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۱.	مقدمه
تهران اگرچه تمامی زیرساخت های فیزیکی،  برنامه ها، الگوها و منابع یک کالنشهر 
مدرن را در خود جای داده است ولی به عنوان یک جامعۀ شهری مسائلی دارد 
که شاید تناسبی با توسعه فیزیکی آن نداشته باشند. این وضعیت خود را 
در گسترۀ وسیعی از مسائل اجتماعی شهری نشان می دهد که بعد عینی آن 
در حوزه های مختلف از آلودگی و ترافیک گرفته تا نابرابری و طرد اجتماعی 
در سطح شهر به چشم می آید و بعد ذهنی آن نیز در نارضایتی شهروندان از 

شرایط زندگی در شهر نمود پیدا می کند. 
شهر از یک سو شامل امكاناتي است كه در كالبد و تأسيسات خود را نشان 
مي دهد و از سوي ديگر شامل كيفيتي از روابط اجتماعي است كه در همبستگی، 
عدالت و به رسمیت شناخته شدن تجلی می یابد. بر اساس نتایج پیمایش شهری 
دفتر طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در شهریور 1396 _مبنی 
بر مهم  ترین مسائل شهر تهران را از نگاه شهروندان_ نشان می دهد كه پس از 
آلودگي هوا و ترافيك كه 93 درصد از پاسخگويان آن ها را جدي ترين مشكالت 
شهري مي دانند، فاصله طبقاتي ميان شمال و جنوب  شهر )87 درصد( حادترين 
مشكل شهر ازنظر شهروندان است. به عالوه 78 درصد پاسخگويان بي تفاوتي و 
بي اعتنايي مردم به يكديگر را باالتر از مواردي چون آسيب پذيري در برابر زلزله 
)71 درصد(، جرم و جنايت )58 درصد( يا كمبود وسايل حمل ونقل عمومي )34 
درصد( به منزله مشكل جدی شهر تهران ذكر كرده اند. درنتیجه كيفيت روابط 
انساني كه از وجوه اصلي زیست پذیری شهری بشمار می رود -غالباً به سبب 
توجه بیش ازاندازه مديران اجرايي به احداث پروژه هاي بزرگ شهري به عنوان مسير 
اصلي توسعه- ناديده گرفته شده است؛ بنابراین شهر از ناحیه ای آسیب پذیر 

می شود که مدیران شهری نسبت به آن غفلت کرده اند.
نکته حائز اهمیت این است که مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر پیامد الگوی 
کالن توسعه ملی، شرایط کالن کشور و در مقیاس محلی کلیت عملکرد مدیریت 
شهری است. اگر مدیریت شهری مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد، وضعیت امروز 
ماحصل شیوه اداره و توسعه شهر در همه حوزه ها از شهرسازی تا فعالیت های 
عمرانی و خدمات شهری است. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی یک سیاست عمرانی 
یا حمل ونقل بر وضعیت اجتماعی شهر می تواند بسیار بیشتر از فعالیت هایی 
باشد که بخش اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری انجام می دهد. به همین 

سبب تحول در حوزه اجتماعی و فرهنگی در موارد بسیار منوط به تغییر رویه 
در همه حوزه های مأموریتی شهرداری تهران است. شیوه های بسیج منابع مالی 
برای توسعه کالبد شهر و اداره امور جاری آن _که از آغاز دهه 137۰ در شهرداری 
تهران به کار گرفته شد و به مرور زمان ابعاد پیچیده تر و ناسالم تری پیدا کرد_ 
شکلی از معماری شهری و روابط اجتماعی را در محله و معابر شهری مسلط 
کرده است که منجر به غلبه رقابت جدی برای دسترسی به منابع محدود در 
روابط همسایگی شده است. ساخت وساز بی پایان بناهای مسکونی و تجاری، 
جا به جایی گسترده و مکرر خانوارها در محله های شهر، تراکم جمعیت و ضعف 
روابط همسایگی، نظارت اجتماعی را در سطح محله به شدت تضعیف کرده و تا 
حدود زیادی هویت ها و حافظه تاریخی شهری را کم وبیش از میان برد. منطق 
سود، کالبد شهر را تجلی گاه نابرابری های اجتماعی ساخت و با توزیع ناعادالنه 
منابع و امکانات، روزبه روز قطبی شان تهران را تشدید کرد. اگر امروز هدف، 
تغییر این رویه های ناصواب باشد، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
در اغلب موارد تنها نقش مطالبه گر را خواهد داشت و عمالً بار اصلی، بر دوش 

