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محور اول :مدرییت و منابع انسانی
چشم اندا ز :تهران؛ شهری هوشمند و دانش پاهی
هدف  :۱تهران؛ بهرهمند از مدرییت یکپارهچ شهری
هدف  :۲ارتقاء و بهبود اساسی رد نظام مدرییت و منابع انسانی شهرداری تهران
راهبرداه:
*نییبت و اصالح جای گاه و روابط نظام ربانهمرزیی و مدرییت شهری رد کالن نظام ربانهمرزیی و مدرییت ملی
*توسعه مدرییت دانش رد نظام مدرییت شهری
*تحقق شهر هوشمند با اولویت هوشمندسازی نهاد مدرییت شهری
*بازنگری راهبردی و مهندسی مجدد نظام مدرییت اجرایی شهر تهران رد راستای تحقق مدرییت یکپارهچ
*ظرفیتسازی رد شهرداری تهران ربای پذریش وظایف اقنونی مندرج رد ماده  ۱۷۱اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
* چاپکسازی ،کاهش تصدیگری و حاکمیت مدرییت کارفرمایی.
*یکپارهچ سازی سیستماهی اطالعات و دانشپاهی ساختن و هوشمندسازی سیستماه و نظامات مدرییتی شهرداری تهران
*تحقق نظام حکم ر وایی خوب شهری
* توسعه و یکپارهچ سازی نظامات بازرسی ،نظارت و ارزیابی.
* اتکید رب رضایت مندی شهروندا ن از طریق افزایش بهرهوری با استفاده از سیستماه و مدرییت کیفیت و بهرهوری

*ارتقاء شاخصاهی راقبتپذریی شهر و شهرداری تهران
سیس
*ارتقائ تمماهی تصمیمسازی و تصمیمگیری رد نظام مدرییت شهری
*ارتقای سطح کارآمدی و ارثبخشی منابع و سرماهیاهی انسانی شهرداری از طریق نظام مدرییت راهبردی منابع و سرماهی ی انسانی
*مدرییت زهینه و اصالح الگوی مصرف رد شهرداری تهران
*توسعه نظام مدرییت منابع انسانی شهرداری و توانمندیاهی سرماهیاهی انسانی آن
* ارتقاء شفافسازی و سالمت اداری از طریق تقویت کنترلاهی ردونی و نظارت هم گانی.
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*تعامل با دولت جهت تصویب الیحه جامع مدرییت شهری رد مجلس شورای اسالمی
*افزایش میزان کاربست رپوژهاهی مطالعاتی جهت بهبود سطح کارآیی و ارثبخشی فعالیتاهی مدرییت شهری
*ایجاد زریساتتاهی نظام کارفرمایی و تولیگری مدرییت شهری و نیز واگذا ری و ربون سپاری فعالیتاهی تصدیگراهن
*بازنگری و اصالح ساختار سازمانی و بهینهسازی اندا زه آن هماهنگ با تغییرات محیط و بلوغ سازمانی
*افزایش سرویساهی الکترونیکی شهروندی رد ساماهناهی شهرداری و شهر الکترونیک رد راستای نهادینهسازی شهر الکترونیک
*تدوین الگوی جامعه ربانهمرزیی و میظنت ربانهماهی میان مدت و سالیاهن
*تهیه و میظنت الیحه روابط مالی –حقوقی دولت و شهرداری و اخذ زهینهاهی پایتختی شهر تهران

*توسعه رنم افزاری و سختافزاری رصدخاهن شهری تهران رد راستای ابیتشپنی از تصمیمگیری مدرییت شهری و تحقق نظام مدرییت یکپارهچ
شهری
* توانمندسازی پیمان کاران بخش خصوصی رد طراحی و اجرای رپوژهاهی زبرگ شهری با استفاده از روشاهی نوین( .نظیر  EPCو کلید رد دست
)

