثروت آفرینی

طراحی و اجرای برنامه اثربخش تفکیک در مباداء و بکاارگیری روش هاای▪
گااز اصولی پردازش پسماند در سایت آرادکوه و کنترل انتشار شیرابه ها و

متان
افزایش ظرفیت استحصال انرژی از پسماند▪
ه و تره ایجاد بستر اجرایی موثر در تولید ، توزیع ، نرخ گذاری محصوالت میو▪

بار از طریق هوشمندسازی عوامل موثر در بازار
ز و ایجاد شهر  صنعتی میوه و تره بار بمنظور استقرار سردخانه های مجها▪

فرایند بساته بنادی ، گریدبنادی، ساورتینگ و صانایع تبادیلی جهات
برندسازی و نصب لیبل قیمت و سالمت بر روی محصوالت

ت سالم و ایجاد نظام کنترل کیفیت بر میوه و تره بار توزیعی و ارا ه محصوال▪
ارگانیک به شهروندان

ات در مکان یابی نقاط جدید آرامستان جهت افزایش ظرفیت پذیرش متوفی▪
شهر تهران



اهم برنامه ها

در راستای کاهش( درآمدی، هزینه ای، مشارکتی) بازبینی قراردادهای سازمان▪
ل قبورهزینه ، افزایش بهره وری و باال بردن کیفیت خدمات رسانی به زا رین اه

اربری هاا جلوگیری از تخریب باغات و تغییر کاربری های فضای سبز به سایر ک▪
در جهت دسترسی پایدار به فضاهای سبز

اجرای طرح جمع آوری آب های ساطحی و اساتفاده از پسااب تصافیه شاده ▪
فاضالب بمنظور صرفه جویی و مدیریت منابع آبی در خدمات شهری

و هوا، صاوت) انتقال صنایع، اصنا  و مشاغل مخرب زیست محیطی و آالینده ▪
از داخل بافت مسکونی و معابر اصلی شهر ... (

بازنگری در دستورالعمل های واگذاری اماکن ، کیوسک ها و مجوزهای کسب و▪
کارهای خدمات شهری با هد  بروزرسانی شرایط عمومی ، خصوصی و مباحث 

مالی آنها به بهره بردار
مه با برنا( موش و سگ های بدون صاحب)کنترل جمعیت حیوانات مضر شهری ▪

های اثربخش 
یت ارتقاء ایمنی و کنترل آالینده ها در فعالیت ها و مشاغل درون شهری با رعا▪

اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
منظاور توسعه فضای سبز با استفاده از گونه های سازگار با اقلیم شهر تهاران ب▪

کاهش میزان مصر  آب و جذب هر چه بیشتر گرد و غبار و ریزگردها



اهم برنامه ها

وان جلوگیری از تخریب بستر و حریم رود دره ها و حفظ فضای بکر آنهاا بعنا▪
مهمترین کریدورهای طبیعی شهر تهران

ور ایجاد زمینه توسعه فضای سبز در حریم خصوصی امال  شهروندان بمنظا▪
افزایش سرانه های فضای سبز شهری

متار 200اجرای طرح بام سبز در پشت بام های امال  دارای زیربناای بااالی ▪
مربع

متمرکز نمودن کلیه درآمدهای موجود در عرصه های فضای سبز شهری جهت▪
اجاره بهای مراکاز انتفااعی)هزینه های حفظ و نگهداری فضای سبز همانند 

داخل بوستانها ، اجاره آنتن های مخابراتی موجود در فضای سبز ، درآمدهای
حاصل از انجام روزبازارهاا و نمایشاگاههای مختلاف در محوطاه بوساتانها 

...(وفضاهای سبز و
ه اجرای کامل و پیاده سازی اطالعات مکانی فضای سبز و احجام آن در ساامان▪

شهرداری تهران
بهبود سیستمهای روشنایی گرمایشی و سرمایشی با هاد  کااهش مصار ▪

انرژی 
تیار تملک باغات و اراضی مشجر و بایر و متروکه و فاقد کاربری مشخص در اخ▪

نهادهای دولتی و حکومتی و امال  در اختیار ماردم بمنظاور حفاظ یخاایر 
طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز شهری و بوستانها