سایر بخش های مدیریت شهری خواهد بود.
معاونت اجتماعی و فرهنگی می تواند در کنار سایر بخش ها و زیرمجموعه های 
شهرداری تهران، با تمرکز بر حوزه هایی که به طور مستقیم در شرح وظایف آن 

قرار دارد دو نقش را بر عهده بگیرد:
-  از طریق سیاست گذاری و اجرای برنامه ها و سیاست ها به طور مستقیم   

در جهت بهبود وضعیت اجتماعی عمل کند؛
- یا به مثابه کنشگری مرزی میان مردم و مجموعه مدیریت شهری در   

جهت اصالح رویه ها و برنامه ها اقدام نماید.
 بازاندیشی در شیوه های جلب مشارکت و شنیده شدن صدای همه گروه های 
ساکن شهر توسط مدیریت شهری، از مواردی است که می تواند بی واسطه منجر 
به تغییر مؤثر شود. در فرایند توسعه شهر در دهه های گذشته، صدای مردم، 
به معنای همۀ ساکنان دائم و موقت شهر، کمتر شنیده شده و اکثریت، نقش 
چندانی در تولید و اداره شهر نداشته اند. مشارکت مردمی به عنوان خصلتی 
صوری و الصاقی به پروژه های از پیش تعریف شده و یا در بهترین حالت، در 
سطح مشاوره به مدیران شهری متوقف مانده و هیچ گاه تفویض قدرت واقعی 
انجام نشده است. تغییر چنین وضعیتی مستلزم شکل گیری ائتالف های جدیدی 
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است که با جلب مشارکت شهروندان و نمایندگان عالئق آنان در حوزه های 
مختلف، بتواند در برابر ائتالف موجود در رژیم شهری کنونی موازنه برقرار کرده 

و توانایی مذاکره و چانه زنی ایجاد کند. 
بر این اساس برنامه سوم شهر تهران - و به طور مشخص حوزه اجتماعی 
آنان به  بازگرداندن شهر به مردم و تضمین حق  با رویکرد  و فرهنگی آن- 
شهر تدوین شده است. به واسطه چنین اتخاذ رویکردی، توسعه دیگر صرفاً 
کالبدی نخواهد بود و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نیز در سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی های مربوطه، نمود پیدا خواهد کرد. حاصل چنین اقداماتی، حصول 
توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی است؛ بدین معنا که شهروندان به گونه ای 
فعال در این توسعه نقش خواهند داشت، عدالت اجتماعی تحقق پیدا خواهد 
کرد، فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت و کلیه گروه های اجتماعی در شکل 
دادن به شهر، نقش ایفا می کنند و بدین سان، شهر را از آن خود می دانند. 
رویکرد جدید که منجر به پایداری اجتماعی و فرهنگی خواهد شد دربردارنده 

سه اصل بنیادین ذیل است.
• تحقق عدالت فضایی در توزیع امکانات و خدمات: شامل کلیه منابع   
و امکانات شهری همچون زیرساخت ها، خدمات، حمل ونقل، فرصت ها، 

فضای سبز و مانند آن.
• مشارکت عمومی در تولید و اداره شهر: که بر نقش شهروندان در ساختن   
و شکل دادن به محیط زندگی، کاهش نقش سرمایه مالی و صاحبان قدرت 
دولتی در مدیریت شهر و فضاهای آن، تقویت ارزش استفاده )در برابر 
ارزش مبادله( فضای شهری، زمین و ثروت در شهر و همچنین شفافیت، 

