




1

2 		................................................................................................................................................................ مقدمه	
2   ............................................................ شناخت	شهر	بر	اساس	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری 
۵   .......................................................................................... شناخت	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری 
۱۳ 		.............................. عملکرد	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری	در	برنامه	پنج	ساله	دوم	شهرداری	تهران	
2۳ 		.......... تبیین	وضعیت	موجود	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری	)نقاط	قوت،	ضعف،	تهدید،	فرصت(	
2۴   ...................................................................... تحلیل	موقعیت	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری 
2۴ 		.......................................................................................... راهبردها،	سیاستها،	اقدامات	اجرایی	و	احکام	برنامه	سوم	
2۶ 		.................................................................................................... شاخص	های	سطح	اول،	سطح	دوم	و	سطح	سوم	
2۸ 			.................................................................................................................................. الزامات	تحقق	احکام	برنامه	سوم	



2

1. مقدمه
  تهران شهری است با پتانسیل تبدیل به شهری اسالمی ، مدرن ، انسان 
محور ، شهروند مدار ، پایدار ، و در يك كالم شهري براي زندگي که این مهم  
فقط انبوهي از بنا و خيابان و ماشين نيست. در چنين شهري انسان مهم تر از 

هرچيزي است به شهر تهران بايد فراتر از ساخت كالبدي آن نگريست .
هيچ كار عمراني در شهري به وسعت تهران بدون توجه به اين پيچيدگي هاي 
انساني نه تنها به آسايش و آباداني شهر نمي انجامد كه گاه باعث مشكالت 
پيچيده خواهد شد احساس تعلق شهروندان به شهر، توزيع خدمات و امكانات 
شهري و اثر آن بر توزيع ثروت شهري و... عواملي هستند كه توسعه پايدار 

شهري در بستر آنها امكان تحقق و تجلي پيدا مي كند.
رشد سریع شهر در چند مرحله که همه آنها ناشی از پیشرفت سریع فنی بود 
باعث شد تا بسیاری از معیار های شهرنشینی به حاشیه برود یا از اهمیت  آنها 
کاسته شود. در چند دهه قبل نقص ناشی از این نوع توسعه خود را نشان 
داد. ساخت سریع بزرگراه ها در میان محله های قدیمی و مجتمع های آپارتمانی 
در کنار معابر کوچک تردد را در شهر آسان تر نکرد و اکنون با شهری روبه رو 
هستیم که ساکنان آن از شهروندان عادی تا کارشناسان آسایش و آرامش 

انسانی را مطالبه می کنند.
افزایش ایمنی و تاب آوری زیرساخت های شهری یکی از ضرورت های شهرداری 
تهران است که می بایست از طریق استقرار نظام تعمیر و نگهداشت و اعمال 
راهکارهایی همچون تهیه شناسنامه ایمنی و تدوین برنامه بهسازی و مقاوم 

سازی ابنیه فنی و بزرگراهی پیگیری شود.
تالش برای کاهش مخاطرات ناشی از فرونشست در شهر تهران اقدامی مهم 
است و اهمیت هرچه بیشتر  مطالعه جامع در خصوص چرخه آب، تعیین 
تکلیف قنوات و چاه های جذبی و تکمیل نقشه های پهنه بندی در کاهش 

چنین مخاطراتی، می باشد .
اهمیت نقش نگهداشت  در توسعه پایدار شهر و بهبود کیفیت زندگی شهری، 
فرصت توسعه آتی کالنشهر تهران را دربر دارد همچنین تکمیل ، توسعه و 
تامین زیر ساخت  به منظور ایجاد ایمنی و فضاهای زیرسطحی در راستای 
ساختن اهداف و منافع ترافیکی و موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه 
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضالب و البته گسترش حمل 

و نقل عمومی را در قالب این طرح میتوان پیش برد.
با افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهر از یک طرف و افزایش خودروها 
ازطرف دیگر به منظور کاهش ترافیک ، احداث پارکینگ های عمومی به عنوان 
یکی از راهکارهای مؤثر، میتواند مدنظر قرار گیرد. بنابراین، پیش بینی فضای 
مناسب پارکینگ برای خودروها به ویژه در مناطق پرتراکم و مرکزی شهر عالوه 
بر صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان جست وجوی پارکینگ ، کاهش 
استهالک وسایل نقلیه و آثار نامطلوب روانی باعث کاهش زمان تأخیر در شبکه 

و افزایش ظرفیت و سرعت می شود.
فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تشویق شهروندان به امر مشارکت و 
پذیرش مسئولیت های اجتماعی و نیز آموزشگاهی برای انتقال دانش و آگاهی های 

الزم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نگریست. 
احداث فضاهای عمومی که روزانه پذیرای قشر و گروه وسیعی از شهروندان 
از کودک تا پیر، زن و مرد و با هر دین و نژادی هستند؛ پتانسیل کافی جهت 
تقویت انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی 
برخوردار می باشند. تحقق مسائل مذکور، لزوم توجه به نوع طراحی و کیفیت 
بصری فضاهای عمومی را می طلبد تا این فضاها قادر باشند تا حد چشم گیری از 
محرک های محیطی کاسته و سبب افزایش سرزندگی و نشاط در جامعه شوند..

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران 
بشمار میاید که وظيفه اين معاونت، انجام پروژه های عمرانی در شهر می باشد 
كه اغلب پروژه ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف  مي شوند.

البته فعاليت های عمرانی درسطح مناطق نيز به  نوعی با هماهنگی ادارات كل 
و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت  می پذيرد و به اين 
مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع آوری و مديريت آبهای سطحی 
و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران 
را نيز افزود. معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ) 3 

سازمان و 2 شركت ( می باشد.
در معاونت فنی و عمرانی انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه هاي 
فني و عمراني با توجه به الويتها و نيازهاي تعيين شده در چار چوب برنامه هاي 
مصوب و سياست هاي شهرداري تهران ، تكميل و تسريع عمليات اجرايي پروژه 
هاي ناتمام گذشته در سطح شهر، ايجاد فرهنگ و ساختار اجرايي نگهداري معابر 
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نآ اا  و نا    بآ ا   ح هز  ن

و پلهاي مهم در سطح شهر تهران ، مقاوم سازي سازه ها و پلهاي استراتژيك 
شهر تهران در مقابل زلزله به استناد اسناد باالدستی و برنامه 5 ساله شهر 

تهران تعریف و در بودجه شهرداری پیشنهاد میگرد. 

صفا صبوری دیلمی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

2.	شناخت	شهر	بر	اساس	حوزه	مأموريتی	توسعه	و	نگهداشت	زيرساخت	شهری
2-۱-	کلیات

شهر تهران در مختصات جغرافیایی 51 درجه و ۶ دقیقه تا 51 درجه و 3۸ دقیقه 
طول شرقی و 35 درجه و 3۴ دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی 
قرارگرفته است و ارتفاع آن از سطح آب های آزاد بین 1۸۰۰ متر درشمال تا 
12۰۰ متر در مرکز و 1۰5۰ متر در جنوب متغیر است. تهران در میان دو 
وادی کوه و کویر و در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز گسترده شده است. از 
جنوب به کوه های ری و بی بی شهربانو و دشت های هموار شهریار و ورامین و 
از شمال توسط کوهستان محصورشده است. تهران به عنوان محل سکونت و 
فعاليت با چالش های فراوانی ازجمله  طراحی، ساخت و نگهداشت پروژه های 
عمرانی شهری همانند بزرگراهها، پل ها، تونلها، کانال های جمع آوری آب های 
سطحی ... و همچنین نظارت و کنترل برساخت و نگهداشت مواجه است. 
شهر تهران در حال حاضر دارای ۶ تونل شهری و 3۸۰ دستگاه پل  و 5۸9/۸ 
کیلومتر بزرگراه و 523 کیلومتر شبکه آب های سطحی بوده که نگهداشت 
این حجم از پروژه های عمرانی در حیطه وظایف معاونت فنی و عمرانی است.

در موضوع نگهداشت شهر در حال حاضر کارخانه فعال تولید آسفالت در 
شهر تهران وجود دارد که با ۸ ساعت فعالیت، بیش از 35۰۰ تن آسفالت در 
یک شبانه روز تولید می کند که با احتساب 3۰۰ روز فعال کاری در سال تولید 
آسفالت کارخانه ها بالغ بر یک میلیون تن در سال خواهد بود. معاونت فنی 
و عمرانی در نظر دارد با نگاه ویژه به نگهداشت شهر به ویژه آسفالت معابر، 
کیفیت آسفالت را در چند سال آینده به استانداردهای مطلوب روز دنیا 
برساند. عالوه بر این هم زمان برداشت خرابی ها به صورت مکانیزه در دستور 

کار قرارگرفته تا پس از چند مرحله امکان مقایسه و احصاء عملکرد و بهبود 
کیفیت آسفالت قابل ارزیابی باشد.

بنابراین مهمترین وظایف حوزه معاونت فنی و عمران، شامل ساخت و 
نگهداشت پروژه های عمرانی سطح شهر تهران می باشد.
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2-2-	ساخت	و	نگهداشت	بزرگراه	ها	و	پل	ها	
رشد سریع جمعیت و توسعه شهر تهران در سال های پس از انقالب سبب 
شد که شهروندان با مشکالت عدیده ای در ترددهـای روزانه خود روبرو شوند که 
از آن جمله می توان معابر کم عرض و تقاطع های مسدود و کمبود دسترسی ها 
به نقاط شهری را نام برد.  لذا شهرداری تهران با عزم جدی نسبت به طراحی 

و اجرای پروژه هایی دراین ارتباط اقدام نمود.  
 افزایش تعداد پروژه های عمرانی در معاونت فنی و عمرانی  و لزوم تسريع 
در اجرای آنها، نه تنها سبب کاهش شاخص های كمی و كيفی در اجرای آنها 
نشد بلکه باهدف رفع نيازهای اساسی شهر تهران  درزمينه مهندسی و عمران، 
توسعه و تکمیل شبکه حمل ونقل بزرگراهی، ساخت تونل ها و پل های ترافیکی، 
مقاوم سازی سازه ای و لرزه ای پل ها و نگهداشت معابر باهدف روان سازی 
ترافيك در شبكه بزرگراهی بر اساس اسناد باالدستی طرح جامع حمل نقل و 

ترافیک و طرح جامع شهر تهران نيز مورد تأکید قرار گفت.

2-۳-	جمع	آوری	آب	های	سطحی
در سال 1372، با احداث بخشی از زیرساخت های موردنیاز به منظور جمع آوری 
و هدایت آب های سطحی پایتخت و موافقت بانک جهانی مبنی بر پرداخت وام 
به شهرداری تهران، شرکت خاکریزآب تاسیس گردید. معاونت فنی و عمرانی با 
در اختیار داشتن نیروهای متخصص و توان اجرایی مهندسی و مجهز به اولین 
ماشین حفاری مکانیزه تونل )TBM-EPB( در کشور، قادر به اجرای پروژه های 
ماندگار با رعایت تمام اصول فنی و مهندسی است و در زمینه های هدایت و 
مدیریت آب های سطحی از قبیل احداث حوضچه های رسوب گیر، تونل ها و 

کانال های روباز و سرپوشیده دارای تجربیاتی ارزشمند میباشد.
از ابتدای ساخت اولین مجرای جمع آوری آب های سطحی در سال 13۴5 و 
تکمیل آن  بر مبنای طرح جامع مدیریت آب های سطحی بیش از 522 کیلومتر 
از 7۰۰ کیلومتر شبکه و تأسیسات موردنیاز برای ایمن سازی شهر تهران در 

برابر سیالب 5۰ ساله  احداث گردیده است.
 با توجه به اهمیت شبکه و تأسیسات در کنترل و مدیریت سیالب، نگهداشت 
مجاری موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در حال حاضر انجام آن از 
طریق معاونت فنی و عمرانی مناطق و شرکت خاکریزآب به صورت مستمر 

در دستور کار می باشد.