اهم چالش ها

نقصان مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت شهری•

نقصان شفافیت و سالمت سازمانی•

ضعف قانونگرایی در مدیریت شهری•

کمبود بهره وری سازمانی و کارآمدی•

ضعف مشارکت پذیری کارکنان•

رفاهیکاهش سطح •

ضعف آموزش های مستمر توانمندساز و پایش مداوم توانمندی ها •

برنامه ریزی و منابع انسانی



اهداف

ادارینظامسالمتوکارآمدیارتقاء•

آنهارفاهوکارکناناجتماعیمنزلتارتقایوشانحفظ•

انسانینیروهایتوانمندسازی•



راهبردها

شهرداریمدیرانارتقایونصبدراسالمیتعهدبرمبتنیساالریشایستهوتخصص گرایی•

شهروندانبهرسانیخدمتورجوعاربابتکریمفرهنگارتقاء•

ادارینظامتشکیالتسازیمتناسبوسازیچابک•

کارامدیوشفافیتعدالت،برمبتنیقوانینورویه هااصالح•

آنمستمرهایآموزشوانسانیمنابعتوانمندسازیورشدجذب،روش هایبهبود•

شهریبرنامه ریزیوتصمیم سازیفراینددرکارکنانپذیریمشارکت افزایش•

آنانمعیشتومنزلتوکارکنانرفاهبهتوجه•



اهم برنامه ها

پیشنهاد ایجاد دبیرخانه پیگیری امور شهر با محوریت شهرداری از سایر قوا▪

، اصالح و بهینه سازی ساختار شهرداری در جهت بهینه سازی عملکرد در ساطح ساتاد▪

مناطق، نواحی، سازمان ها و شرکت ها

1402سند، طرح، دستورالعمل و الیحه بر اساس پیش بینی سند چشم انداز 200تدوین ▪

پیشنهاد تشکیل دیوان محاسبات شهر به شورای شهر▪

یبهینه سازی منابع انسانی شهرداری تهران در ارتقاء کارآمدی و خدمتگزاری شهردار▪

ماه18تا 6ماه و اصالح آن طی 6شناسایی فرآیندهای اولویت دار شهرداری طی ▪



اهم برنامه ها

ارایه برنامه برای متوازن سازی و عادالنه سازی اساتفاده از خادمات عماومی در ▪

مناطق کم توازن شهری

تجمیع مقررات، مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها▪

ای اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخا▪

بازرس ویاژه تعاارض )شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری 

(منافع

انتشار گزارش فصلی از عملکرد شهرداری تهران در تمام سطوح▪

ی اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن برای مدیران ارشد شهردار▪

تهران

اجرای مشارکت دهی شهروندان در روند اداره شاهر از طریاق اعاالن عماومی و ▪

برخط پروژه ها

گی توجه و ارایه خدمت متقابل به کارکنان شهرداری برابار توانمنادی و شایسات▪

افراد



اهم چالش ها

ناکارآمدی در بهره مندی از ظرفیت های سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی و خصوصی در تعریف و اجرای طرح های توسعه شهری•

ناکارآمدی در بکارگیری شیوه های نوین درآمدزایی و ناپایداری درآمدها•

پایین بودن سطح شفافیت و انضباط مالی در شهرداری•

عدم موفقیت در جلب حمایت دولت در طرح های توسعه شهری علی رغم وجود قوانین متعدد و همراهی دولت•

باال بودن قیمت تمام شده پروژه های شهری و ارائه خدمات نگهداشت شهر در کالن شهر تهران•

شرایط اقتصادی موجود کشور و تاثیر آن بر افزایش فاصله میان درآمدها و هزینه های اجرای پروژه های شهری•

(ازجمله بدهی بانکی ) باال  بودن دیون سنواتی و تعهدات مالی •

یه های مختلف مدیریت شهریالوجود سکوت سازمانی در •

عدم هماهنگی بین بخشی•

عدم موفقیت در بکارگیری زیرساخت های شهر هوشمند در ماموریت های شهری•

عدم استقرار کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و عدم انطباق بودجه ریزی بر مبنای برنامه•