Turn key

* ربرسی دورهای صالحیت پیمان کارن و مشاورین و اعمال سیاستاهی تشویقی و تنبیهی رباساس عملکرد آنها.
*تحقق نظامات شایسته گزینی ،شایسته رپوری ،شایسته گری و شایستهساالری رد مدرییت منابع انسانی
*استقرار نظام سنجش عملکرد و بهرهوری کا کرنان مبتنی رب اهدا ف و نتایج تحقق یافته
*استقرار نظام رپداتت مبتنی رب کارآمدی و عملکرد واقعی کا کرنان و استمرار تصدی مشاغل مبتنی رب کارآمدی و ارثبخشی آانن
*توسعه سرماهیگذا ریاهی داخلی و خارجی رد شهر با ن گاه مشارکتی ضمن بهبود بستراهی اقنونی و نهادی
*ارتقاء کیفیت نظام حسابدا ری و حساربسی شهرداری تهران هم گام با استاندا رداهی جهانی
*نییبت ،اصالح جای گاه و روابط نظام ردآمدی شهرداری رد سیستم کالن اقتصادی کشور
*بسترسازی ،ظرفیتسازی و ایجاد تنوع رد فعالیتاهی اقتصادی شهر ربای توانمندسازی پاهیاهی ردآمدی شهرداری
*تقویت توانمندیاهی کارفرمایی و تولیگری شهرداری و ربونسپاری امورات تصدی گرایاهن
*استمرار کامل حسابدا ری تعهدی
*اصالح نظامات مالی مبتنی رب شفافسازی و پاسخگویی

*ایجاد خزاهن متمرکز شهرداری جهت ردآمداهی غیر نفتی
*تثبیت و پیگیری بودهجرزیی عملیاتی رب مبنای مشا کرت شهروندا ن با رویکرد محله محوری

محور دوم :توسعه اجتماعی – فرهنگی
هدف :تهران “شهر توسعه یافته” اجتماعی – فرهنگی
راهبرداه:
*ارتقای کیفیت زندگی با بهرهمندی از سرماهیاهی اجتماعی – فرهنگی شهروندا ن
*افزایش مشا کرت نهاداهی مدنی رد ربانهمرزیی ،تصمیمسازی و مدرییت شهری
*اداره فرهنگی شهر توسط ااهلی فرهنگ
*بهرهمندی رتشیب از عالمان علوم انسانی
*توسعه آموزشاهی فرهنگی – اجتماعی رد حوزهاهی مختلف
*توهج هب اترخی اریانی – اسالمی هب عنوان رکن اصلی سازنده هویت فرهنگی شهروندا ن
*ارتقای کیفیت زندگی با بهرهمندی از سرماهیاهی اجتماعی – فرهنگی شهروندا ن
*کاهش افصله شمال – جنوب رد دسترسی هب فضااه ،خدمات و کاالاهی فرهنگی – اجتماعی
*توسعه یکپارهچ زریساتتاهی فرهنگی و اجتماعی رد شهر
*تقویت خانواده هب عنوان رکن اساسی جامعه
*بهبود سبک زندگی بنا رب مطلوبیتاهی اریانی – اسالمی
*تدا وم و تعمیق تحول شهرداری از سامانی خدماتی هب نهاداهی اجتماعی

*ارتقای سرماهیاهی اجتماعی و فرهنگی شهروندا ن از طریق بسط و گسترش زریساتتاه ،ام کاانت و تعامالت اجتماعی و محصوالت فرهنگی و هنری
*گسترش ظرفیتاه و تعمیق فرهنگ ورزش و سالمت
* تعمیق ارزشاه ،باوراه و معرفت دینی ،انقالبی و ملی و صیانت و رتویج آموزهاهی فرهنگ غنی اریانی – اسالمی هب منظور رپورش شهروندا نی با
ایمان ،صادق،با نظم و متعهد ،کارآفرین و رپتالش.
* ارتقاء و رتویج فرهنگ و رفتار شهروندی و آشناسازی شهروندا ن هب حقوق و ت کالیف خود.
*سنجش و ارزیابی مستمر و نوهبای سرماهی اجتماعی و رضایتمندی عمومی شهروندا ن.
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*اسقرار نظام سنجش کیفیت زندگی و اجرای ربانهماهی ارتقای آن
*سنجش و رصد مستمر شاخصاهی کیفیت زندگی و بهبود آن ات رسیدن هب استاندا رداهی مطلوب
*تقویت مدرییت محله با رویکرد مشارکت شهروندا ن و اداره محله
ت
* شکیل شورای مشاوران علوم انسانی جهت محور قرار گرفتن ااهلی علوم انسانی رد ربانهمرزیی توسعه ش ره
*ایجاد بانک اطالعات و آمار اجتماعی و فرهنگی شهر
*جلب مشارکت شهروندا ن با اتکید رب حضور اصحاب فرهنگ و فعاالن اجتماعی رد انجام فعالیتاهی اجتماعی و فرهنگی رد سطح شهر
*رتویج فرهنگ اریانی – اسالمی و ارتقای سرماهیاهی اجتماعی – فرهنگی شهروندا ن