پاسخگویی و ساختارهای دمکراتیک برای تصمیم گیری تأکید دارد.
• تنوع اجتماعی-فرهنگی: که بر مقوالت تکثر فرهنگی، فضاهای عمومی   
باکیفیت جهت تقویت فرصت تعامالت و ارتباطات فعال، انسجام اجتماعی، 
سرمایه اجتماعی، احترام به همه ادیان، گروه های قومی، زبان ها و آداب ورسوم 
و همچنین تقویت بیان هنری برای ایجاد فرصت  ظهور خالقیت ها داللت 
دارد. خلق فضاهای عمومی باکیفیت یعنی فضاهایی که بتواند تعامل اجتماعی 
و مشارکت سیاسی را تقویت کند، به تنوع و تکثر مجال بروز بدهد، امن 

باشد و به نیازهای شهروندان پاسخ دهد از مبانی مهم این رویکرد است.
بر اساس این سه اصل بنیادی و بر مبنای الزامات پایداری اجتماعی و فرهنگی 

توسعه شهر، معاونت اجتماعی و فرهنگی تالش خواهد کرد در چارچوب 
مأموریت های خود، با تأکید بر رفع نابرابری میان مناطق مختلف شهر، زمینۀ 
توزیع عادالنه امکانات و خدمات اجتماعی را در تهران فراهم ساخته؛ به گروه های 
با نیازهای خاص توجه بیشتری بنماید و شرایط دسترسی همه اقشار را به 
منابع موجود فراهم سازد. به عالوه با حمایت از نقش فعال تر سمن ها و نهادهای 
مردمی در کلیه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، زمینۀ مشارکت مردمی در 
مدیریت و تولید فضاهای شهری را ممکن سازد و در قالب نظام نامه جدید 
مشارکت اجتماعی به سوی تحقق آرمان واگذاری اداره شهر به مردم گام بردارد. 
درنهایت با تقویت فضاهای عمومی همه شمول در جهت تحول محیط شهری 
تهران به مثابه بستری برای تعامل، گفتگو و مدارای اجتماعی به  منظور تقویت 
همبستگی اجتماعی و پذیرش تکثر و تنوع حرکت نماید. در این راستا، نشاط 

اجتماعی شهروندان در محیط شهری امن و سالم فراهم خواهد شد.
 برای نیل به این اهداف استفاده از همه ابزارهای قانون گذاری، تنظیم گری و 
سیاستی در چارچوب منابع موجود از طریق برنامه ای مدون و واقع بینانه ضروری 
است. سند پیش رو نشان می دهد مسیر حرکت معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران در چارچوب اهداف و مأموریت های آن و با توجه به احکام 
برنامه سوم توسعه شهر تهران در قالب این جهت گیری کلی چگونه خواهد بود.

محمد رضا جوادی یگانه
                                       معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
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در این گزارش، ابتدا به شناخت شهر تهران از منظر حوزه مأموریتی اجتماعی و 
فرهنگی پرداخته، سپس عملکرد حوزه مأموریتی مذکور را بر اساس سند متأخر 
فرادست یعنی برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران مورد بررسی قرار می دهیم. 
همچنین، بخش تبیین وضع موجود به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها 
می پردازد. سپس، موقعیت حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی بررسی و مهم ترین 
مسائل آن شرح داده می شود. درنهایت، چشم  انداز، راهبردها، سیاست ها، 
اقدامات اجرایی و شاخص های سطح اول، دوم وسوم مرتبط با مواد و احکام 

برنامه سوم ارائه و الزامات تحقق احکام تبیین می شود.