ز راه ار و  رو

    و ا

ه  ا از د  TBMر 
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2-۴-	طراحی	پروژه	های	عمرانی
در معاونت فنی و عمرانی به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه شهر تهران، 
برنامه ریزی، مطالعات و طراحی پروژههای متعددی صورت گرفته و روش 
اصلی کار عمدتاً مدیریت، هدایت و راهبری پروژه ها میباشد. اين معاونت در 
جهت پيشبرد اهداف خود از مشاورین توانمند دعوت به همکاری نموده است. 
معاونت فنی و عمرانی از طريق پژوهش، مطالعه و طراحی و در بسیاری موارد 
با اعالم نظر کارشناسی در زمینه های تخصصی می تواند مرجعی قابل اتکا و 

صاحب نظر در رشته های فنی و مهندسی به شمار آيد.

۳.	شناخت	حوزه	مأموريتی	توسعه	و	نگهداشت	زيرساخت	شهری
۳-۱-	تاریخچه:

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران دارای دو مأموریت کالن می باشد که 
عبارتند از : طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی و مرمت، بهسازی، 
مقاوم سازی پروژه ها است. این حوزه در دو موضوع سیاستگذاری و اجرا 
نقش آفرینی می کند که در موضوع سیاستگذاری سازمان مشاور فنی و مهندسی، 
اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری و اداره کل هماهنگی عمرانی سازمان ها 
و مناطق فعالیت دارند و در موضوع اجرا سازمان مهندسی و عمران، سازمان 
عمرانی مناطق ، شرکت خاکریزآب شرکت یادمان سازه نقش خود را ایفا 
می کنند. ضمناً اداره کل دفتر مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی نیز عملکرد 
پشتیبان داشته و در حوزه مالی و اداری به این معاونت خدمات ارائه می نماید.

گستره فعالیت های عمرانی در کالنشهر تهران، تعدد واحدهای مجری و عدم 
نظارت جامع و یکپارچه در مراحل پیدایش، طراحی و اجرا، نبود مدیریت 
واحد برای صدور مجوز اجرای پروژه های عمرانی، عدم توجه کافی به استقرار 
نظام نگهداری فنی یکپارچه در دوره بهره برداری و هم چنین عدم اجرای کامل 
دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و کشور، مدیریت شهری 

را بر آن داشته تا مدیریت یکپارچه را در دستور کار قرار دهد.

اهداف اصلی مدیریت یکپارچه عبارتند از:
1.ایجاد مدیریت واحد جهت تشخیص، تعیین و صدور مجوز انجام   
فعالیت های عمرانی کلیه واحدها، سازمان ها و  شرکت های تابعه شهرداری 

تهران 
2.انجام کامل مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی،   
زیست محیطی و پیوست )مطالعات( شهرسازی بر اساس اسناد و برنامه های 

باالدستی مصوب.
3.نظارت جامع، یکسان و یکپارچه بر کلیه مراحل مطالعات و اجرای   

پروژه های عمرانی. 
۴.اعمال قوانین و مقررات و ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران   

به صورت جامع و پایش چگونگی اجرای آن.
5.استقرار نظام نگهداری و بهره برداری یکسان و یکپارچه در دوره   

بهره برداری پروژه های عمرانی.
۶.مستندسازی، تهیه شناسنامه ملکی و فنی پروژه و تهیه بانک اطالعاتی   
دقیق )مدارک فنی و نقشه های چون ساخت ( برای کلیه پروژه های عمرانی.

7.در نظر است پس از انجام بررسی های الزم، کلیه پروژه های عمرانی   
در یکی از قالب های ذیل اجرا گردد:

۸.انجام عملیات توسط سازمان ها و شرکت های مجری فعلی- در چارچوب   
نظام  مدیریت یکپارچه پروژه ها مطابق دستورالعمل نظارت عالیه.

9.اجرا توسط مناطق 22گانه مطابق دستورالعمل انتقال و نظارت عالیه  
1۰.اجرا توسط سازمان ها و شرکت های تابعه معاونت فنی و عمرانی   

مطابق دستورالعمل انتقال پروژه ها

 ۳-2-	شرح	وظایف:
1.انجام مطالعات و طراحی و اجرای كلیه پروژه های فنی و عمرانی با   
توجه به اولویتها و نیازهای تعیین شده در چارچوب برنامههای مصوب و 
سیاستهای شهرداری تهران. مطالعه و بررسی مقررات و ضوابط در زمینه 
فنـی و عمرانـی به منظور تهیـه و تـدوین مقررات و ضوابط جدید و بازنگری 
در مقررات و ضوابط موجود و پیشنهاد اصـالحات و لغو موارد غیراصولی و 

غیرعملی.
2.مطالعه و تحقیق در خصوص شیوه های طراحی و اجرایـی و روش های   
نـوین جهـت انتخاب بهینه و ابالغ به دفاتر تابعه و معاونت های فنی و عمرانی 

مناطق.



6

3.نظارت بر رعایـت مقـررات و ضـوابط فنـی و عمرانـی و حسـن اجـرای   
امـور فنـی و عمرانی و ستادی.

۴.تهیه و تنظیم برنامه های زمان بندی شده بر اسـاس برنامه های مصـوب   
به منظور انجـام مطالعات و طراحی و اجرای پروژه های فنی و عمرانی.

5.تدوین استانداردها و معیارهای موردنیاز برای امور فنی و عمرانی   
شـهرداری تهـران و اعمال و كنترل رعایت آنها.

۶.تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به منظور بـاال بـردن سـطح دانـش   
فنـی و علمـی پرسنل و مدیران تابعه.

7.صدور مجوزهای حفاری در ارتباط با تأسیسات زیربنـایی و عمـومی   
شـهر تهـران بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های قبلی و ترتیب مرمت و 

بازسازی آنها.
۸.انجام امور مالی، اخذ بودجه جاری و عمرانی و هزینه مجمـوع طرح ها   
و پروژه های عمرانی مصوب شهرداری تهران و تهیه اسناد مربوطه به صورت 

قطعی.
9.تعیین و پیاده نمودن محـور و پوسـته طرح های اجرایـی مصـوب   
شـهرداری تهـران و تعیین و تصویب پروفیل های طولی و عرضـی معـابر و 
طـرح هـدایت آب های سـطحی و پوسته و محور معابر ۴5 متری و باالتر و 

تقاطع های مربوطه.
1۰.برنامه ریزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت   

عمـران شـهری و طراحی در زمینه های مختلف مطالعاتی.
11.ارتقاء كمی و كیفی و تسریع در اجـرای طرح های عمرانـی و اقتصـادی كـه   
نیـاز بـه سرمایه گذاری شهرداری تهران دارد و یا اینكه با مشاركت سرمایهگذاران 

احداث خواهد شد.
12.طراحی و احداث بزرگراه ها و تقاطع های غیر همسطح.  

13.طراحی و احداث کانال های هدایت و جمعآوری آب های سطحی شهر   
تهران.

1۴.نوسازی ابنیه شهری فرسوده و مقاومسازی آنها در برابر زلزله.  
15.تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پل های سواره رو.  

1۶.تعمیر و نگهداری سطح معابر شهر تهران ) آسفالتـ  جدولـ  پیاده رو(  
17.احداث بخشی از  پارکینگ های طبقاتی.  

1۸.ساخت مجموعه های بزرگ مسكونی و ورزشی و تفریحی و تجاری و اداری.  

19.مدیریت و راهبری پروژه های مطالعاتی و اجرایی مناطق شهرداری تهران.  
2۰.احداث برج مخابراتی میالد و ساختمان های جنبی آن.  

21.بررسـی و مطالعـات الزم بـرای شـناخت پروژه های قابـل مشـاركت بـا   
شـهروندان و سرمایه گذاران.

22.ایجاد زمینه های الزم برای پروژه های عمرانـی و اقتصـادی دارای توجیـه   
اقتصـادی و اجتماعی. 

۳-۳-	سیاست	ها	و	برنامه	ها:
1.بهینه سازی و مدیریت منابع و زمان در اجرای پروژهها.  

2.گسترش شبكه معابر و بزرگراهی و احداث پل ها و تقاطع غیر همسطح.  
3.طرح ایجاد، توسعه و تجهیزات شبكه فاضالب و جمعآوری آب های   

سطحی.
۴.ایجاد اماكن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی..  

5.برنامه ریزی توسعه شهری.  
۶.نگاه بنیادین به امر آموزش به عنوان یك ضرورت مستمر به منظور   

ارتقاء دانش فنی و بهنگام سازی دانسته های شاغلین در پروژهها.
7.مدیریت نیازها و تقاضای فنی و اولویت بندی با توجه به محتویات   

فنی.
۸.اصالح ساختار اجرایی و هماهنگ نمودن ساختار اجرایی پروژهها   

متناسب با نیازهای شهری.
9.تربیت پیمانكاران و مشاورین توانمند داخلی در اجرای پروژههای   

درون شهری.
1۰.ارتقاء كیفی و كمی و تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع نیازهای   

اساسی زیربنایی شهر تهران.
11.استفاده از معماری اصیل ایرانی بافرهنگ اسالمی در طراحی پروژههای   

شهری.
12.اولویت بندی اجرای پروژه ها با عنایت به محرومیت زدایی از مناطق   

به ویژه در جنوب شهر.
13.مقاوم سازی ابنیه شهری فرسوده.  
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1۴.استقرار سیستم مدیریت علمی در بخش نگهداری.  
15.راهبری صحیح و اصولی طرح های جاری، برنامهای و همچنین كلیه   

مأموریت هایی كه حسب مورد در حوزه صالحیت محول می گردد.
1۶.تمركز بیشتر در بخش مطالعات اولیه هر پروژه جهت عدم بروز   

مشكالت در زمان اجرا و بهرهبرداری.
17.تمركز تصمیم گیری در خصوص شروع طرح های كالن عمران شهری   
و وجود دید كلی در خصوص شهر و عدم تداخل موضوعی و اجرایی طرح ها.

۳-۴-	اهداف:
1.تكمیل و تسریع عملیات اجرایی پروژه های ناتمام گذشته در سطح شهر  

2.ایجاد فرهنگ و ساختار اجرایی نگهداری معابر و پل های مهم در سطح   
شهر تهران.

3.مقاومسازی سازهها و پل های استراتژیك شهر تهران در مقابل زلزله.  
۴.آموزش پرسنل در سطوح مختلف اجرایی.  

5.تدوین و بهكارگیری استانداردهای ایمنی حین اجرای پروژه در کارگاه ها   
و سایت پروژه ها.

۶.زیباسازی محیط كارگاه و مدیریت منطقه اجرای پروژه.  
7.اطالعرسانی بهموقع و مؤثر از روند اجرایی پروژه به مردم به ویژه   

ساكنین محل. 
۸.توسعه مخابرات شهری و بینشهری، امكانات رفاهی، اقامتی و گردشگری   

و توسعه تجارت.
9.پشتیبانی بهموقع از پیمانكارها و کارگاه ها از طریق تولیدكنندگان عمده   

)سیمان _قیر_ آهنآالت و...(.
1۰.به كارگیری متدهای نوین و تالش به منظور ارائه معماریهای مطلوب و   
متناسب با مبلمان شهری و ایجاد جاذبههای بصری در قالب اقداماتی نظیر 

برگزاری مسابقه انتخاب.
11.طرح های برتر در طراحی پل ها و... و نهایتاً افزایش سرعت، ارتقاء   

كیفیت و افزایش کمیت.
12.جلب مشاركت مشاورین و پیمانكاران در فرآیند تصمیم سازی برای   

پروژهها و ایجاد عوامل انگیزشی نظیر تشویق و تنبیه.

13.بهبود هماهنگی درون و برونسازمانی در رفع معارضین تأسیساتی و   
ملكی و هماهنگی درخور توجه شهرداری مناطق.