*توسعه و تقویت سازماناهی مردم نهاد و بخش خصوصی رد ربانهماهی حمایت از ایتام ،مستمندا ن ،زانن سررپست خانوار … ،و حوزهاهی
فراغتی و گردشگری
*پیشگیری از آسیباهی اجتماعی ،ساماندهی ،آسیبدیدگان ،ارتقای سالمت اجتماعی ،توانمندسازی اقشار آسیبدیده و یا رد معرض
آسیب… ،
*شناسایی ،تکریم و معرفی مخافر وآفرینشاهی دینی ،فرهنگی ،ورزشی ،ادبی و علمی شهر تهران و انتخاب شهروند نموهن رب اساس ضوابط و معیاراهی
مطلوب
*ربگزاری مراسم و مناسبتاهی ملی،دینی ،انقالبی و جشنوارهاهی آینیی توسط مراکز و فضااهی فرهنگی و اجتماعی وابسته هب شهرداری با رویکرد محله
محوری و استفاده از ظرفیتاهی محلهای
*حمایت از خدمات اجتماعی مطلوب و محصوالت فرهنگی و هنری جهت ارتقاء سطح فرهنگی –اجتماعی شهروندان
تج
مح
* استفاده از آاثر حجمی و هنراهی سمی مناسب با وژیگیاهی یطی شهر و مراکز و ام کان خاص آن.
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ربشیپد امور و ربانهماهی مدرییت شهری

ت
*آموزش و رتویج مهارتاهی زندگی ربای خانوادهاه رد راستای حکیم و اعتالء ،کارآمدی و پایدا ری خانواده
*تهیه و تدوین طرحاه و ربانهماهیی هب منظور رتویج سبک زندگی اسالمی – اریانی
تخ
*اتمین و صیص بهنیه ام کاانت ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش هم گانی رد راستای سالمت و نشاط اجتماعی شهروندا ن

*گسترش آموزشاهی حضوری و غیر حضوری هب منظور ارتقاء و رتویج فرهنگ شهروندی و رپورش شهروندا نی با ایمان ،متعادل ،صادق ،منظم،
هم ست لت ت
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اقنونمدا ر ،کارآفرین و رپتالش و تقویت اعتماد متقابل نیب آانن و نیب شهروندا ن و مدرییت شهری با کاری د گاهاهی دو ی ،لاهی ر
دولتی و از طریق نهادینه کردن حقوق و ت کالیف شهروندی
*انجام مطالعات ویپست اجتماعی و فرهنگی طرحاه و رپوژهاهی شهری
*بهبود کیفیت اواقت فراغت رد میان خانوادهاهی تهرانی و استفاده از فرصت اواقت فراغت ربای توسعه آگاهی و رتویج فرهنگ و رفتار
مطلوب شهروندی
*افزایش ظرفیتاه و ام کاانت تفرج و گردشگری ،گذران اواقت فراغت ،ورزش و…
*رتویج شیوه زندگی سالم و ارتقای خدمات بهداشت و سالمت رد سطح شهر و اجرای ادواری طرح سنجش عدالت رد سالمت و انجام مدا خالت رب
اساس نتایج حاصله
*شیپ ینیب و اجرای طرح نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی رد کالن شهر تهران هب منظور اولویتبندی اتمین نیازاه و اعمال رد ربانهماهی ساالهن
*توسعه رعهصاهی عمومی و فضااهی فرهنگی – اجتماعی شهر هب منظور احیاء و تقویت حیات مدنی
*فراهم نمودن زمینه باروری فرهنگ و شکوافیی استعدا داهی شهروندا ن
*حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی (کتاب ،مطبوعات ،سینما…) ،
*حمایت از فعالیتاهی اجتماعی – فرهنگی مطلوب رد فضای مجازی
*ارتقاء و رتویج فرهنگ و رفتار مطلوب شهروندی و آشناسازی شهروندا ن هب حقوق و ت کالیف خود و اقنومندسازی الزامات آن

محور سوم :شهری با اصالت و هویت اریانی – اسالمی
چشم اندا ز :تهران؛شهری با اصالت و هویت اریانی – اسالمی (شهری هک ربای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه ،سامان مییابد)
راهبرداه:
*احیاء و بازنمایی هویت اسالمی – اریانی رد معیاری و منظر شهر
*رتویج سبک زندگی اریانی – اسالمی رد میان شهروندا ن
*هویت بخشی و زیباسازی سینما و منظر شهری
*رتویج فرهنگ اریانی – اسالمی و ارتقای سرماهیاهی فرهنگی و اجتماعی شهروندا ن
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*توسعه نشاهناه و احیای الگواهی هویتی سیما و منظر شهری
*مدرییت و راهبری احیای آاثر ،محوهطاه و بافتاهی ارزشمند اتریخی ،فرهنگی و طبیعی شهر تهران
*حمایت از ربانهماهی فرهنگی هنری ربای رتویج و گسترش ارزشاهی دینی ،ملی و انقالبی
*شناسایی ،بازسازی و نگهدا ری اماکن حامل ارزشاه و واقعی اتریخی و انقالب اسالمی
ت
*تقویت مدرییت محله با رویکرد مشارکت شهروندا ن رد اداره محالت و بهبود و حکیم هویتاهی محلهای
*رتویج فرهنگ و ارزشاهی دوران دافع مقدس
*ارتقاء نقش و جای گاه زانن رد جامعه