2.شناخت	شهر	بر	اساس	حوزه	مأموریتی	اجتماعی	و	فرهنگی
در گزارش جهانی شاخص زیست پذیری در سال 2۰18 که موسسه اکونومیست آن 
را منتشر کرده است، تهران - علی رغم قرار داشتن در میان پنج شهر با بیشترین 
پیشرفت در بهبود زیست پذیری در دورة پنج سالة منتهی به اعالم گزارش- در 
میان 14۰ شهر رتبة 128 را کسب کرده است. اگرچه عموماً این گزارش ها خالی 
از سوگیری نیستند اما نمی توان انکار کرد که امروزه، تهران درگیر مجموعه 
گسترده ای از کمبودهای زیرساختی، توزیع نامتوازن ثروت و مسائل اجتماعی 
است. البته زیست پذیری تهران را نمی توان جدا از شرایط کالن اقتصادی و 
اجتماعی کشور تحلیل کرد و بسیاری از مسائل کنونی تهران ریشه در تاریخ 
توسعه در ایران معاصر دارد. با این اوصاف، انباشت مسائل مختلف در سنوات 
طوالنی و ناتوانی مدیریت در سطح ملی و محلی برای بهبود شرایط زیست 
مردم در شهر تهران، سبب نارضایتی عمومی شهروندان و همچنین ناامیدی 
آنان از امکان بهبود وضعیت، در آینده شده است. طی سال های گذشته، ارادة 
مدیران برای تغییر این وضعیت و ایجاد تحول در تهران، آنان را به سمت اجرای 
پروژه های عمرانی بزرگ سوق داده که برای تأمین مالی این طرح ها، فروش 
منابع عمومی شهر ساده ترین راه بوده است. اتفاقی که اغلب منجر به تشدید 
مسائل اجتماعی شهر گردید و امروز با کاهش این شکل از منابع مالی، حتی 

تداوم نگهداشت شهر نیز با مسئله روبه رو شده است.
برنامه سوم شهر تهران به دنبال تغییر رویه های خسارت بار گذشته و آغاز راهی 
است که به افزایش کیفیت زندگی پایدار در شهر تهران ختم شود. روح حاکم بر 
برنامة سوم، جلب مشارکت واقعی مردم در اداره شهر، توسعة فضاهای عمومی 

و اولویت بخشیدن به تعامالت اجتماعی در محیط های شهری و حرکت به سمت 
شهری انسان-محور است که به مثابه چرخشی در نظام سیاست گذاری شهری، 
خط بطالنی بر توسعة کالبدی تهران به مثابه شهری خودرو-محور می کشد. این 
جهت گیری کلی محصول صورت بندی مسائل کنونی تهران در قالب سه محور 

اصلی ذیل است:
1.برابری در دسترسی و بهره مندی  

2.مردم ساالری شهری  
3.تنوع و تکثر فرهنگی  

در این بخش بر اساس همین رویکرد، مسائل اصلی شهر تهران با توجه به 
حوزة مأموریتی اجتماعی و فرهنگی برنامه سوم تشریح شده است.

2-۱-	پیامدهای	اجتماعی	و	فرهنگی	مداخالت	توسعه	ای	و	کالبدی:
تهران امروز نمود و پیامد الگوی توسعة تک خطی و نامتوازن کشور در دهه  های 
ازنظر ویژگی های کالنشهری  گذشته است. اختالف فاحش کنونی تهران 
)ازجمله جمعیت( با دیگر شهرهای بزرگ کشور، به خوبی ابعاد این مسأله را 
نشان می دهد. بررسی این روند تاریخی حاکی است که عمدۀ توجه مدیران 
شهری و کانون تمرکز منابع درآمدی در تهران معطوف به توسعة فیزیکی و 
کالبدی شهر بوده و ابعاد دیگر حیات شهری به شکل گسترده ای مغفول واقع 
شده است؛ نتیجة نهایی نیز عدم تعادل در تمامی جوانب فضایی، اقتصادی 
و اجتماعی شهر است. این نگاه تک بعدی به گسترش و توسعة شهر که در 
برخی مواقع باهدف توسعه ی زیرساخت ها و توزیع عادالنه فرصت ها به اجرا 
درآمده است، در موارد متعددی به بی قوارگی و عدم تناسب میان سویه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه  در مناطق و محالت شهری دامن زده و 
از میزان پایداری اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری کاسته و نارضایی های 