فقدان نظام جامع آماری موثر و کارآمد در شهرداری تهران•

مالی و اقتصادی
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اهداف

انسانیسرمایهحوزهدراثربخشمدیریت•

تهرانشهرداریوشهردرشفافیتوسازیهوشمند•

درآمدزاییجدیدهایظرفیتومنابعشناسایی•

شهریهایپروژهدرخارجیوداخلیگذارسرمایهجذببرایانگیزهوزمینهایجاد•

وتهرانهرشدراقتصادیپیوندبرتاکیدباشهرداریودولتمیانافزاهموکارآمدتعاملنظاماستقرار•

بانکینظامودولتباشهرداریاثربخشوویژهتعاملزمینهایجاد

فسادازجلوگیریبمنظوراجراییومدیریتیفرایندهایواقداماتکلیهدرشفافیت•



راهبردها

نوینروشهایازاستفادهبادرآمدتامیننظاماصالحومنابعپایدارسازی•

(زنیسوت)فسادبامبارزهواداریسالمتارتقاءومالیپاسخگوییونظارت،شفافیتمداری،قانون•

شهریهایپروژهدرخصوصی-عمومیبخشمشارکتهایوگذاریسرمایهسهمافزایش•

شهروندانبهخدماتارائهدرگریتصدیکاهشوکارفرمائیمدیریتحاکمیت•

شهروندانبهخدماتدرتسهیلوارتقاءراستایدرهوشمندشهریبهتهرانتبدیل•

آنانبکارگیریوکیفیسطحارتقاءوبهسازی،ساماندهیباتوانمندوکارآمدنیروهایشناسایی•



اهم برنامه ها

(همراه با تراکم متناسب با طرح جامع شهری)فروش امال  مازاد ▪
جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های پسماند شهری و زباله سوزها▪
نظیر پروژه فیبار ناوری ، وای  ICTو  ITجذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های ▪

...فای شهری و 
به منظور جاذب سارمایه هاای ( (ETFایجاد صندوق های مشارکت مالی قابل معامله در بورس▪

خرد و کوچک در اجرای مگاپروژه های شهری
(اسمارت سیتی)جذب مشارکت خصوصی در اجرای پروژه شهر هوشمند ▪
اجرای پروژه میدان صادراتی میوه و تره بار با مشارکت بخش خصوصی▪
مشارکت با شرکت های تاکسی اینترنتی▪
هویت بخشی به اموال غیرمنقول شهرداری از طریق رفع مواناع و معاارض و حال مشاکالت ▪

ز قانونی امال  و سند دار کردن کلیه امال  شهرداری به منظور ایجاد امکاان بهاره بارداری ا
آنها بصورت تضامین و وثا ق مورد قبول در بانک ها و صندوق های مشارکتی

ی جهات انجاام حسابرسا( زیر نظر سازمان حسابرسی)بکارگیری موسسات حسابرسی خبره ▪
ش مالی و سنواتی سازمانها ، شرکت ها و کلیه واحدهای تابعه شهرداری ظر  مدت سه الی ش

ی و سپس انجام حسابرسا( با توجه به عدم انجام حسابرسی طی مدت شش سال گذشته)ماه 
تلفیقی شهرداری تهران ظر  مدت شش مااه و شافا  ساازی درآمادها ، بادهکاری هاا و 

ریافات بستانکاریهای شهرداری و مغایرت گیری حسابهای بستانکاری با دولت که منجر باه د
.مطالبات شهرداری از دولت گردد

جذب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرح های بزرگ نظیار هایپرمارکات هاای ▪
زنجیره ای ، شهربازی های پیشرفته و مراکز بزرگ تفریحی و گردشگری



اهم برنامه ها

متناسب سازی عوارض نوسازی مخصوصاً مناطق برخوردار شهر تهران▪
و دریافت کامل جرا م و مطالبات شهرداری براساس 100تعیین تکلیف توافقات کمیسیون ماده ▪

یک زمان بندی دوساله
و ایجاد ساختار اقتصادی جهت ورود شهرداری به فعالیت های اقتصادی مرتبط و ایجااد سااز▪

کارهای درآمدی و تبدیل برخی منابع به سهام و دریافت سود ساهام در قالاب شارکت هاای 
(مشارکت شهروندان در این شرکت ها)سهامی عام 

مانند شریک شادن در ارزش افازوده اماال  )ورود به ارزش افزوده طرح های عمرانی شهری ▪
(مجاور تنسیسات شهری جدید