ت
*حمایت از ربانهماه و فعالیتاهی مساجد و شکلاهی دینی هب منظور استفاده از ظرفیتاه و توانمندیاهی آانن جهت گسترش ارزشاه و رفتاراهی
مطلوب شهروندا ن
*احیاء و تقویت حیات مدنی رد رعهصاهی عمومی و فضااهی اجتماعی – فرهنگی شهر

محور چهارم :شهری با عملکرداهی ملی و جهانی
چشماندا ز :تهران؛ کالنشهری با عملکرداهی ملی و جهانی و … هب مرکزیت امور فرهنگی ژپوهشی و سیاسی رد سطح کشور و حدا قل یکی از هس شهر ربرت
آسیای جنوب رغبی
راهبرداه:
*ردک فضااهی راقبتی کالنشهراهی جهانی و ارتقای شاخصاهی عملکرد شهر و شهرداری رد مقایسه با دیگر کالنشهراه
*توسعه رعهصاهی عمومی و فضااهی فرهنگی شهر تهران رد ابعاد نیبالمللی ،ملی و کالن شهری
*تقویت حضور و نقش تهران رد مجامع نیبالمللی و رسیدن هب رتاز مطلوب جهانی
*اهمیت دادن شیب از شیپ هب طرحاهی موضوعی و موضعی با کارکرداهی ملی و نیبالمللی
*افزایش نقش آفرینی فعال رد حوزه توسعه دیپلماسی شهری
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*ارتقاء شاخصاهی راقبت پذریی شهر و شهرداری
*تبدیل تهران هب مرکزی ربای رخدا داهی فرهنگی ،ملی و نیبالمللی از طریق توسعه رعهصاه و فضااهی فرهنگی شهر
*شناسایی و تعامل (ملی و فراملی) کافی ربای نقش آفرینی شیب از شیپ رد حوزه دیپلماسی شهری
*توسعه فضااهی گردشگری جهت جذب رتشیب گردشگران خارجی ضمن حفظ معیاراهی فرهنگی – ارزشی
*تدوین نظام فنی و اجرایی رد حوزهاهی مختلف رد سطح استاندا رداهی نیبالمللی

*ارتقای سطح مدرییت شهری و فضااهی فرهنگی شهر تهران و تالش جهت معرفی رتشیب ام کاانت این شهر ربای ایجاد اراهئ تصویب مناسب از
پایتخت اریان اسالمی
تس
*تدا رک ساز و کار و هیل ام کان جذب گردشگر و حمایت از سازماناهی خصوصی گردشگری
*ربگزاری همایشاهینیبالمللی ربای ارتقاء انم تهران و معرفی ارزشاهی دینی و ملی
*توسعه زریساتتاهی فناوری اطالعات رد راستای تعامل و بهرهمندی از فرصتاهی جهانی
*افزایش تعدا د عضویتاهی شهرداری رد مجامع نیبالمللی
*افزایش تعدا د خوارهخواندگی خود با شهراهی مهم و مطرح جهان
*ش کرت فعال رد اجالساهی نیبالمللی
*بسترسازی جهت ربگزاری اجالساه ،نشستاه و رویدا داهی نیبالمللی رد شهر

محور پنجم :شهر پاک
هدف :شهری بهره مند از محیط زیست مطلوب
راهبرداه:
*صیانت از منابع و سرماهیاهی طبیعی شهر
*ارتقاء کیفیت محیط زیست و توان اکولوژیکی شهر تهران
مح
*استقرار نظام بازرسی زیست یطی و استاندا رداهی  HSEرد اجرای رپوژهاه
*تدا رک ساز و کاراه و حمایتاهی الزم جهت کاهش مورث عوامل آ الینده محیط زیست
*توسعه یکپارهچ و متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری
*وارد نمودن رویکرد محیط زیستی رد ربانهمرزییاه و مدرییت کالن شهر
مح
*افزایش زهینهاهی استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش زهینهاهی اجتماعی و زیست یطی آن ربای شهر و شهروندان
سیاستاه و اقدا مات اساسی:

مح
*تدوین معیاراه و شاخصاهی زیست یطی و توسعه پایدا ر شهری ،و اجرایی نمودن آنها رد سیاست گزاری ،ربانهمرزیی ،خدمات و فعالیتاه
*اتمین ساز و کاراهی کاهش مورث الودگی هوا و آلودگی صوتی رد شهر
مح
*تهیه ویپستاه و انجام ارزیابیاهی زیست یطی قبل از اجرای رپوژهاه

ت
مح
*توانمندسازی و جلب هم کاری شکلاهی مردم نهاد رد راستای تحقق اهدا ف زیست یطی

*توسعه فضای سبز شهری با رد نظر گرفتن مقیاس عملکرد شهری ،م طنقهای ،انحیهای و محلهای
*توسعه فضای سبز پیراشهری با اتکید رب طرح کمربند سبز
*تالش و رازینی ربای کاهش مورث امواج رادیویی پارازیت (هب دلیل خطر آن ربای سالمتی شهروندا ن)
مح
*نظارت و کنترل زیست یطی فعالیتاه و خدمات حادث رد مدرییت شهر
مح
*کاهش و پایش آالیندگی زیست یطی انشی از سیستماه و تسهیالت حمل و نقل
*توسعه محوراهی سبز و فضااهی سبز و مفرح رد کوهساران پیرامون شهر تهران ،رودردهاهی هفت گاهن شهر تهران و…
*افزایش سازگاری سیستماه و تسهیالت حمل و نقل با محیط زیست
*شناسایی و استفاده از مصالح و تکنولوژیاهی جدید و سازگار با محیط زیست رد اجرای رپوژهاه

محور ششم :حمل و نقل و رتاکیف
چشماندا ز :تهران ،شهری روان با رافه عمومی و زریساتت اهی مناسب همراه با تعدیل انرباربیاه و اتمین عادالهن کلیه حقوق شهروندی
راهبرداه:
*توسعه سیستم حمل و نقل یکپارهچ ،رد دسترس ،روان ،راحت ،ایمان ،پاک و رد جهت رافه عمومی و توسعه اقتصادی تهران
*هب کارگیری ساز و کاراهی فنی و اقتصادی مناسب جهت افزایش سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش سفر با وسایل نقلیه شخصی
*انسان محور نمودن نظام حمل و نقل و رتاکیف
*روانسازی جریان رتاکیف
*مدرییت تقاضای سفر
*توسعه حمل و نقل عمومی با معیاراهی دسترسی ،سطح پوشش ،یکپارچگی ،مطلوبیت و سازگاری با محیط زیست
*ارجحیت منافع و مصالح عمومی رب خصوصی و اتمین عادالهن ام کاانت حمل و نقلی ربای همه اقشار جامعه
*افزایش سازگاری سیستماه و تسهیالت حمل و نقل با محیط زیست
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*تعدیل رنخ تقاضای سفر و بهبود زمانبندی سفر
*تعریف ،نییبت و ایپدهسازی شاخصهای حمل و نقل انسان محور رد شهر تهران
*افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی و سهم سفراهی غیرموتوری (ایپده و دوچرهخ )… ،از تعدا د سفراهی سواره و موتوری

*کاهش آلودگی هوا و صدا ی انشی از وسایل حمل و نقل ارتقای دانش و فرهنگ رتاکیف
*افزایش ایمنی سیستماه و تسهیالت حمل و نقل
*بهینه نمودن میزان رعهض سیستماه و تسهیالت حمل و نقل
*ارتقاء متوسط سرعت جابجایی رد حمل و نقل عمومی
*ایپدهسازی سیستم مدرییت ایمنی معارب شهر تهران
*توسعه و مناسبسازی ایپدهراهاه و ایپدهرواه
*توسعه سیستماهی هوشمند حمل و نقل ) (ITSو ساماهناهی اطالعرسانی ربای شهروندا ن
* انجام اقدا مات ارثبخش با هدف نظمدهی و ارام سازی معارب رد محیطاهیی هک زتاحم و تنش وجود دارد.
*مناسبسازی زریساتتاه و تسهیالت ربای گروهاه و اقشار خاص و آسیبپذری (جانبازان ،معلولین ،کودکان و سالخوردگان)
*توسعه حمل و نقل عمومی با اتکید رب توسعه حمل و نقل ریلی (مترو)
مح
*افزایش زهینهاهی استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش زهینهاهی اجتماعی و زیست یطی آن ربای شهر و شهروندان
*رتغیب و الزام هب استفاده حدا کثری از ظرفیتاهی انجام خدمات هب صورت الکترونیکی هب جای مراجعه حضوری
*افزایش کارآیی و بهرهوری رد سیاستاه و تسهیالت حمل و نقل شهری
*ایجاد بستر الزم جهت سرماهیگذا ری بخش خصوصی رد احدا ث ،تجهیز و افزایش ظرفیت پارگنیکاهی طبقاتی ،م کانیزه و غیرم کانیزه رد سطح شهر
*ایجاد هماهنگی رتشیب میان کارربی زمین و حمل و نقل