گستردة شهروندان را در پی داشته است.
اجرای سیاست های نوسازی بافت فرسوده در برخی مناطق ازجمله »نواب« و 
»اتابک« و تجمیع واحدهای مسکونی در آن ها بدون توجه به بافت جمعیتی 
و ویژگی های اجتماعی ساکنان و مناطق هم جوار آن ها، منجر به بروز مسائل 
اجتماعی متعددی شده است. از سوی دیگر، حاشیه نشینی و فقر گسترده 
به تبع ازریخت افتادگی کالبدی، یکی از مهم ترین بحران هایی است که شهر 
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تهران با آن مواجه است. بر اساس نتایج طرح سنجش عدالت در شهر )139۰( 
مناطق 12 و 17 با باالترین میزان بافت فرسوده شهری، ازنظر فقر گسترده 
نیز وضعیت نامطلوبی دارند. 29/۰4 درصد خانوارهای ساکن منطقه ی 12 
زیرخط فقر زندگی می کنند که این میزان بیش از میانگین جمعیت زیرخط 
فقر شهر تهران )22 درصد( است. این امر در خصوص منطقه 17 نیز صادق 
است به گونه ای که 47/54 درصد خانوارهای ساکن در منطقه 17 نیز زیرخط 

فقر زندگی می کنند.
بر اساس یافته های این گزارش از 374 محلة شهری تهران، 155 محله با مشکالت 
فقر و حاشیه نشینی مواجه  هستند و این بدان معناست که نسبت خانوارهای 
فقیر ساکن در 155 محله شهر تهران، باالتر از میانگین 22 درصدی خانوار 
فقیر در شهر تهران بوده است. 5 محله از مجموع محالت یادشده )اگرچه با 
مبنا قرار دادن این شاخص فقیرنشین محسوب نمی شوند( با مسئله اسکان 
غیررسمی و حاشیه نشینی مواجه هستند. این در حالی است که با بررسی 
پروژه هایی که در سال های گذشته در این مناطق کلید خورده و اجرایی شده 
است به خوبی هویداست که این پروژه ها نه تنها به بهبود مسائل کمکی نکرده، 
بلکه پیچیده تر شدن و چندالیه ای مسائل این مناطق را در پی داشته است.

توسعه ی اماکن و تفرجگاه ها در دهة اخیر بدون توجه به بسترهای حمل ونقلی، 
احداث اتوبان های بزرگ شهری، تجمیع بوستان ها در مناطق مختلف، انجام 
مداخالت کالبدی کالن مقیاس شهری همچون ساخت و بهره برداری از مجتمع 
پاالدیوم، ایران مال و... زندگی شهری را در مقیاسی وسیع و فرامنطقه ای از 
جهات مختلف تحت تأثیر قرار داده  است. مسلم این که اجرا و پیشبرد اکثر 
پروژه های شهری بدون انجام مطالعات معطوف به واکاوی دقیق تأثیرات 
اجتماعی-فرهنگی آن ها بوده و صرفاً در موارد معدودی، با عیان شدن دامنه 
گسترده ای از پیامدها و عواقب ناگوار پروژه ها، راه کارهای تعدیلی و حداقلی 

تجویزشده است.

2-2.	نابرابری	فضایی	در	بهره	مندی	از	خدمات	و	زیرساخت	ها:
مسئله نابرابری در شهر تهران، پدیده جدیدی نیست؛ با شروع روند پر شتاب 
توسعه در ایران معاصر، فقر و نابرابری نیز به عنوان یکی از مسائل اساسی 
شهر تهران باید موردتوجه جدی قرار گیرد. وقتی ساختارهای توسعه ملی 

)مانند آمایش سرزمینی نامناسب(، مولد نابرابری در سطح کشور هستند و 
چارچوب های توزیع درآمد و الگوی مدیریت اقتصادی شکاف و نابرابری را در 
جامعه افزایش می دهد، متناسب با آن آرایش فضایی شهر نیز الگویی نابرابر 
به خود می گیرد. این نابرابری در شهر تهران در مقیاس کالن، در شکاف شمال-