1۴.تالش در جهت به تصویر كشیدن محیطهای كارگاهی بهعنوان الگویی   
برای رعایت اصولی نظیر ایمنی در كار، كاهش ضایعات كارگاهی و اجتناب 

از دوباره کاری ها و... . ، حوزه معاونت فنی و عمرانی.
15.ارزیابی میزان مصرف منابع و سطح تأثیر پروژه ها بهمنظور انتخاب   
پروژه های كه در گره گشایی از مشكالت مهم شهروندان نقش بیشتری ایفا 

می کند.
1۶.نوسازی و بهینهسازی ناوگان عملیات آسفالت و استفاده از روش های   
جدید نظیر آسفالت پلیمری و استانداردسازی توانبخش خصوصی بهویژه 

کارخانه های آسفالت طرف قرارداد.
17.اصالح روش ها بعضاً به منظور حفظ تأسیسات شهری و كمترین   

آسیب به معارضین تأسیساتی.
1۸.تأمین بعضی از مواد اولیه موردنیاز از داخل كشور با انتقال و بومیسازی   

دانش فنی و نهایتاً صرفهجویی در منابع.
19.ملحوظ داشتن انتظارات شهروندان با اعتقاد به ضرورت ارتباط معنادار   
با افكار عمومی شهر و نگاه جدی به پیشنهادات و توقعات مندرج در سامانه 

137 و حتیاالمكان.
2۰.بهبود روش های مدیریتی بر اساس آرای استخراجشده از )1۸۸۸ مركز   

نظارت همگانی(.

۳-۵-	مأموریت	های	كالن:
-	تعمیر،	مرمت،	مقاوم	سازی	و	بهسازی	لرزهای	پل	های	تهران

1.تأمین امنیت سازه های موجود و در حال ساخت در برابر حوادث طبیعی   
و غیرمترقبه.

2.پایش سالمت پل ها و تقاطع های  شهر تهران.  

-	انجام	پروژه	های	عمرانی	در	سطح	شهر
1.اجرای طرح های مربوط به فضاهای عمومی شهر و امکانات رفاهی،   

اقامتی و گردشگری بین شهری و درون شهری.
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2.طراحی، تصویب و مدیریت عملیات اجرایی پروژه های عمرانی بر اساس   
نیاز شهر و شهروندان مطابق با اسناد باالدستی.

3.اجرای طرح های توسعه فضاهای شهری مانند ساخت فرهنگسراها   
و سرای محله.

۴.اجرای پروژه های مرتبط با توسعه و بهبود شبکه های حمل ونقل و   
ترافیك.

5.عمل كردن مطابق استانداردهای زیست محیطی و تأسیساتی در انجام   
پروژه های عمرانی.

-	تکمیل	و	توسعه	شبكه	جمع	آوری	و	مدیریت	آب	های	سطحی	مطابق	با	طرح	
جامع	مدیریت	آب	های	سطحی

1. پیشگیری از وقوع آب گرفتگی و سیل.  
2.ایمن سازی نقاط شهری در برابر حوادث غیرمترقبه ناشی از بارندگی.  

3.ترمیم و مرمت و نگهداشت شبکه اصلی و فرعی شبکه جمع آوری   
آب های سطحی.

۳-۶-	ادارات،	سازمان	ها	و	شرکت	های	وابسته:
۳-۶-۱-	اداره	کل	برنامه	ریزی	و	توسعه	شهری	امور	فنی	و	عمرانی

تاریخچه:
در سال 137۰ طبق ابالغیه دبیرخانه شورای اداری پیرو نامه های شماره 
۴275/ 21۰  مورخ ۶9/12/1۴ و 21۰/925 مورخ 7۰/۰2/23 اداره كل تشكیالت 
و آموزش منظم به سازمان تفضیلی ادارات تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی 
مطرح شد. شورای اداری پس از بحث و تبادل نظر، سازمان ادارات تابعه 
حوزه معاونت فنی و عمرانی را پس از حذف تعداد 5۴۴ پست سازمانی 
ادارات قبلی با 212 پست سازمانی به شرح پیشنهادی تصویب نمود كه در 
این رابطه تعداد پست های اداره كل برنامهریزی و توسعه شهری)اداره كل 
هماهنگی، برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی سابق( تعداد ۶7 پست تصویب 
نمود و تا سال 9۴ مجدد موردبازنگری قرار داده شده و در سال 1395 ابالغ شد.

شرح	وظایف:
1.هماهنگی در تهیه و اجرای طرح های عمرانی شهر تهران به صورت   
كلیه پروژه های درخواستی مناطق و سازمان های تابعه شهرداری از طریق 

این دفتر بررسی، پیگیری و به قسمت های مربوطه ارجاع و ابالغ گردد.
2.برنامه ریزی و ارائه طرح های تحقیقاتی و آموزش و تدوین استانداردها   
و معیارهای موردنیاز و مطالعه و تحقیق در خصوص شیوه های طراحی و 
اجرائی و روش های نوین برای امور فنی و عمرانی شهرداری تهران و كنترل 

رعایت آنها.
3.تجزیه وتحلیل آمار و اطالعات دریافتی جهت هماهنگی، برنامه ریزی   
و تعیین اولویت در انجام مطالعات و طراحی و اجرای كلیه طرح های عمرانی 

در چارچوب برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری تهران.
۴.صدور مجوز كلیه حفاری ها در ارتباط با تأسیسات زیربنایی و عمومی   
شهر تهران بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های قبلی و ترتیب مرمت و 

بازسازی آنها.
5.ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه حوزه و سایر واحدهای شهرداری   

تهران.
۶.تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جاری حوزه معاونت فنی و عمرانی.  

۳-۶-2-اداره	کل	هماهنگی	فنی	و	عمرانی	سازمان	ها	و	مناطق
تاریخچه:

در سال 137۰ طبق ابالغیه دبیرخانه شورای اداری پیرو نامههای شماره 
21۰/۴275  مورخ ۶9/12/1۴ و 21۰/925 مورخ 7۰/۰2/23 اداره كل تشكیالت 
و آموزش منظم به سازمان تفضیلی ادارات تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی 
مطرح شد. شورای اداری پس از بحث و تبادل نظر سازمان ادارات تابعه 
حوزه معاونت فنی و عمرانی را پس از حذف تعداد 5۴۴ پست سازمانی 
ادارات قبلی با 212 پست سازمانی به شرح پیشنهادی تصویب نمود كه در 
این رابطه تعداد پست های اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و 
مناطق، تعداد ۴۸ پست تصویب نمود و تا سال 9۴ مجدد موردبازنگری قرار 

داده شده و در سال 1395 ابالغ شد. 
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شرح	وظایف:
1.نظارت عالیه بر اجرای پروژه های عمرانی مناطق و سازمان های مشمول.  

2.بررسی صورت وضعیت كارهای انجام شده، مناطق و سازمان های مشمول   
ازنظر مبانی قراردادی و كنترل دستور كارها و صورت جلسه های تنظیمشده.

3.شركت در تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی مناطق و سازمان های   
مشمول تهیه و صدور دستورالعمل و بخشنامه های فنی و اجرایی.

۴.رسیدگی نهایی به دعاوی و اختالفات فی مابین مهندسین مشاور و   
پیمانكاران حقیقی و حقوقی با شهرداری های مناطق و سازمان های مشمول.

5.هماهنگی در برنامه ریزی اجرایی كالن پروژه های عمرانی شهرداری های   
مناطق و سازمان های مشمول.

۶.ارزیابی كیفی كارایی معاونت های عمرانی مناطق و ارائه پیشنهادات   
الزم به معاونت فنی و عمرانی.

7.اطالعات مربوط به وضعیت معابر و ابنیه فنی شهر تهران از طریق   
معاونت فنی و عمرانی مناطق.

زمان بندی  برنامه های  با  مناطق  اجرایی  عملیات  پیشرفت  ۸.كنترل   
پیشبینی شده و گزارش عملكرد مناطق به معاونت فنی و عمرانی شهرداری 

تهران. 
9.بررسی و پیشنهاد قیمت عادالنه كارهای ارجاعی به پیمانكاران و   

اشخاص حقیقی. 
1۰.نظارت بر حسن اجرای نظام فنی و اجرایی كشور.  

۳-۶-۳-دفتر	مالی	و	اداری
شرح	وظایف:

1.پیگیری دریافت اعتبارات بودجه نقد و غیر نقد )جاری و عمرانی( و   
همچنین رسیدگی بر اجرای بودجه مصوب و موجود سازمان ها، شرکت ها 
و ادارات کل تابعه معاونت فنی و عمرانی و انجام تعهدات مالی در حدود 

اعتبارات مصوب با هماهنگی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری .
2.تفکیک، تهیه و تنظیم کلیه اسناد و صورتحساب های مالی  معاونت   

فنی و عمرانی و حفظ و نگهداری آنها. 
3.کنترل و نگهداری حساب منابع مالی دریافتی و پرداختی برابر بودجه   

مصوب و تلخیص و ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی برابر اصول 
حسابداری و تهیه بیالن عملکرد و ترازنامه و ارائه گزارش های سیستماتیک 

به مبادی ذی ربط.
۴.نظارت بر تطبیق هزینه ها بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و   

صورت حساب ها با رعایت ضوابط و مقررات مالی شهرداری تهران. 
5.نظارت و رسیدگی به کلیه اسناد هزینه های جاری و عمرانی در معاونت   
فنی و عمرانی، قبل و بعد از خرج و همچنین صدور حواله های غیر نقد برای 
سازمان ها و شرکت های تابعه و بررسی و ممیزی اسناد مثبته مربوط به 

تراکنش های مالی حسب ضوابط و مقررات موجود . 
۶.همکاری و هماهنگی الزم با حسابرسان شهرداری و شورای شهر تهران.  

7.کنترل و نگهداری ضمانت نامه های اخذشده و تمدید، ابطال و یا   
استرداد به موقع آنها برابر ضوابط و مقررات مربوطه.

۸.تعیین قیمت تمام شده پروژه ها، دریافت فرم های قیمت تمام شده   
پروژه ها از سازمان ها و شرکت ها و تعیین سربار ثانویه  معاونت فنی و عمرانی 

بر روی قیمت تمام شده پروژه ها. 
9.بررسی، برآورد و تدارک لوازم موردنیاز و نیز انجـام کلیه امور جمع داری   
اموال  معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه برابر ضوابط و دستورالعمل های 

صادره. 
1۰.انجام کلیه امور اداری، کارگزینی، خدمات پرسنلی ازجمله پیشنهاد   
به کارگیری و صدور ابالغ موقت و رسمی کارکنان مستخدم در  معاونت فنی 

و عمرانی بنا به دستور و پرداخت حقوق و مزایای آنها برابر ضوابط. 
11.حفظ و نگهداری اسناد، مدارک، اوراق، سوابق و پرونده های اداری و   
پرسنلی در بایگانی جاری، نیمه جاری و راکد حسب آئین نامه ها و مقررات 

مصوب. 
12.نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های تأمین نیروی انسانی و شرکت های   
تعاونی مصرف و مسکن  معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه در چارچوب 

قوانین و مصوبات جاری . 
13.انجام کلیه امور خدمات، تأسیسات، سرویس دهی خودرو و انتظامات   

ساختمان  معاونت فنی و عمرانی برابر دستورالعمل های صادره. 
1۴.نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد رستوران ازنظر چگونگی )کمیّت،   
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کیفیّت و قیمت( تهیه و توزیع غذای نیمروز کلیه کارکنان مستقر در ساختمان  
معاونت برابر قرارداد منعقده و مقررات مربوطه. 

15.مطالعه، بررسی و بهبود مستمر سیستم های مالی، اداری، پرسنلی   
و ...  معاونت فنی و عمرانی به منظور تسریع، تسهیل و کاهش نرخ انجام 
خدمات مالی و اداری، پرسنلی و پشتیبانی و ... و ابالغ آنها به ادارات کل، 

شرکت ها و سازمان های تابعه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب. 
1۶.مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرح های رفاهی کلیه کارکنان  معاونت   
و واحدهای تابعه، نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب رفاهی و عنداللزوم 

ارائه پیشنهادات و نظرات اصالحی در زمینه بهبود امور رفاهی کارکنان . 
17.تهیه گزارش مالی تلفیقی  و شرکت ها و سازمان های تابعه و ارائه به   

مقامات و مراجع ذی ربط. 
تابعه در زمینه  1۸.نظارت به فعالیت های شرکت ها و سازمان های   

درآمدهای تحصیل شده و انعکاس نتایج حاصله به معاون فنی و عمرانی.
19.انجام سایر اموری که از طرف معاونت فنی و عمرانی ارجاع گردد.  