محور هفتم :شهرسازی و معماری

من
چشماندا ز :تهران؛ شهری پایدا ر و سجم با ساختاری مناسب ربای سکونت ،فعالیت و فراغت
راهبرداه:
*انسجام فضایی -کالبدی شهر تهران ربای نیل هب توسعه پایدا ر با اتکید رب زیستپذریی و راقبتپذریی
*بازآفرینی سازمان فضایی و اجتماعی شهر هب منظور هویت مندی و منزلتیابی شهر و شهروندا ن
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* ل ز ره ارزش رحاهی و ه ری و رحاهی و ی و و و ی وب
*تعادلبخشی و ربقراری توازن رد توزعی مراکز خدمات و فعالیت ،رد سلسله مراتب جغرافیایی شهری (شهری ،فرام طنقهای ،م طنقهای ،انحیهای،
محلهای و…) با رویکرد بهبود دسترسی و کاهش تقاضای سفر
*تثبیت محدوده کالبدی حریم و شهراه و شهرکاه و روستااهی واقع رد حریم شهر تهران و نظارت و کنترل مورث رب گسترشآنها
تس
* هیلگری و رتویج فرهنگ نوسازی مردمی رد بافتاهی فرسوده شهر تهران ضمن اتمین زریساتتاه و ایجاد محرکاهی توسعه رد بافتاهی
فرسوده
*تهیه ،پایش و نظارت رب حسن اجرای طرحاهی توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوهط
*تعریف و استقرار م کانیزم جدید رابطه توسعه فضایی -کالبدی شهر با نظام ردآمدی شهرداری تهران
*کنترل و پایش هوشمند تحوالت کالبدی و ساتت و ساز رد شهر تهران

سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*بازنگری و اصالح ضوابط شهرسازی و معماری هب منظور تحقق بهینه طرح جامع و طرحاهی تفصیلی جدید و دستیابی هب سراهناهی بهینه ربای سکونت،
فعالیت و فراغت شهر تهران
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* ه ما ی رحاهی و ی و و و ی ی رح جا ع ( )۱۵۱و ی ر ر ن ()۸۹۴
*ساماندهی فضااهی شهری از نظر کیفیت محیطی و ااظتنم بصری
*رتغیب و الزام هب رعایت معیاراه و ضوابط زیباسازی رد نمای ساختمان اه و ابنیه

* تدوین ضوابط بدهناهی شهری ،نماداه و خط آسمان.
*ربقراری تسهیالت الزم هب منظور رتغیب خروج پادگاناه و اراضی نظامی از شهر تهران
*کنترل رشد کالبدی شهر از طریق کمربند سبز پایتخت
الزام تهیه شناسناهم فنی ساختمان ربای کلیه ابنیه ساخته شده رد تهران
*استقرار سازوکاراهی صدور گرواهی بیان کار ساختمانی رب مبنای ردیافت بیمه تضمین کیفیت ساختمان توسط شهرداری تهران
*استقالل ساماهن صیانت و رصد هوشمند تغییرات فضااهی سبز و خدمات هفت گاهن (آموزشی ،ردمانی ،مذهبی ،ورزشی ،تفریحی ،گردشگری و فرهنگی)
شهر تهران
*تعیین مناطق و محوهطاهی نیازمند مدرییت وژیه فضایی – کالبدی رد سطح شهر تهران مانند اراضی عباسآباد ،بافت اتریخی و نظاری آن