جنوب و هم در مقیاس منطقه ای بین محالت و نواحی هر منطقه مشهود 
است. در پیمایش دفتر طرح های ملی در شهریورماه 1396، از نگاه شهروندان 
شکاف میان شمال و جنوب پس از آلودگی و ترافیک مهم ترین مسئله شهر 
تهران تلقی شده است. احساس تبعیض و بی عدالتی در خدمات رسانی و 
توزیع امکانات در مناطق جنوبی تهران نسبت به مناطق برخوردار شدت 
بیشتری دارد. در همین پیمایش وقتی از مردم در مورد ويژگي هاي »شهردار 
خوب« سؤال شده، ساكنان مناطق فقيرنشين تهران بيش از ساير مناطق، 
»حمايت از فقرا و محله هاي فقيرنشين« را به عنوان خصوصيت يك شهردار 
خوب بیان كرده اند؛ به عنوان مثال در منطقه 1، حدود 13 درصد از پاسخگويان 
حمايت از فقرا را به عنوان اولويت اول خود براي يك شهردار خوب برگزيده اند؛ 
درحالی که اين رقم مثالً براي منطقه 17حدود 36 درصد بوده است. در ادامه، 
توزیع میزان رضایت شهروندان از امکانات فراغتی و تفریحی در سطح شهر 

تهران نیز در شکل )1( بیان شده است.
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در ادامه، سرانه فضاهای ورزشی وابسته به شهرداری تهران در مناطق 22گانه 
در جدول )1( بیان شده است:

باید توجه داشت که اقشار فرودست نیز در ارزیابی تجربه زندگی شهری خود، 
كلیت حیات اجتماعی شهری را در نظر می گیرند كه فراتر از حوزه مسئولیت های 
شهرداری است. بخش زیادی از مسائل روزمرة زندگی آن ها متمایز از چیزی 
است که با عنوان »مشكالت شهری« از آن ها یاد می شود و بیشتر ناظر به 
شرایط عمومی اقتصادی است. ازاین روست كه در بیان خواسته های خود 
از مدیران شهری، موضوعاتی چون رفع بیكاری و ایجاد اشتغال، رسیدگی 
به معیشت مردم و حل مشكالت اقتصادی را مطرح می کنند. ازاین جهت 
شهرداری تهران را نباید تنها کارگزار رفع نابرابری در شهر تهران در نظر گرفت 
و شرایط کالن اقتصادی عامل اصلی و تعیین کننده ذهنیت شهروندان است؛ 
اما این نیز به معنای نادیده گرفتن نقش مدیریت شهری در توزیع عادالنه تر 

امکانات و خدمات در سطح شهر نیست.
در شرایط فعلی همراه شدن سیاست تأمین هزینه های شهر از اقشار برخوردار 
باسیاست توزیع هدفمند منابع شهری برای كاهش هزینه های زندگی اقشار 
فرودست، برای كم كردن شكاف اجتماعی و كاهش روند قطبی شدن فضای 
شهر تهران ضروری به نظر می رسد. به همین منظور معاونت اجتماعی- 
فرهنگی شهرداری تهران جهت تحقق عدالت فضایی با توجه به مأموریت ها 
و ظرفیت های هر یک از ادارات کل و سازمان ها، مجموعه اقدامات ذیل را در 

دستور کار قرار داده است:
• توسعه متوازن امکانات ورزشی در تمامی مناطق شهر از طریق افزایش   
سرانه ورزشی در پهنه جنوبی تهران جهت برقراری توازن در دسترسی به 
منابع و خدمات عمومی شهری و توسعه متوازن زیرساخت ها در تمامی 
مناطق، افزایش دسترس پذیری امکانات از طریق متناسب ساختن تعرفه 

استفاده از خدمات با توان مالی ساکنان مناطق فقیرنشین؛
• اجرای برنامه های فراغتی و مناسبتی در سطح مناطق و پرهیز از   

تمرکزگرایی در مناطق مرکزی و شمالی؛
• اهتمام به برگزاری رویدادهای فرهنگی فاخر در مناطق کم برخوردار؛  