۳-۶-۴-	سازمان	مهندسی	و	عمران
معرفی:

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، آهنگ آبادانی در کشور 
نواخته شده بود. شهر تهران با رشد روزافزون خود انبوهی از مشکالت را 
در پیش رو داشت و شهـروندان در ترددهـای روزانه خود از معابر کم عرض 
و پر تقاطع، متحمل زحمات فراوانی بودند. کمبود بزرگراه ها، تقاطع های غیر 
همسطح، معابر استاندارد و از همه مهم تر ضعیف بودن ساختار تشکیالت 
وقت در برطرف کردن موانع و انجام پروژه های بزرگ عمـرانی، مدیران شهری 
را بر آن داشت تا با تمهیدات هوشمندانه و برنامه ریزی دقیق به فکر تشكیل 
یك سازمان اجرایی مستقل و پویا باشند. بدین گونه معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری تهران در ابتدای كار خویش در اسفندماه ۶۸، پس از مطالعات 
گسترده، با تالش های پیگیر و طی مراحل قانونی الزم در تاریخ 13۶9/۸/1 
توانست موافقت تشکیل و فعالیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 

را با سرمایة اولیه پنج میلیارد ریال از شهرداری تهران بگیرد.

تاریخچه:
شهرداری تهران با توجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی 
را در دست طراحی و اجـرا داشت. این پروژه ها كه با گسترش شهر روزبه روز 
بر تعدادشان افزوده می شد، مستلزم نظام مهندسی ویژه ای بود كه باید با 
سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذیرد.  سازمان مهندسی و عمران شهر 

تهران بر پایه همین ضرورت تشكیل یافت.
 این سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعالیت های گوناگونی را در 
دستور كار خود دارد كه هریك با بهره گیری از پرسنل متخصص و برنامه ریزی 
دقیق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كیفی 
طرح های عمرانی، تسریع در اجرای آنها و رفع نیازهای اساسی شهرداری تهران 
در زمینه مهندسی و عمران. برنامه ریزی پنج ساله اجرایی شبكه بزرگراهی 
تهران از سال 13۸۴ الی 13۸۸ و توسعه این شبكه برای تهران در سال 1۴۰۴ 
می باشد. برنامه ریزی حاضر با رعایت طرح تفضیلی كه مبنای آن طرح جامع 

تهران و با اهداف روان سازی ترافیك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد.

استراتژی	های	کالن:
1.ارتقاء و توسعه کسب وکار.  

2.اصالح نظام پیمانکاری.  
3.توسعه انجام پروژه ها از طریق روش تأمین مالی غیر نقدی.  

۴.استفاده از ظرفیت های مؤسسات مالی و اعتباری برای تأمین منابع   
مالی پروژه ها.

احداث  تکنولوژی های  بومی سازی  و  یادگیری  5.به کارگیری، جذب،   
زیرساخت های شهری.

۶.افزایش کارایی ماشین آالت سازمان با اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات   
جامع.

7.چابکی در فرآیندهای سازمان به منظور کاهش قیمت تمام شده.  
تأمین کاال در تمامی حوزه های  ۸.توسعه و تخصصی نمودن حوزه   

زیرساخت های عمرانی.
9.استقرار نظام مهندسی ارزش در پروژه های منتخب.  

1۰.اصالح ساختار قیمت تمام شده پروژه ها با معاونت فنی و عمرانی   
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شهرداری برای تعیین باالسری قابل قبول و اعتبار تخصیصی برای سازمان.
11.توسعه مکانیزم های همکاری با منابع دانشی موجود در درون کشور   
مانند مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت ها و مشاوران و پیمانکاران خصوصی 

توانمند.
12.طراحی معماری سازمان و پیاده سازی سیستم های جامع منابع انسانی.  

13.تهیه و اصالح نظام فنی و اجرایی برای سازمان مهندسی مطابق با   
اسناد باالدستی.

1۴.توسعه نظام مدیریت دانش سازمانی.  
15.ارتقاء و پیاده سازی سیستم جامع منابع انسانی.  

۳-۶-۵-	سازمان	مشاور	فنی	و	مهندسی
	معرفی:

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران باهدف ارتقاء بخشیدن به كیفیت 
فعالیت های فنی و عمرانی شهر تهران، به عنوان بازوی مشورتی شهرداری 
تهران و به طور اخص معاونت فنی و عمرانی تأسیس گردید. این سازمان 
به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه شهری، مطالعات، برنامه ریزی و 
طراحی، پروژه های بسیاری را تاكنون به انجام رسانده و یا در دست مطالعه 
دارد. روش اصل كار سازمان مشاور عمدتاً هدایت و راهبری پروژههاست و 
از خدمات مشاورین توانمند برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نماید.

این سازمان در زمینه های مختلف فنی و مهندسی همانند راه و پل، آب های 
سطحی، مقاومسازی و نگهداشت پل ها، معماری، شهرسازی، سازه و تأسیسات، 
فعال بوده و به مطالعه و طراحی در عرصه های مذكور می پردازد. همچنین 
قضاوت و اعالم نظر کارشناسی در زمینه های تخصصی یادشده بخشی 
دیگر از عرصه فعالیت سازمان را تشكیل می دهد، كه در این راستا مرجعی 

قابل اتکا و صاحب نظر در رسته های فنی و مهندسی است.

تاریخچه:
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در پی تجدید ساختار تشكیالتی 
حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال 13۶9 باهدف ارتقا 
بخشیدن به كیفیت فعالیت های فنی و عمرانی شهر تهران و به عنوان بازوی 

مشورتی شهرداری تهران و بهطور اخص معاونت فنی و عمرانی تأسیس و 
اولین چارت سازمان در تاریخ137۸/۰9/۰2 تصویب هیئت مدیره سازمان 
رسیده و اجرایی گردید پس ازآن در سال 1395 چارت پیشنهادی سازمان 

تهیه و به اداره تشكیالت شهرداری تهران ارسال شد.

مأموریت	ها:
مأموریت سازمان پژوهش، مطالعه، طراحی، نظارت، كنترل و بررسی فنی 
طرح ها، تدوین ضوابط، مشخصات و معیارهای فنی، تهیه پیوست های طرح های 
عمرانی و ارتقا كمی و كیفی خدمات مشاوره به منظور تأمین نیازهای اساسی 
امور فنی و مهندسی شهر تهران بر اساس مصوبات ابالغی)طرح جامع یا 
برنامه های بلندمدت راهبردی( شهرداری تهران است و عمده وظایف اصلی 

آن به شرح ذیل می باشد:
1.انجام مطالعات و طراحی پروژه های عمرانی موردنیاز شهرداری تهران.  

2.انجام مطالعات و تهیه طرح های جامع و زیربنایی   
3.انجام مطالعات و تهیه طرح های ساختمان های عمومی.  

۴.انجام مطالعات مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنیه.  
5.انجام خدمات نقشه برداری.  

۶.انجام مطالعات توجیهی، مفهومی، پایه و تفضیلی شبکه جمع آوری   
آب های سطحی مطابق با طرح جامع مدیریت آب های سطحی.

7.انجام مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح.  
۸.تهیه و تدوین مشخصات و معیارهای فنی برای انجام امور مهندسی   

و اجرای عملیات طرح های عمرانی.
9.انجام پژوهشهای عملیاتی در ارتباط با نیازهای فنی و مهندسی شهرداری   

تهران.
1۰.انجام نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی شهرداری تهران، حسب مورد.  

بلندمرتبه و طرح های  و كنترل محاسبات ساختمان های  11.بررسی   
ساختمان های عمومی.
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۳-۶-۶-	سازمان	عمرانی	مناطق
تاریخچه:

سازمان عمرانی مناطق بر اساس مصوبه شورای شهر تهران مصوب شصت و 
ششمین جلسه دوره سوم شورای اسالمی شهر تهران )شماره 19973 اسفند  
۸7( و از انحالل ۸ شرکت وابسته به شهرداری تهران تشکیل شده و از سال 

13۸۸ شروع به كار نمود.

مأموریت	ها:
امكان سنجی، طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های كالن ابنیه در سطح 

مناطق شهرداری تهران

موضوع	فعالیت:
1.مطالعه، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت های فنی و   

عمرانی مناطق شهرداری تهران.
2.مدیریت و نظارت بر انجام امور مرتبط با خدمات فنی و مهندسی.  

3.نظارت دقیق بر نحوه واگذاری پروژه های عمرانی به پیمانكاران ذیصالح.  

۳-۶-۷-	شرکت	خاکریزآب
اهداف:

1.ایجاد محیطی امن برای فعالیت و زندگی شهروندان.  
2.جلوگیری از وقوع سیالب و خطرات احتمالی جانبی و مالی آن.  

3.پیشگیری از آب گرفتگی معابر و ایجاد اختالل در تردد وسایل نقلیه   
و عابرین.

۴.پیشگیری از انتقال رسوبات آب گرفتگی به شهر با احداث حوضچههای   
رسوب گیر.

5.جلوگیری از ورود روان آب های جاری در اثر بارندگی به منازل مسكونی،   
واحدهای تجاری و اداری.

۶.مهار دبی پایه آب در سرشاخهها و برنامه ریزی برای استفاده بهینه   
ازآن جهت کاربری های مختلف

7.استفاده از پتانسیل باالی آب در جذب و انتقال آالینده ها و نهایتاً   

تصفیه آن و كمك به بهداشت عمومی جامعه.
۸.برنامه ریزی برای استفاده از آب های سطحی جمع آوری و هدایت شده   
جهت واریز واداری و تغذیه مصنوعی آبخوان های شهر تهران در نقاط مختلف 

حوضه آبریز تهران.
9.جمع آوری، انتقال و هدایت روان آب ها به مخازن جهت مصارف   
مختلف ازجمله تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و ایجاد فضای سبز 

شهری و كشاورزی.
1۰.حفظ و ذخیره رواناب های ناشی از بارندگی به صورت منطقه ای و   

درواقع حداکثر سازی ذخیره آنها.
11.كاهش انتقال آب از حوضچه های باالدست به پائین دست و به عبارت دیگر   

حداقل سازی انتقال آب ناشی از رواناب و كاهش هزینه های انتقال.
12.افزایش قدرت جذب آب توسط سطح زمین به صورت منطقه ای و   

نفوذ در رواناب ها به منظور تغذیه آبخوان ها و سفره های زیرزمینی.
13.پایش ترمیم و مرمت و نگهداشت شبكه های اصلی جمع آوری آب های   

سطحی شهر تهران.
1۴.نظارت عالیه بر پروژه های در دست احداث شبكه های جمع آوری   

آب های سطحی شهر تهران توسط مناطق.

شرح	وظایف:
1.تحقیقات، مطالعات، تهیه طرح ها و اجرای كلیه عملیات مربوط به   

جمع آوری و هدایت آب های سطحی و فاضالب.
2.خرید، فروش، اجاره و واردات ماشین آالت، لوازم، تجهیزات و مصالح   

حفاری ساختمانی و تصفیه آب و فاضالب.
3.انواع سرمایه گذاری و مشاركت با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک ها،   
مؤسسات اعتباری، پولی، سیستم بانكی و یا تأسیس شرکت هایی به صورت 
وابسته و تابعه و انجام هرگونه معامالت داخلی و خارجی به منظور تحقق 

اهداف فوق الذكر.
عقد قرارداد برای استفاده از خدمات اشخاص و مؤسسات و   .۴  
شرکت های داخلی و خارجی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اتخاذ 

تصمیم جهت دریافت و یا پرداخت وام.



13

5.انجام كلیه عملیاتی كه برای تحقق اهداف فوق الذکر ضروری تشخیص   
داده شود.

اهم	فعالیت	های	اجرایی:
1.احداث تونل های انتقال آب های سطحی با مقاطع مختلف و با روش های   

حفاری دستی و مكانیزه.
2.احداث کانال های روباز انتقال آب های سطحی در ابعاد مختلف.  