محور هشتم :خدمات شهری
چشماندا ز :تهران؛ شهری سرسبز و زیبا ،شاداب و سرزنده با فضااهی عمومی متنوع و گسترده
راهبرداه:
*اتمین متناسب نیازاهی شهروندا ن رد زمینه خدمات شهری
*توزعی متوازن فضااهی خدماتی و رافهی متناسب با نیاز شهروندا ن
*هب کارگیری مشوقاهی الزم و سازوکاراهی مناسب جهت ااقتنل صناعی و مشاغل مزاحم وآالینده هب یبرون شهر و اصالح رپاکنش مشاغل و
صنوف رد سطح شهر
*ارتقای کیفی اراهئ خدمات رد مراکز خدماتی شهرداری (میادین میوه و رتهبار ،پارکاه)
*ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری
*بهبود کیفیت بصری محیط شهری
*ارتقای سطح خدمات سازماناه و مراکز خدمات شهری
سیاستاه و اقدا ماتی اساسی:
*تدا رک سازوکاراه و هماهنگیاهی الزم جهت ایجاد کاانل مشترک اتسیسات شهری
*آموزش فرهنگسازی و اصالح الگوی مصرف رد تولید و تفکیک پسماند از مبدا
*ارتقاء نظام امنیت غذا یی و بهبود سیستماهی کنترل کیفی و نظارتی رب رعهض محصوالت کشاورزی و دامی رد اماکن تحت نظات شهری

* اصالح فرآیند و استفاده رتشیب از فنآوریاهی نوین جهت افزایش سطح رافه و کیفیت خدمات رسانی رد شهر.
*ساماندهی و احیاء منابع آبی پایدا ر و استفاده از سیستماهی نوین آربسانی و آبیاری فضای سبز
*افزایش ضریب نفوذ م کانیزاسیون رد خدمات شهری
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*ا الح و ل م ز ی ،عآوری و ااقتنل رو انب ی با ا فاده از صا ح و روشاهی و ن ر ی
*رتویج و توسعه استفاده از سبزباماه و فضااهی سبز عمودی رد شهر
مح
*کاهش زمان رسیدن هب ل حادهث و ارتقاء کیفی خدمات ایمنی و آتشنشانی
* رتغیب و حمایت از بهینهسازی الگواهی مصرف ،استفاده حدا کثری از ارنژیاهی نو رد فضااه و ساختمانها و اتسیسات عمومی شهر.
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* ل ساماند ی ز ر ور هد و ار هئ خدمات ی و ی وب هب ز رئان ت زرها (س)
*توسعه ام کان عمومی بهدا شتی شهری
*بهبود سراهن اتسیسات و تجهیزات خدمات شهری
*توسعه کمی و کیفی خدمات میادین و بازاراهی میوه و رتهبار با هدف ارتقاء کیفیت زندگی شهروندا ن (سالمت و امنیت غذا یی ،دسترسی و قیمت
مناسب)،
*توسعه و ارتقاء ظرفیت آرامستاناهی شهر تهران
* گسترش استفاده مجدد از پساباه و بازچرخانی آب.

محور نهم :شهری با اقتصاد مدرن
چشماندا ز :تهران؛ کالنشهری رب پاهی اقتصادی مدرن و حدا قل یکی از هس شهر مهم و ربرت اقتصاد منطقه آسیای جنوب رغبی
راهبرداه:
*حاکمیت مدرییت کارفرمائی و کاهش تصدیگری
*بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخصاهی اقتصاد و بهرهوری شهر
*مشارکت بخش خصوصی ،دولتی و عمومی رد توسعه اقتصادی شهر
*ارتقای مشا کرت و سرماهیگذا ری شهروندا ن رد توسعه شهر تهران
*ارتقای سطح اقتصاد فرهنگ
*پایدا رسازی منابع ردآمدی شهرداری تهران
*تغییر رویکرد از ردآمد رب پاهی عوارض ساتت و ساز ،هب عوارض رب پاهی بهرهربداری
سیاستاهی و اقدا مات اساسی:
*ربون سپاری ،کوچکسازی ،چابک سازی و هوشمند سازی شهرداری تهران هب منظور فراغت و فرصت جهت کارفرمایی و تولیگری ربای
ایفای نقشاهی ربرت
* شناسایی و معرفی فرصتاهی سرماهیگذا ری تهران ربای ایفای نقشاهی ربرت ملی و فراملی هب سرماهیگذا ران داخلی و خارجی رد چارچوباهی اقنونی
و رتغیبی متناسب.