• تقویت و احیای فعالیت های حمایتی در سرای محالت؛  
• فعال کردن خانه های سالمت در تمامی محالت و ارائه خدمات تخصصی   

حوزه سالمت به اقشار کم برخوردار؛
• احداث همراه سراها جهت رفاه حال خانواده های بیماران و عموم شهروندان.  
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بر اساس نتایج جدول شماره )1(، سرانه فضاهای ورزشی وابسته به شهرداری 
تهران در مناطق 22گانه آمده است. سرانه این فضاها در نیمة جنوبی تهران 
)جنوب محور انقالب( باالتر از نیمة شمالی است. لیکن باید به این نکته 
توجه داشت که صرف سرانه نمی تواند به معنای برخورداری باالتر ساکنان 
جنوب تهران باشد. »نحوة اختصاص سانس ها« و »نرخ تعرفه ها« دو عامل 
تعیین کننده در میزان استفاده از این امکانات است. درنتیجه عالوه بر توسعه 
فیزیکی-علی رغم محدودیت های مالی و کمبود فضا- تضمین حق ساکنان 
محالت فقیرنشین برای استفاده از این امکانات، از طریق تسهیل دسترسی 

و متناسب سازی  تعرفه با توان معیشتی مردم امری ضروری است.

2-۳.	دسترسی	نابرابر	گروه	های	با	نیازهای	خاص	)نظیر	معلوالن،	کودکان،	
سالمندان(	به	خدمات	شهری

 تهران عالوه بر شکاف شمال-جنوب و شکاف های درون منطقه ای از نابرابری 
در فرصت های حضور در شهر نیز رنج می برد و با توجه به الگوی متمرکز و 
سلسله مراتبی حاکم بر سیاست گذاری و پیش برد توسعه شهری، بر مبنای 
تصور استاندارد و یکسانی از شهروند، توسعه یافته است که در آن معلوالن 
و افراد دارای نیازهای خاص، سالمندان، زنان، کودکان، بی سوادها، نابینایان، 
تهیدستان شهری و بسیاری دیگر از گروه هایی که ویژگی های شان با فرد 
میان سال دارای توانایی متعارف هم خوانی ندارد، نادیده گرفته شده اند. تحقق 
حق به شهر و احیای تهران به عنوان فضای زندگی همۀ مردم، مستلزم غلبه 
بر این شکاف ها است. برابری فضایی عالوه بر تأمین عادالنۀ خدمات شهری و 
زیرساخت ها در مقیاس بین منطقه ای و زیر منطقه ای، مستلزم احیاء فضای 
شهری متناسب با نیازهای متنوع گروه های مذکور و ایجاد فرصت دسترسی 

به فضای شهری برای این گروه هاست.
بر اساس نتایج پیمایش رصد کیفیت زندگی در سال 1394 بیش از 36 درصد 
پاسخگویان معتقدند امنیت کودکان در مقابل خودروها و سواره ها هنگام تردد 
در خیابان کم است. این احساس ناامنی برای کودکان در مناطق جنوبی و 
کم برخوردار بیشتر است؛ مثالً در منطقه 13 به 55 درصد می رسد. در همین 
پیمایش میزان رضایت شهروندان از وجود زمین بازی مناسب کودکان در 
محله شان سؤال شده که 35 درصد ساکنین تهران گفته اند چنین امکاناتی 

در محله شان وجود ندارد. توزیع میزان رضایت از این امکانات در سطح شهر 
تهران نیز در شکل زیر آمده است.