3.ترمیم و بازسازی سازه ای و بهینه سازی هیدرولیكی کانال های موجود.  
با  انتقال آب های سطحی)بتنی و پلی اتیلن(  لوله  ۴.احداث خطوط   

روش های نقبی، ترانشه باز و پایپ جكینگ.
5.احداث حوضچه های رسوب گیر مخازن تعدیل کننده سیالب.  

۶.احداث مخازن جذبی و ذخیره آب های سطحی.  

۳-۶-۸-	شرکت	یادمان	سازه
تاریخچه:

شركت یادمان سازه از زیرمجموعه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 
می باشد که در سال 1373 تأسیس شد. این شركت در ابتدا برای مدیریت 

و ساخت طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی به وجود آمد.
از مجموعه فعالیت های شركت یادمان سازه می توان به ساخت مركز ارتباطات 
بین المللی تهران شامل پروژه های برج میالد، مرکز همایش های بین المللی و 
مجموعه های جنبی و همچنین مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب اشاره کرد.

اما شهر تهران برای پروژه های تعمیر ، نگهداری و مقاوم سازی پل ها با ابعاد 
بزرگ و سازه های خاص به یک سازمان دهی متمرکز نیاز داشت که در ابتدای 
سال 1391 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای نگهداری از پل های 
پایتخت الیحه ای در قالب مأموریت جدید شرکت به شورای شهر فرستاد و با 
تصویب آن شرکت یادمان سازه از ابتدای سال 1392 وظیفه نگهداری، تعمیر 
تخصصی و مقاوم سازی پل های سواره روی شهر تهران را نیز بر عهده گرفت.

همچنین از دیگر فعالیت های شرکت یادمان سازه می توان به ساخت و 
تکمیل پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران اشاره کرد.

۴.	عملکرد	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری	در	برنامه	
پنج	ساله	دوم	شهرداری	تهران

حوزه فنی و عمرانی در برنامه پنج ساله دوم در بخش های مختلف با احکام 
مرتبط با سایر حوزه های مأموریتی شهرداری تهران به شرح ذیل در ارتباط 
بوده به نحوی که احکام معاونت فنی و عمرانی در مأموریت های حمل ونقل و 
ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی 

و معماری پراکنده بوده است.

۴-۱-	انسان	محور	نمودن	نظام	حمل	ونقل	و	ترافیک
بخش چهارم برنامه پنج ساله دوم به فعالیت های مربوط به انسان محور  نمودن 
نظام حمل ونقل و ترافیک شهر تهران می پردازد؛ در این راستا شهرداری موظف 
بود نسبت به »گسترش سیستم حمل ونقل پایدار شهری، ایجاد شهری با رفاه 
فراگیر برای همه اقشار، ارتقای ایمنی معابر و کاهش حوادث و سوانح ترافیکی« 

اقدام نماید.

مواد	و	احکام	
ماده ۸: این ماده به بهینه نمودن تسهیالت و سیستم های حمل ونقل برای 
ایمن سازی و تسهیل دسترسی و استفاده عابران، معلوالن و  روانسازی، 
سالمندان در راستای ایجاد شهری با رفاه فراگیر برای همه اقشار و ارتقاء 
کیفیت و کارایی محیط های شهری و دستیابی به توسعه پایدار اشاره دارد که 

مهم ترین اقداماتی که برای تحقق ماده  فوق صورت گرفته است عبارتند از:
•تهیه پیوست سند )۶۰-۸-۶ ( با عنوان نقشه های اجرایی تیپ پیاده روسازی   

و بازنگری آن؛
•تهیه دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی ، پیاده سازی ،   

اجرای جداول و انهار  )1-1-13 (
•به روزرسانی فهرست بهای تجمیعی پیاده روسازی ) سند 59-۴-۴ (؛  

•اجرای عملیات پیاده روسازی   
یکی از سناریوهای پیش روی شهر تهران گرایش جمعیت به سمت سالمندی 
است،  بر اساس سرشماری سال 1395آمار جمعیت سالمند کشور حدود ۸ 
درصد از جمعیت کل کشور است اما پیش بینی هایی وجود دارد که نشان 
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می دهد این آمار تا سال 1۴۰۴به 1۰درصد می رسد و 3۰ سال بعد بین 21 تا 
25 درصد رشد خواهد کرد؛ یعنی 25 درصد جمعیت ا یران تا سال 1۴3۰ را 
سالمندان تشکیل می دهند. این بدان معنی است که شهرهای کشور باید 
ظرفیت زیرساخت های خود را به منظور دسترسی راحت سالمندان به امکانات 
شهری فراهم سازند و سرمایه گذاری های الزم را در این حوزه صورت دهند 
حال آنکه تهران به دلیل وجود انواع موانع تردد در فضاها، معابر و پیاده روهای 
شهری نه تنها برای شهروندان کم توان و سالمند که حتی برای افراد عادی نیز 

چندان مناسب نیست.
 علی رغم مناسب سازی های صورت گرفته است، شاهد عدم استفاده سالمندان 
و معلوالن از پل های عابر پیاده به دلیل عدم به کارگیری از پله های برقی در 
اغلب آنان، نبود رمپ و لوپ های مناسب برای تردد ویلچر در پیاده راه ها، 
خرابی پله های برقی در ایستگاه های مترو و عدم مناسب سازی مسیرهای 
پیاده رو به منظور عبور کالسکه کودکان هستیم. بنابراین به نظر می رسد 
اقدامات فوق الذکر برای تبدیل تهران به شهر دوستدار سالمند، معلول و 

کودک، ناکافی می باشد. 

۴-2-	مدیریت	عرضه	تسهیالت	و	تقاضای	سفر
 بخش پنجم برنامه پنج ساله دوم به تشریح اقدامات مربوط به مدیریت 
عرضه تسهیالت و تقاضای سفر پرداخته است.در این راستا شهرداری موظف 
بود نسبت به »کاهش ازدحام ترافیک در معابر، کاهش سهم استفاده از 
خودروهای شخصی، ساماندهی فضای پارکینگ، مدیریت تقاضای سفر، 
ساماندهی، توسعه و نگهداری پایانه ها و پارک سوارها، بهره برداری بهینه از 
منابع و تسهیالت موجود در حوزه حمل ونقل، حفظ، نگهداشت، پایش، تکمیل 

و توسعه شبکه زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل« اقدام نماید.

مواد	و	احکام	
ماده 1۴: این ماده به تکمیل، احداث و نگهداری شبکه معابر مصوب، با تأکید 
بر ایجاد سلسله مراتبی معابر از سطح محلی تا شریانی و احداث، توسعه، 
تکمیل، نگهداری، مرمت و بازرسی فنی دورهای تونل ها، تقاطع های غیر 
همسطح و دیوارهای حائل حاشیه معابر و تکمیل رمپها و لوپهای بزرگراهی و 

گسترش طول بزرگراه های احداث شده در شهر تهران )از 535 کیلومتر کنونی 
متناسب با نتایج طرح جامع حمل ونقل و ترافیک مصوب کنونی(، تأکید دارد. 
مهم ترین اقداماتی که در راستای تحقق این ماده ذیل »تبصره های 1 تا 3 « 

صورت گرفته است عبارتند از:
•انجام عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، خدمات شهری و نگهداری مستمر   
تجهیزات ITS تونل های نیایش، توحید، رسالت، امیرکبیر، شهدای غزه و انجام 

بازرسی های فنی به صورت مستمر.
•اتمام و بهره برداری از  پل ها و تقاطع های غیرهمسطح  

•بهره برداری از رمپ و لوپ ها   
•انجام و تکمیل کلیه عملیات احداث تونلهای ترافیکی  

•افتتاح تصفیه خانه دریاچه چیتگر   
•روکش و لکه گیری معابر بزرگراهی   

•انجام نهرسازی، اجرای تک جدول و سنگدال   
•احداث معابر غیر بزرگراهی   

با توجه به حجم فعالیت های عمرانی که در سطح شهر تهران صورت می گیرد، 
می توان گفت عملکرد ماده 1۴، در بخش تکمیل و توسعه زیرساخت های 

حمل ونقل شهری اعم از معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی، قابل قبول است.
اما باید در نظر داشت توسعه شبکه بزرگراهی مؤید گسترش حمل ونقل با 
خودروی شخصی در مقایسه با استفاده از حمل ونقل عمومی )ریلی و غیر 

ریلی( است.
نکته مهم دیگری که در این ماده می توان به آن پرداخت، طوالنی شدن، فرآیند 
بازنگری و تصویب »طرح جامع حمل ونقل و ترافیک« می باشد که باید تا پایان 
سال اول برنامه دوم، مورد بازنگری قرار می گرفت و جهت تصویب به شورا 

ارسال می گردید که تا پایان برنامه، این امر محقق نشده است.  
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ماده 15: در این ماده شهرداری تهران به منظور حفظ، نگهداشت و پایش شبکه 
زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل شهری، موظف است، تا پایان سال اول 
برنامه نسبت به پیادهسازی نظام تعمیر و نگهداری، با تأکید برافزایش عمر 
مؤثر شبکه معابر و ابنیه فنی معابر و کاهش هزینه های نگهداشت از طریق 

انجام تعمیرات پیشگیرانه، تمهیدات الزم را به عمل آورد.
مهم ترین اقداماتی که برای تحقق ماده  فوق صورت گرفته است عبارتند از:

.BRT تدوین دستورالعمل روسازی مسیر و ایستگاه های•  
•طی مراحل بررسی و تصویب »دستورالعمل بازدید پل ها ، بازرسی و   
تعمیر پیچ ها و همچنین دستورالعمل نگهداری پل ها« در شورای عالی فنی 

معاونت فنی و عمرانی.
•تهیه و بازنگری »دستورالعمل تعمیر پل ها )دستورالعمل بازرسی سطح   
)1( و )2( پل ها )چشمی( و دستورالعمل بازدید پل ها در شورای عالی فنی 

شهرداری تهران بررسی و به تصویب رسید. (.
•تدوین پیمان همسان واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری معابر به روش   

عملکرد محور.
•اجرای خدمات مشاوره و نظارت توسط پژوهشگاه ها و شرکت های دارای   

صالحیت به منظور افزایش کیفیت اجرای نصب عالئم افقی و عمودی.
نگهداری و مدیریت معابر یكی از مهمترین و بنیادی ترین اصول زیربنایی 
شهرها و كشورهاست. انتخاب به موقع روش های نگهداری ازجمله مهمترین 
اصول در یك سیستم مدیریتی می باشد. درصورتی که ترمیم و نگهداری در زمان 
مناسب انجام شود این امكان وجود دارد كه بیش از 5۰ درصد در هزینه های 
تعمیرات صرفه جویی شود. سیستم مدیریت و نگهداری معابر از وظایف 

مختلف تشکیل شده است كه این وظایف در فرآیند به صورت منسجم باهم 
ارتباط داشته و هرکدام نقش اساسی در انجام فعالیت این سیستم را دارا 
می باشند. آنچه از عملکرد ماده 15 به نظر می رسد، این است که با تدوین 
دستورالعمل های متعدد و به روز، این ماده از تحقق قابل قبولی برخوردار بوده 

است. 

۴-۳-	تأمین	مناسب	نیازهای	شهروندان	در	زمینه	خدمات	شهری			
بخش یازدهم برنامه پنج ساله دوم با موضوع » تأمین مناسب نیازهای شهروندان 
در زمینه خدمات شهری« به ارائه راهکارهایی در جهت اصالح و ساماندهی 
ساختاری بازارها و میادین  میوه و تره بار و تبدیل آنها به مراکز خدمات تأمین نیازها و 
ساماندهی خدمات شهری، شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب برای کاهش قیمت 
محصوالت، واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی و تأمین خدمات از 
طریق خرید خدمت، شناسایی و تملک اراضی جهت  ایجاد آرامستان های جدید، 
انتقال آب های سطحی و فراهم سازی زمینه تسهیل، بهره برداری، نگهداری و 
مدیریت یکپارچه تأسیسات شهری می پردازد. الزم به ذکر است در این خصوص 

بیشترین تحقق مواد مربوط به سازمان میادین میوه و تره بار است. 