*انحصارزدایی و ایجاد فضای راقبتی ربای سرماهیگذاران رد حوزهاهی مختلف شهری
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*آموزش و حمایت از کارآفرینان و ل رایط ب و کار رب ی روند ن
* ایجاد بستر الزم جهت سرماهیگذا ری بخش خصوصی رد اجرای طرحاه و رپوژهاهی توسعه و عمران شهری.
*اتکید رب مزیتهای راقبتی شهر تهران
*تدا رک سازوکار ،قوانین ،مقررات ،تسهیالت و زریساتتاهی مناسب اقتصادی ربای شهر
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*تدو ن د ور ل ص و ول های خدمات و اخذ رهف های خدمات ری رب پاهی ت مام شده خدمات و عد ت ا ما ی
*بسترسازی ،ظرفیتسازی و ایجاد تنوع ردفعالیتاهی اقتصادی شهر ربای توانمند سازی پاهیاهی ردآمدی شهرداری
*ایجاد مدرییت متمرکز رب بدهیاه و وام رد مجموهع شهرداری و سازمانهای وابسته
*توانمندسازی شهروندا ن ربای کارآفرینی رد سطح خرد
*توسعه و استفاده حدا کثری از ظرفیتاهی اقنونی موجود جهت افزایش کارآمدی نظام اخذ عوارض از شهروندا ن و فعاالن اقتصادی
*اهتمام حدا کثری رد شفافیت و انضباط مالی شهرداری
*هب کارگیری هدفمند و مورث ازباراهی مالی نظیر بورس ،اوراق قرهض ،وام و صندوقاهی سرماهیگذا ری

محور دهم :شهر ایمن
چشماندا ز :تهران؛ شهری امن و مقاوم رد ربارب انواع آسیباه ،مخاطرات و سوانح
راهبرداه:
*ایمنسازی شهر رد ربارب سوانح طبیعی و انسانساز
*بهسازی ،بازسازی و نوسازی بافتاهی فرسوده شهری
*کاربست اصول پدا فند غیرعامل رد شهر تهران
*بهبود سیستماه و شاخصاهی مدرییت بحران ،ایمنی و آتشنشانی
*تدا رک ساز و کاراهی کاهش مورث میزان آسیبدیدگاه حوادث رتافیکی و غیررتافیکی
سیاستاه و اقدا مات اساسی:
*استقرار نظام جامع اطالعات و ارتباطات مدرییت بحران
*توسعه شبکه و زریساختهای مناسب ربای مدرییت و مواجهه با بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی
*پایش و بهبود پایدا ری و اتبآوری شهر رد مقابل بحرانهای طبیعی و حوادث
* توانمندسازی ،فرهنگسازی و توسعه ظرفیت مشا کرت شهروندا ن رد مدرییت بحران و کاهش آاثر بالیای طبیعی.
*هوشمندسازی شهر و نهاداهی مدرییت شهری رد جهت مدرییت و مواجهه مورث با بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی (ساماهن پیشگیری و کنترل ،ساماهناهی
اعالن وضعیت اضطراری و آمادهباش شهر)

*ح کرت رد جهت یکپارهچسازی مدرییت و خدمات پیشگیری و مقابله با بحراناه و حوادث
*توسعه و گسترش فضااهی مناسب شهری بصورت هدفمند ربای موقعیتاهی بحرانی
*توهج اکید هب پهنهاهی لرزهخیز و رپخطر شهر تهران و اعمال اقطعاهن ضوابط و مالحظات ساتت و سازاهی شهری رد پیرامون آنها
*ایجاد مراکز امن ربای اداره شهر تهران رد شرایط بحران هب عنوان مرکز حکومتی کشور
*تقویت نظام سازمانی و تشکیالتی ایمنی ،آتشنشانی و مدرییت بحران شهر تهران
*بهرهگیری چند منظوره از مراکز ،فضااهی شهری و اتسیسات عمومی شهر ربای اس کان و ساری نیازاه
*توسعه اقدا مات و روشهای پیشگیراهن و خطر محور رد مقابل رویکرد بحران محوری(مدرییت ریسک بحران رد کالنشهر تهران)
*ربانهمرزیی و اعمال مدرییت بحران اجتماع محور و نهادگرا از طریق نهادسازی محلی ،توانمندسازی اقبلیت واکنش اضطراری و سازماندهی و
ت
تجهیز شکلاهی محلهای
*تقویت توانمندیاهی پای گاهاه ابیتشپنی مدرییت بحران رد سطح شهر و حفظ آمادگی دائمی ربای مواقع اضطراری
*افزایش ضریب ایمنی رد ساتت و سازاهی جدید
*کاهش خطرپذریی سیالب شهر تهران با مدرییت بهینه آباهی سطحی و توسعه و نگهدا ری سیستم زهکشی و هدا یت آباهی سطحی شهر مبتنی رب طرح
جامع ابهای سطح تهران
*گسترش روشهای ات کایی و جبرانی نسبت هب توسعه انواع پوششاهی حمایتی بیمهای و حمایتهای مالی و ساز و کاراهی تشویقی ربای پیشگیری و جبران
خسارتهای احتمالی حوادث شهر ،شهروندا ن و اموال و داراییاهی شهرداری

*ایپدهسازی سیستم و مدرییت ایمنی معارب شهر تهران
*افزایش ایمنی سیستماه و تسهیالت حمل و نقل