پایدارایجاد محر  هایی مانند توسعه و تبدیل کاربری زمین که مبتنی بر افزایش درآمد نا▪
مشارکت در ساخت و تبدیل سهم درآمد پروانه ساختمانی به ساهام پاروژه و بهاره گیاری از▪

(تبدیل سرمایه های بالقوه شهرداری به درآمدهای پایدار)درآمدهای آتی دارا ی های حاصله 
ساماندهی و ایجاد شرکت های زیرمجموعه جهت انجام فعالیت های اقتصادی محدود▪
مشارکت با بخش های دولتی نظیر اداره آب و برق و مخابرات جهت دریافت به موقاع عاوارض▪

شهری از شهروندان با اتخای سیاست های تشویقی مناسب
سیاست گذاری مناسب جهت اخذ سهم شهرداری از مالیات ها و عوارض قانونی از دولت▪
باه با اولویات دادن)حمایت های قانونی و منطقی در ایجاد کسب و کارهای ملی و بین المللی ▪

رای به جهت کسب منابع جدید مالی با( توسعه استارت آپ های شهری و مرتبط و فین تک ها
اداره شهر

پیاده سازی سامانه های کشف قیمت تمام شده خدمات و محصوالت در تمام ارکان شاهرداری▪
تهران به منظور کاهش محسوس هزینه های اداره شهر

فق در که دو تجربه مو( بصورت فاینانس در پروژه ها)انجام مجدد تنمین مالی از طریق بانک ها ▪
تونل نیایش و پل طبقاتی صدر در گذشته وجود داشته است

واقعی کردن نرخ عوارض پسماند شهری و ایجاد مشوق هاای گونااگون جهات پاایین آوردن ▪
هزینه های نگاهداشت شهر تهران توسط مشارکت شهروندان



اهم برنامه ها

تهران و سازمان ها  و شرکت های وابستههای شهرداری تجدید ارزیابی دارایی ▪

رمیم تکلیف نحوه تسویه بدهی ها اعم از بانکی و بادهی باه پیمانکااران و تاتعیین ▪

ارتباط شهرداری تهران با سیستم بانکی کشور

هوشمندسازی ارا ه خدمات با بهره گیری از فناوری های نوین▪

انتشار انواع صکو  ؛ استصناع و اجاره در تامین مالی طرح ها و پروژه های شهری▪

نقش آفرینی موثر شهرداری تهران در تعامل مطلوب با بانک شهر ▪

رویکرد بودجه ریزی مشارکتی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرداستقرار ▪

ه هاای اولویت بندی در هزینه کرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد با اولویت هزین▪

یام و با طراحی رژ)اجتناب ناپذیر، پروژه های اولویت دار ، بدهی بانکی و پیمانکاری 

به همراه جلوگیری از آغازپروژه های جدید فاقاد اولویات ( ساختار مدون و مشخص

د خصوصا تحت عناوین جدید اما با همان ماهیت قبلی، نظیر برخی از پروژه های خار

مقیاس که ماهیتا همان فعالیت های پیشین شهرداری هستند



اهم برنامه ها

تمام و کمال سهم شهرداری تهران از محل مالیاات بار ارزش افازوده از قاانون اخذ ▪
مالیات بر ارزش افزوده 

رایزنی با دولت جهت در اولویت گذاشتن فاینانس مترو در شورای اقتصاد▪
دجاه هاای برای پرداخت در قالب لوایح بوزم الپیش بینی اعتبارات قانونی پیگیری ▪

قانون حمایت از تولید مساکن ارزان 16سنواتی کل کشور از جمله در ارتباط با ماده 
....قیمت، جرا م راهنمایی و رانندگی و 

و انعقاد (ارمبادله موافقتنامه، تخصیص اعتب)بازنگری در فرآیند اجرا و کنترل بودجه ▪
قرار داد

حداکثری از سازو کارهای رقابتی برای برون سپاری استفاده ▪
برقراری نظام شناسایی و ایفای حقوق و وصول مطالبات شهرداری تهران ▪
سود انباشاته، )برای اخذ سهم شهرداری تهران از محل سود سهام شرکت ها تالش ▪

(جاریسال سنوات قبل و بودجه 
ا و بسترسازی و تدوین الزامات حقوقی بمنظورتحقق پاذیری حاداکثری برناماه ها▪

بودجه



«والعاقبه للمتقین »