مواد	و	احکام	
ماده 51: شهرداری موظف است در خصوص اصالح و تکمیل سیستم زهکشی، 
جمع آوری و انتقال آب های سطحی طی سال های برنامه با استفاده از مصالح و 
روش های نوین زهکشی و دفع آب های سطحی در معابر و پیاده روها استفاده 

نماید.

1.کیلو متراژ بزرگراه های احداث شده در ابتدای برنامه ،به دلیل لزوم بازنگری و تدقیق آمار در انتهای سال 95 و خارج نمودن متراژ رمپ و لوپ ، از 535 کیلومتر به 53۰ کیلومتر تغییریافته است.
2.بر اساس مفاد ماده 1۴ از احکام حوزه مأموریتی حمل ونقل و ترافیک ،کیلو متراژ افق برنامه در این بخش منوط به بازنگری ،تصویب و ابالغ نتایج طرح جامع حمل ونقل و ترافیک می باشد که این امر 

تاکنون محقق نشده و لذا مورد تائید معاونت فنی و عمرانی نمی باشد.
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 در راستای تحقق ماده 51 ویرایش دوم سند شماره ۶1-۸-۶ نظام فنی و اجرایی 
شهرداری تهران با عنوان »مشخصات فنی شبکه جمع آوری و هدایت روان آب 
سطحی و مقاطع همسان نهر و جدول« سال 9۶  به تصویب شورای عالی 
فنی شهرداری تهران رسیده است. بااین وجود ماده 51 دارای عملکرد مناسبی 

در طول 5 سال برنامه نبوده است .

ماده 52 : شهرداری موظف است  به منظور ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی در 
اجرای پروژه های خدماتی و زیربنایی، رفع مشکالت ترافیکی ناشی از حفاری 
معابر و کاهش هزینه ها و با توجه به پرداخت سهم دولت و هماهنگی 
دستگاه های خدماتی، نسبت به تکمیل مطالعات و احداث طرح پایلوت تونل 
مشترک تأسیسات شهری مطابق با اولویت های »طرح جامع شبکه تونل های 
مشترک تأسیسات شهری تهران« اقدام و بدین طریق زمینه تسهیل بهره برداری، 
نگهداری و مدیریت یکپارچه تأسیسات شهری را بر اساس قوانین و ضوابط 

مصوب مراجع ذی ربط فراهم نماید.
در راستای تحقق ماده 52 و فراهم نمودن زمینه تسهیل بهره برداری، نگهداری 

و مدیریت یکپارچه تأسیسات شهری اقدام های زیر صورت پذیرفته است:
-  تهیه طرح پایلوت محور بعثت- رجایی در مرحله تفصیلی )عدم امکان تکمیل 
مطالعات تفصیلی بعثت- رجایی به دلیل عدم همکاری ارگان های تأسیسات.

- تکمیل مطالعات مفهومی برای پایلوت دوم )شهرک مروارید شهر(
الزم به ذکر است عدم وجود برنامه معین جهت اجرا از یک سو و عدم همکاری 
مؤثر دستگاه های خدماتی دولتی و همچنین عدم پرداخت سهم دولت از سوی 
دیگر سبب تأخیر در انجام مطالعات و شروع عملیات اجرایی گشته است. 
با توجه به لزوم هماهنگی بین دستگاه های ذی مدخل و ذی نفع در خصوص 
اجرای تونل مشترک برنامه سازوکاری به منظور این امر در نظر نگرفته است 
و صرفاً انجام مطالعات بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اجرایی نتیجه بخش 
نخواهد بود . به دلیل عدم پرداخت سهم دولت علیرغم مکاتبات سالیانه 

تاکنون اجرائی نشده است.

۴-۴-	ایمن	سازی	شهر	در	برابر	سوانح	طبیعی	و	انسان	ساز
بخش دوازدهم برنامه پنج ساله دوم  از مهمترین بخش های حوزه مأموریتی 
ایمنی و مدیریت بحران محسوب می شود. ازآنجایی که تأمین ایمنی شهر و 
شهروندان در برابر خطرات آتشسوزی، سیل و زلزله از مهمترین وظایف این 
حوزه محسوب می شود، شهرداری موظف است به منظور رعایت اصول، ضوابط 
و مقررات ایمنی در ساخت و ساز و فضاهای شهری، ارتقاء ایمنی ساختمان های 
شهر و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، تمهیدات الزم 
را انجام و برنامه توسعه و مدیریت شبکه آب های سطحی و ایمن سازی شهر 

در برابر سیالب را به انجام برساند.
الزمه تحقق این وظایف تهیه نقشه های پهنه بندی  زمین لغزش، ارائه الیحه 
ارتقا سطح ایمنی ساختمانها و فضاها، ایجاد نظام بازرسی ایمنی و آتشنشانی، 
تدوین طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تدوین طرح جامع کاهش 

خطرپذیری سیالب شهر تهران می باشد.

مواد	و	احکام	
ماده 57: شهرداری موظف است به منظور مدیریت صحیح آب های سطحی 
شهر، بر اساس شاخص های عملکردی مدیریت آب های سطحی  و نقشه های 
توسعه ای )شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی، آشغال گیرهای موجود 
و پیشنهادی، رفع نقاط گلوگاهی، حوضچه های رسوب گیر درون شهری و 
حوضچه های رسوب گیر مدخل شهری) با هماهنگی دستگاه های ذیربط( اقدام 
نماید. در این راستا مهمترین اقداماتی که در طی چهار سال برنامه انجام شده 

است به شرح زیر می باشد:
•تکمیل صددرصدی بانک اطالعاتی )الیه های اطالعات مکانی( شبکه   
اصلی آب های سطحی و تأسیسات وابسته موجود و اطالعات مجاری و 

تأسیسات موردنیاز جهت تکمیل و بهبود عملکرد شبکه اصلی.
•عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی، به منظور امکان پذیری   
اجرای طرح جامع مدیریت آب های سطحی توسط 22 مشاور منطقه ای و 

3 مشاور فرا منطقه ای و تدقیق اهداف کمی.
•تهیه برنامه اقدام احیا و ساماندهی رودخانه های وردآورد، درکه، فرحزاد،   
دربند و دارآباد و آماده سازی جهت ارائه به شورا  و در ادامه احیاء و ساماندهی 
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رودخانه کن 
•تکمیل شبکه جمع آوری آب های سطحی مطابق با طرح جامع مدیریت   

آب های سطحی
•پیشبرد انجام مطالعات طراحی پایه سرشاخه و کانال اصلی، تونل   
کمکی، حوضچه تعدیل سیالب، آشغال گیر، رسوب گیر، سازه های کنترل 
جریان واریزه ای و رفع نقاط گلوگاهی از مجموع پروژه های فرا منطقه ای)در 

حال انجام(.
•طراحی مفهومی رسوب گیر درون شبکه اصلی و طراحی تفصیلی و   

ارسال اسناد اجرایی رسوب گیر درون شبکه اصلی 
•طراحی مفهومی رسوب گیر مدخل شهری  و طراحی تفصیلی و ارسال   

اسناد اجرایی رسوب گیر مدخل شهری 
مدیریت  و  هدایت  اصلی  احداث سرشاخه های شبکه  و  •تکمیل   

آب های سطحی 

 اهداف	کمی
"احداث آشغال گیر"، "احداث رسوب گیر درون شبکه اصلی"، "احداث رسوب گیر 
مدخل شهری" و "اجرا و طراحی شبکه پایش" " تکمیل شبکه اصلی هدایت و 
مدیریت آب های سطحی و احداث سرشاخه ها " " احداث استخرهای تعدیل 
سیالب و تاالب های شهری " از اهداف کمی این بخش بوده و در جدول زیر 

به تفصیل ارائه شده است.

توضیحات	جدول:	
با توجه به تکلیف ماده 57 در خصوص تدقیق جداول و بازنگری طرح جامع مدیریت آب های سطحی و روند تکمیل مطالعات در بازه های زمانی مختلف هدف گذاری اهداف کمی اصالح و اعداد جدید 

پیشنهادشده است.
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ماده 59: شهرداری موظف است به منظور حفظ کارایی و نگهداشت شبکه 
جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر تهران، نسبت به پیاده سازی نظام 
تعمیر و نگهداری با تأکید بر انجام بازدیدهای ادواری مستمر، تهیه شناسنامه 
فنی، طراحی و اجرای شبکه پایش و انجام تعمیرات موردی یا اساسی و با 
همکاری وزارت نیرو و سازمان هواشناسی، تمهیدات الزم را به عمل آورد. در این 
راستا بازدید های ادواری از شبکه اصلی و فرعی توسط مشاور همکار شرکت 
خاکریزآب از ابتدای سال 9۶ آغازشده و تاکنون ادامه داشته است. همچنین 
عملیات اجرایی پروژه برداشت وضع موجود و تهیه اطالعات خروجی شبکه 
اصلی آب های سطحی شهر تهران از ابتدای سال 9۴ آغازشده و هم اکنون نیز 

در دست اقدام است.
طراحی و اجرای شبکه پایش مطالعات اجرای  ایستگاههای پایش شبکه 

هدایت و مدیریت آب های سطحی انجام شده است.
تعمیرات موردی یا اساسی نیز  پروژه ترمیم و بازسازی اساسی شبکه جمع آوری 

آب های سطحی از تابستان سال 93 آغازشده و در دست اقدام است.
با توجه به اقدامات صورت گرفته به نظر می رسد ماده فوق تا حدودی محقق 

شده است.

ماده ۶۰ : شهرداری موظف است باهدف توسعه پایدار، ارتقای سطح ایمنی 
و زیست محیطی شهر تهران و در راستای مدیریت جامع احیاء و ساماندهی 
رودخانه ها و قنوات شهر تهران، نسبت به تدوین برنامه جامع احیاء و ساماندهی 
رودخانه ها مشتمل بر رود دره های کن، وردآورد، درکه، فرحزاد، دربند و دارآباد ، 
با همکاری وزارت نیرو و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام تا 1۸ ماه پس از ابالغ 
برنامه و تا پایان برنامه نسبت به اجرای اولویت های آن مشتمل بر احیای 
رودخانه های متروکه، احیاء و ساماندهی رود دره های موجود، احداث دریاچه 
های مصنوعی و هم چنین پهنه های سبز شهری از طریق پساب تصفیه خانه 
های محلی فاضالب، آب های سطحی و قنوات اقدام نماید. در این راستا 
انجام مطالعات احیا و ساماندهی رودخانه های دربند، دارآباد، درکه، فرحزاد و 
وردآورد انجام و تدوین برنامه جامع اقدامات مربوط به احیا و ساماندهی این 
رودخانه های انجام شده است. همچنین برنامه های اولویت اقدام همزمان با 

انجام طرح و در طول برنامه تهیه شده است. 

۴-۵-	بهبود	سیستم	ایمنی	و	مدیریت	بحران
در بخش سیزدهم برنامه پنج ساله دوم ایجاد نظام سازمانی و تشكیالتی 
و زیرساختهای اولیه و حداقلی برای مقابله با حوادث احتمالی و همچنین 
طراحی نظام بازسازی و بازتوانی از مهمترین جهتگیری ها به شمار می آید. 
حوزه اجرایی مواد و احکام این بخش، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، معاونت فنی و عمرانی و 

شرکت شهرسالم می باشند.
در راستای بهبود سیستم ایمنی و مدیریت بحران در شهر تهران شهرداری 
موظف است نسبت به توسعه و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، 
ارتقاء سیستم ارزیابی سریع زلزله، مکان یابی اماكن مناسب برای تخلیه امن 
شهروندان، تهیه اطلس آسیب پذیری شهر از آتش سوزی، توسعه و تجهیز 
ایستگاه های آتش نشانی، كاهش آسیب پذیری نقاط حاشیه ای شهر و 
سكونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده شهری، مقاوم سازی و بهسازی 
لرزهای پل ها، ساختمان ها، زیرساخت ها و ابنیه مهم و شریان های حیاتی، 
تدوین برنامه عملیاتی کاهش خطرپذیری لرزهای شهر تهران و پیشگیری 
از بروز حوادث مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE( در تمامی 

فعالیت های مدیریت شهری و حقوق شهروندی اقدام نماید.

مواد	و	احکام
ماده 73: شهرداری موظف است به منظور ایجاد و گسترش سیستم های مؤثر 
پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها، ساختمان ها، زیرساخت ها و 
ابنیه مهم و شریان های حیاتی و با توجه به پرداخت سهم دولت، امور زیر را 
با همكاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط مطابق بندهای الف تا پ تدوین 
و اجرایی نماید. در این راستا مهمترین اقداماتی که تا پایان سال چهارم برنامه 

صورت گرفته است به شرح زیر می باشد:
•انجام و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزهای و طراحی   

بازسازی ساختمان دیوان عدالت اداری.
•انجام طرح بهسازی لرزه ای به طور میانگین 1۰ پل در هرسال از اجرای   

برنامه.
•اقدام در جهت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها  
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علی رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص این ماده اگرچه در خصوص تهیه 
شناسنامه و تهیه برنامه اولویت بندی مداخله و کاهش خطرپذیری  پل های 

شهر اقداماتی صورت گرفته است.

۴-۶-	بخش	پانزدهم	برنامه	پنج	ساله	دوم:	برنامه	محوری	در	انتظام	بخشی	به	
كالبد	و	فضای	شهری	تهران

در بخش پانزدهم برنامه پنج ساله دوم در راستای برنامه محوری در انتظام 
بخشی به كالبد و فضای شهری تهران شهرداری موظف است نسبت به تهیه، 
تصویب و اجرای طرح های موضعی و موضوعی ذیل طرح های جامع و تفصیلی، 
نظارت بر حسن اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران و پیگیری تصویب 

و عملیاتی  شدن کلیه طرح های تهیه شده حریم را به انجام برساند.

مواد	و	احکام	
ماده ۸۸: شهرداری موظف است نسبت به تکمیل و تصویب مطالعات طرح 
توسعه فضاهای زیرسطحی با اولویت ساماندهی میادین مهم شهر تهران )ونك، 
صادقیه، ولیعصر، چهارراه ولیعصر، هفت تیر( در مراجع ذی ربط، تا پایان سال 
اول برنامه و اجرای اولویت های اول )میادین ونک، هفت تیر، صادقیه( تا پایان 
سال سوم برنامه اقدام نماید. در این راستا طرح راهبردی فضاهای زیرسطحی 
در سال 93 تهیه و تکمیل و به شورای اسالمی شهر تهران ارسال شده است. 
همچنین مطالعات مفهومی سه پروژه صادقیه و هفت تیر و میدان ونک در 
سال 93 تهیه و تکمیل شده و طرح مفهومی میدان ونک به تصویب رسیده 

و مطالعات فاز پایه در حال انجام می باشد.
علی رغم تکلیف ماده برای تهیه و تصویب این طرح ها برای سال اول و اجرای 
اولویت ها تا پایان سال سوم، اقدامات این ماده همچنان در مرحله تهیه و 

تصویب طرح می باشد و اجرای آن مغفول مانده است.

اهداف	کمی
"مقاوم سازی پل های شهر" هدف کمی این بخش است که به در جدول زیر 

به تفصیل ارائه شده است.

۴-۷-	شرح	کلی	کامیابی	و	ناکامی	در	برنامه	دوم	شهرداری	تهران
در بخش اول در جدولی به صورت تفصیلی احکام برنامه دوم ارزیابی   
ماهوی و تکنیکی شده است لیکن به دلیل برخی نارسایی های در بیان مفاهیم 
از جمله محدودیت در عناوین که زمینه کامیابی و ناکامی را شرح می دهد 
در ستونی مجزا تشریحی از وضعیت خاص هر حکم و وضعیت آن ارائه 
می شود به ویژه آنکه در خصوص برخی احکام برنامه به ویژه در حوزه فنی و 
عمران با توجه به ماهیت خاص اجرایی و پایین دستی آن نسبت به برخی از 
سرفصل های برنامه تشخیص کامیابی و ناکامی صرف، چندان شفاف و قابل 

حصول نیست.

1397ل 1396ل 1395ل 1394ل 1393ل1392ل وا
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۴-۷-	اعتبارات	سال	های	برنامه	دوم	شهرداری	تهران

فعالیت های معاونت فنی و عمرانی به عنوان مأموریتی مستقل در شهرداری 
تهران محسوب نگردیده، لذا مجموعه عملکرد این حوزه در سایر مأموریت های 
شهرداری تهران پراکنده بوده و بیشترین سهم را  مأموریت حمل ونقل و ترافیک 

با وزن ۶۸% به خود اختصاص داده است.
مقایسه بودجه معاونت فنی و عمرانی در سال های برنامه دوم ، روند نزولی 
را نشان می دهد به طوری که رقم بودجه سال 93 با رقمی بالغ بر 1۶۰۰ میلیارد 
تومان با کاهشی حدود 5۶ درصدی ، در سال 97 به رقم 72۰ میلیارد تومان 

رسیده است، که با اهداف کمی تعیین شده در برنامه دوم همخوانی ندارد.
 یکی از عوامل اصلی انحراف از برنامه به ویژه در موضوع طرح جمع آوری 
آب های سطحی شهر تهران عالوه بر عدم پرداخت نقدینگی کافی، نبود اعتبار 

مصوب مناسب می باشد.
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۵.	تبیین	وضعیت	موجود	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری	)نقاط	قوت،	ضعف،	فرصت	ها	و	تهدیدها(
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۶.تحلیل	موقعیت	حوزه	مأموریتی	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری
مدیریت شهری سعی بر این داشته است تا با بهره گیری از همه ظرفیتهای 

موجود گامهای مهمی در جهت تامین زیرساختهای شهر تهران بردارد.
رشدسریع فضاهای شهری و تامین معابر شهری و بزرگراهی مطابق با طرح جامع 
حمل و نقل مصوب و ایجاد فضاهای عمومی و عرصه های  موردنیاز و اجرای 
شبکه جمع آوری آبهای سطحی به منظور حفاظت از  شهر در برابر سیالب، 

ضرورت نگاه ویژه به نگهداری و نگهداشت شهر را دوچندان نموده است.
با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته و اجرای بخش قابل توجهی از زیرساخت 
های مورد نیاز شهر موضوع نگهداری و نگهداشت بیش از پیش مورد توجه 
قرار می گیردوتوجه ویژه به حفاظت شهر در برابر مخاطرات طبیعی را افزایش 

می دهد.
براساس بند 1۴ماده 55، از مهمترین اهداف شهر تهران دراین  حوزه ماموریتی 

توسعه ونگهداشت زیرساختهای شهری می باشد.
براساس آخرین اقدامات انجام گرفته مقاوم سازی پل های شهر تهران بیش 
از 9۰ درصد درشریانهای حیاتی و مهم شهر تهران اجرایی گردیده است که تا 
پایان برنامه پنج ساله سوم به اتمام خواهد رسید و برنامه پایش نگهداری و 
نگهداشت تمام پلهای شهر تهران مطابق اسناد نظام فنی و اجرایی  شهرداری 

تهران و دستورالعملهای بازرسی وپایش و ارزیابی در دستورکار می باشد.
 بخش عمده ای از شبکه معابر شهر تهران براساس طرح جامع حمل و نقل 
ترافیک مصوب موجود، تکمیل گردیده است که  حفظ کیفیت و نگهداشت 
معابر، تعمیر و نگهداری روسازی معابر از اولویت های این حوزه می باشد که 
قطعا تحقق این امر و حفظ کیفیت معابر شهر تهران رضایت شهروندان را به 

همراه خواهد داشت.
بیش از 75 درصد شبکه اصلی جمع آوری هدایت آبهای سطحی شهر تهران 
تا پایان برنامه پنج ساله دوم شهر تهران براساس طرح جامع جمع آوری و 
مدیریت آبهای سطحی شهر تهران تکمیل گردیده است و این شبکه به همراه 
تاسیسات موردنیاز شامل آشغالگیرها و حوضچه های تعدیل سیالب و رفع 
نقاط گلوگاهی در شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، شهر را بر اساس 
ماموریت های قانونی مطابق با بند 1۴ ماده در برابر سیالب با دوره های بازگشت  
5۰ساله و 1۰۰ ساله  ایمن  می کند .تا پایان برنامه 5 ساله سوم ۸1/۶ درصد از 

شبکه اصلی جمع آوری وهدایت آبهای سطحی تکمیل خواهدشد. 
به منظورافزایش شور و نشاط شهروندان و تامین فضاها و عرصه های عمومی 
تعدادی از میادین موردمطالعه قرارگرفته و اجرایی گردیده است و در برنامه 5 
ساله سوم شهر تهران مطالعه و احداث عرصه های عمومی در الویت قرارگرفته 

است.

۷.راهبردها،	سیاستها،	اقدامات	اجرائی	و	احکام	برنامه	سوم
راهبرد	۱:	افزایش	تاب	آوری	زیرساخت	های	شهری	در	مواجهه	با	مخاطرات	طبیعی	

سیاست	ها:
ارتقاء تجهیزات و توان آمادگی و بازتوانی عمرانی شهرداری تهران در مقابله •

با بحران)ماده ۸۶-۸۸-۸۴(
پایداری و مقاوم سازی ساختمان های ملکی شهرداری تهران، • ارزیابی 

زیرساخت های شهری بر اساس عملکرد در شرایط بحران)بند 7 ماده ۸7(
اثرات فرونشست و فروریزش در معابر و شریان های حیاتی • کاهش 

شهر)ماده91-۸۶(
پیاده سازی اصول و ضوابط ایمنی در زیرساخت های شهری در قالب نظام •

پدیدآوری ، اجرا و بهره برداری در شهر تهران)ماده 13(
پیاده سازی کاربست و مطالعات پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی در •

قالب نظام پدیدآوری ، اجرا و بهره برداری در شهر تهران)ماده13(
اهتمام به هماهنگی و تعامل با سازمان های ذی مدخل به ویژه حوزه مدیریت •

منابع آب و اجرای طرح جامع مدیریت آب های سطحی)ماده ۶۰-۸۴(
	اقدامات	اجرایی:

مطالعه، احداث و تکمیل شبکه جمع آوری آب های سطحی بر اساس •
طرح جامع  )ماده ۸۴(

مطالعه و اجرای مقاوم سازی پل های سواره رو شهر تهران)ماده۸۸(•
تهیه شناسنامه فنی و ایمنی و مقاوم سازی ساختمان های ملکی شهرداری •

تهران )بند 5 ماده۸7(
تکمیل مطالعات و ساماندهی و احیاء رودخانه ها و رود دره های شهر •

تهران)ماده۶۰(
ایمن سازی شن چاله های شهر تهران در حریم رود دره ها)ماده ۶۰(•
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تدوین برنامه عملیاتی کاهش اثرات فرونشست و نگهداری زیرساخت ها •
و معابر شهر تهران)ماده ۸۶(

انجام مطالعات ژئوفیزیک به منظور شناسایی عوارض زیرسطحی)بند7 •
ماده 91(

راهبرد	2:	توسعه	و	ارتقای	زیرساخت	های	شهر	
	سیاست	ها:

توسعه شبکه زیرساخت شهری مرتبط با حمل ونقل و ترافیک)ماده ۸۸(•
شفافیت و اطالع رسانی از فرآیند اجرای پروژه های عمرانی برای سطوح •

مختلف جامعه جهت افزایش مشارکت اجتماعی و اطالع رسانی در پیدایش 
و توسعه پروژه های عمرانی)بند ۴ ماده 13(

تجمیع و متمرکز سازی مطالعات و لزوم توجه به پیوست های اجتماعی، •
فرهنگی در طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی)بند2 ماده13(

پیاده سازی اصول و ضوابط زیست محیطی در زیرساخت های شهری •
)بند2 ماده 13(

پیاده سازی نظام مستندسازی طرح های عمرانی شهرداری تهران)بند ۴ •
ماده 13(

اقدامات	اجرایی:
انجام مطالعات، احداث و تکمیل شبکه بزرگراهی شهر تهران اعم از بزرگراه، •

تقاطع غیرهمسطح و تونل)ماده۸۸(
انجام مطالعات، احداث و تکمیل پارکینگ های طبقاتی)تبصره 2 بند۶ •

ماده52(

راهبرد	۳:	افزایش	کیفیت	فنی	پروژه	های	عمرانی	از	پدیدآوری	تا	جمع	آوری	و	
برچیدن

	سیاست	ها:
پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری  تهران)ماده 13( •
سیاست گذاری، مدیریت یکپارچه و اولویت بندی در اجرای پروژه های •

عمرانی)بند 5 و۸ ماده13(

	اقدامات	اجرایی:
تدوین اسناد فنی و تخصصی متناسب با نیازهای شهر تهران)ماده 13(•
پایش، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای اسناد نظام فنی و اجرایی)ماده 13(•
بازنگری و به روزرسانی اسناد نظام فنی و اجرایی)ماده 13(•

راهبرد	۴:	نگهداشت	دارایی	های	سرمایه	ای	شهر	تهران	
سیاست	ها: 	

حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای شهر )ماده۸۸-بند 5 ماده۸7-ماده۸۶(•
تدوین نظام یکپارچه نگهداشت زیرساخت های شهری)بند1 ماده ۸۸(•
جلوگیری از اتالف منابع و سرمایه های انسانی و مالی)ماده۸۸(•
ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی زیرساخت های شهری)ماده۸۸(•
بهره مندی از روش های نوین در نگهداشت شهر)ماده ۸۸(•
افزایش رضایت مندی شهروندان)ماده۸۸(•

	اقدامات	اجرایی:
انجام مطالعات ، پایش و نگهداشت معابر بزرگراهی)ماده۸۶-۸۸(

انجام مطالعات ، پایش و نگهداشت شبکه جمع آوری آب های سطحی)ماده ۸۴(
انجام مطالعات ، پایش و نگهداشت تونل های شهری)ماده۸۸(
انجام مطالعات ، پایش و نگهداشت پل های سواره رو)ماده۸۸(
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۸.	شاخص	های	سطح	اول،	سطح	دوم	و	سطح	سوم
پایش شاخص های تأثیر، دستاورد و عملکرد از مهمترین اجزای پیاده سازی 
موفق برنامه توسعه شهر تهران است؛ زیرا نتیجه تمهیدات و تالش های انجام 
شده در مرحله تدوین، طرح ریزی و اجرای برنامه، نهایتاً در مرحله پایش و 
اندازه گیری شاخص ها مشخص می شود و معیار دستاندرکاران برای تصحیح 
اقدامات در طول برنامه خواهد بود. نظام پایش برنامه باید کارآ باشد، در راستای 
سنجش تحقق احکام تنظیم شود و ارتباط مؤثری با شهرداری، شورای شهر، 
دستگاه های همکار و شهروندان برقرار نماید. به دلیل اهمیت این موضوع باید 
اهداف و شاخص ها، کمی و قابل اندازه گیری بوده و تعریف دقیقی از آن ها 
به عمل آید. امکان تجزیه و تحلیل اثرات اقدامات انجام شده در طول برنامه، 
شناخت نقاط قوت و ضعف در اجرا، هدایت منابع برای رفع اشکاالت اساسی 
و بهبود مستمر عملکردها از مهمترین دستاوردهای یک نظام پایش کارا است.

در تدوین نظام پایش برنامه سوم توسعه شهر تهران، با توجه به مسائل کلیدی 
مطرح شده توسط شورای شهر تهران، اسناد پشتیبان تدوین برنامه و احکام 
مصوب و با عنایت به ضرورت ارتباط موثر با ذینفعان موفقیت برنامه توسعه 
شهر تهران، شاخص های پایش در سه سطح شاخص های اثر و تأثیر، دستاورد 
و کنترل خروجی ها با هدف سنجش اثربخشی اقدامات شهرداری تهران و بعضاً 
سایر ارگان های ذینفع در اداره شهر )سطح اول( و شاخص های کلیدی عملکرد 
با هدف سنجش خروجی ها و دستاوردهای فعالیت های برنامه ای )سطح دوم 
و سوم( تنظیم شده است. در انتخاب شاخص های سطح اول برای راهبردهای 
تبیین شده ذیل مأموریت توسعه و نگهداشت زیرساخت شهری ویژگی هایی 
هم چون سنجش پذیری، گستره شهری )فرابخشی و فرا دستگاهی(، محدود 
بودن و پویایی مورد توجه بوده است و بر این مبنا شاخص در حوزه اثر و تأثیر 
)سطح اول( مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این در راستای تکمیل، کنترل 
و ارزیابی پیشرفت در تحقق احکام برنامه، تعداد قابل توجهی شاخص سطح 
دوم و سوم نیز بر اساس حوزه های اجرایی معاونت فنی و عمرانی تدوین 
گردیده است که بخشی از آن ها در راستای سنجش دستاوردها و خروجی 
های اقدامات مبتنی بر احکام شهرداری تهران در تحقق شاخص های سطح 
اثر و تأثیر قابلیت استفاده داشته و بخشی دیگر، سایر اقدامات برنامه ای را 

پوشش داده و الزاماً دارای شاخص سطح اثر و تأثیر نمی باشند. 

روشن است که موفقیت شهرداری تهران در پیشبرد برنامه ها و بهبود شاخص های 
معین شده وابسته به همکاری سایر دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین 
و مقررات مشخص شده در این برنامه و قوانین عمومی و جاری کشور است.

۸-۱-	چشم	انداز،	مساله	کلیدی	و	شاخص	سطح	اول	

۸-2-	اهداف	و	شاخص	های	راهبردی	)سطح	دوم(	
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۸-۳-	اهداف	و	شاخص	های	عملکردی	)سطح	سوم(
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9. الزامات تحقق احکام برنامه سوم

9-۱-	الزامات	ساختاری:
الف- استقرار نظام فنی و اجرایی در حوزه فنی و عمرانی

ب- استقرار مدیریت هماهنگ شهری
ج- ایجاد ساختار مناسب جهت نگهداشت دارایی های شهر تهران

9-2-	الزامات	حقوقی:
الف – وظایف واگذارشده از سوی دولت به سازمان بحران شهرداری تهران 

به منظور کنترل پایش و کاهش اثرات فرونشست 
ب- الزام شهرداری تهران بر ایمن سازی شهر در برابر مخاطرات به موجب بند 

1۴ ماده 55 قانون شهرداری 
ج- همکاری وزارت نیرو با شهرداری تهران در خصوص تعیین حریم، حفاظت 

و آزادسازی حریم رودخانه ها

9-۳-	الزامات	فرایندی:
الف- بهبود فرآیند پیدایش پروژه های شهری بر اساس سند راهبردی نظام 

فنی و اجرایی
ب- تنظیم فرآیند کاربست و مطالعات پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی 
ج-. بهبود فرآیندهای اجرای پروژه های عمرانی نظیر  تأمین اعتبار، برگزاری 

مناقصه، ارجاع کار به شرکت های همکار  و رسیدگی به صورت وضعیت ها
د- ایجاد مکانیزم حفظ دارایی های شهر تهران  و افزایش کیفیت خدمات دهی

9-۴-	الزامات	اجرایی	و	پشتیبانی:
الف- تأمین ماشین آالت مناسب جهت اجرای پروژه های عمرانی 

ب- تأمین مالی جهت رفع معارضین ملکی پروژه ها  
ج- جلب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت مشارکت در اجرای پروژه های 

عمرانی

در تهیه برنامه پنج ساله سوم شهرداری در حوزه فرابخشی فنی و عمرانی 
به منظور پرهیز از موازی کاری و تفکیک وظایف و مأموریت های این حوزه و 
ذخیره منطقی فرصت ها از تمامی برنامه های فرادست اعم از سطوح ملی، 
منطقه ای و شهری که می توانست در این برنامه مؤثر باشد، جمع آوری شده و 
استفاده گردیده است. همچنین برنامه ها و طرح های در دست اجرا، نیمه تمام 
و یا اجرانشده و آتی شهرداری تهران با تأکید بر انجام طرح های هدف به منظور 
هماهنگی و مطابقت با برنامه در دستور کار تهیه برنامه قرارگرفته است و در 
تمامی مراحل از ابتدای تدوین برنامه از نظرات صاحب نظران در حوزه های 

مرتبط و مشاورین و کارشناسان شورای اسالمی  بهره گرفتیم. 
یکی از اصلی ترین الزامات تحقق برنامه حاضر تناسب اعتبارات الزم برای 
احکام مرتبط با برنامه معاونت فنی و عمرانی است و از مهمترین چالش های 
حوزه فنی و عمرانی موضوعات تملک از بعد مالی و اجرایی پروژه هایی است 
که عموماً در مقیاس ملی طراحی و اجرا می گردند و متأسفانه در زمان تعریف 
ردیف اعتباری امکان لحاظ برآورد ریالی و زمانی آن به دلیل  تفکیک ساختار 

سازمانی اجرایی آن وجود ندارد.
 با توجه به اینکه معیار رصد اقدامات و طرح های زیرمجموعه احکام مذکور، 
شاخص ها و مهم تر از آن اهداف کمی مرتبط با شاخص ها می باشد، لذا احصاء 

دقیق شاخص ها می تواند تصویر روشنی از اهداف برنامه ارائه دهد.
اگرچه شاخص های تعیین شده در این سند را می توان تا حدی به عنوان 
شاخص های مطلوب و موردقبول تلقی نمود، لیکن دسترسی به اطالعات و 
داده های روشن و قابل قبول و بهره گیری و راه اندازی سامانه های موردنیاز در 
فرآیند اجرای برنامه، نقش به سزایی در ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده 
در جهت نیل به اهداف عملیاتی و کمی  دارد که نیازمند همکاری  مستمر 
و جدی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و سایر ارکان اجرایی شهرداری 

تهران باالخص مناطق 22گانه می باشد.
در فرایند تهیه و تدوین برنامه پنج ساله سوم شهر تهران معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری تهران، بیش از 7۰ جلسه در سطوح مدیریتی )معاونین، مدیران و..( 
سازمان ها و شرکت های تابعه، کارشناسی، کمیسیون ها و کمیته های شورای 

اسالمی شهر تهران و برخی از دستگاه ها تشکیل شده است.
همه تالش این حوزه در تدوین احکام، شاخص ها و هدف های  کمی برنامه 
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سوم شهر تهران، بهره گیری از نگاهی نو، به کارگیری خالقیت و نگاه واقع بینانه 
و عملیاتی به نیازهای اصلی شهر تهران و با توجه به ظرفیت های موجود در 
این حوزه بوده است. بنابراین انتظار موفقیت در اجرا و اثرگذاری این برنامه 
در زندگی شهروندان و تحقق نظر شهردار محترم تهران " تهران، شهری برای 
همه "جز با همکاری همه ارکان اداره شهر در شهرداری تهران ارکان اداره 
شهر در شهرداری تهران نظیر وزارت نیرو، پلیس راهور، سازمان حفاظت 
محیط زیست، وزارت کشور و... امکان پذیر نخواهد بود.  شایان ذکر است 
ازآنجایی که برنامه پنج ساله سوم برای شهر تهران تدوین گردیده است لذا در 
اداره این کالنشهر و تحقق این برنامه همکاری همه ارکان های اداره شهر را نیز 

می طلبد. امکان پذیر نخواهد بود.  
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کمیته	توسعه	و	نگهداشت	زیرساخت	شهری	تدوین	برنامه	سوم	شهر	تهران

صفا	صبوری	دیلمی
مهدی	شریفیان
زینب	گلشن
زهرا	جلیلوند
علی	مودت
احمد	معصومی

معاون فنی و عمرانی
مدیرکل برنامهریزی معاونت فنی و عمرانی)رئیس کمیته(

کارشناس ارشد اداره کل برنامه  و بودجه )دبیر کمیته(
مدیر حوزه تخصصی

معاون اداره کل برنامهریزی معاونت فنی و عمرانی
مدیر ارزیابی طرح ها و پروژههای اداره کل برنامه وبودجه