همچنین، یکی دیگر از مسائل اساسی شهر تهران، دسترسی زنان به خدمات 
و امکانات است. شرایط کلی کشور، ساخت و تجهیز فضاهای اختصاصی 
زنان را اجتناب ناپذیر کرده است. بر اساس آمارهای سال 1396، مساحت 
کل مجموعه های مختص بانوان در شهر تهران بیش از 114 هکتار است و 
به طور متوسط ماهانه تعداد 685 هزار نفر از خدمات و امکانات مجموعه های 
مختص زنان استفاده می کنند. در ادامه، سرانه فضاهای فرهنگی، هنری و 
ورزشی ویژه بانوان در اختیار شهرداری تهران در جدول )2( ارائه شده است:
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کارتن خواب ها، معتادان و کودکان کار را کم ارزیابی کرده اند. در ادامه، فراوانی 
گروه های آسیب دیده در سطح شهر از نگاه ساکنان محالت در جدول زیر 

ارائه شده است:

برخی آمارها حاکی از وجود حدود 15۰۰۰ بی خانمان در شهر تهران است که 
اغلب آنان معتادانی هستند که از خانواده خود طرد شده اند. تراکم این افراد 
در برخی محالت بیشتر است و این امر به تنش های اجتماعی میان مردم 
محلی و کارتن خواب ها منجر شده است. به طورکلی محالت جنوبی تهران بیش 
از سایر مناطق شهر با این مسئله روبرو هستند. در شکل زیر میزان شیوع 
این مسئله در محله از منظر شهروندان بر اساس یافته های پیمایش رصد 

کیفیت زندگی سال 1396 آمده است.

توسعه فضاهای ورزشی مناسب زنان در قالب سالن های چندمنظوره یکی از 
اقداماتی است که معاونت اجتماعی می تواند در جهت افزایش زیرساخت های 
مختص زنان انجام دهد. در پیمایش رصد کیفیت زندگی )سال 1396(، 32 
درصد از پاسخگویان گفته اند سالن ورزشی ویژه زنان در محله شان وجود 
ندارد. در شرایط کنونی با توجه به مسئله کمبود فضا برای توسعه فضاهای 
ورزشی خصوصاً در مناطق مرکزی تهران، ساخت سالن های ورزشی چند منظوره 
می تواند افزایش فرصت های زنان برای استفاده از خدمات و امکانات شهرداری 

تهران را در پی داشته باشد.
مسئله مهم تر از دسترسی به خدمات و امکانات، مناسب نبودن فضای شهری 
برای استفاده گروه های با نیازهای خاص است. بخش زیادی از فضاها و اماکن 
شهری از پارک ها و بوستان ها، پیاده روها و وسایل حمل ونقل عمومی تا اماکن و 
تأسیسات شهرداری تهران هنوز برای حضور معلوالن یا سالمندان مناسب سازی 
نشده است. تحقق این امر در حیطه اختیارات معاونت اجتماعی و فرهنگی 
نیست و سازمان ها و معاونت های دیگر متولی اصلی هستند، اما با توجه به 
اینکه دبیرخانه شهر دوستدار کودک در این معاونت مستقر است، می تواند 
نقش مطالبه گر مناسب سازی شهر برای این گروه را ایفا کند. در حوزه سالمت، 
مناسب سازی همه اماکن زیرنظر شهرداری تهران برای دسترسی معلوالن و 
سالمندان از طریق تدوین استانداردها، ارزیابی اماکن و مطالبه گری برای اصالح 
وضعیت آن ها در بازة زمانی برنامه، اقدامی اساسی است که می تواند به رفع 
تبعیض علیه گروه های با نیازهای خاص در شهر تهران کمک کند که اداره کل 
سالمت در تدوین این استانداردها و ارزیابی اماکن نقش اصلی را بر عهده دارد.

2-۴.	طرد	اجتماعی	و	گروه	های	آسیب	پذیر
کار کودکان، بی خانمانی، زباله گردی و تکدی گری از مظاهر نابرابری و فقر در 
شهر تهران هستند. به دنبال بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، می توان 
انتظار داشت این پدیده ها نیز در تهران افزایش یابند. نتایج نظرسنجی 
اسفندماه 1397 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نشان می دهد اغلب 
مردم تهران بر این باور هستند که این پدیده ها در شهر تهران طی یک سال 
اخیر افزایش یافته است. در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
)1397 ج( نیز 77 درصد شهروندان میزان موفقیت در رسیدگی به وضعیت 
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نحوه مواجهه با پدیده کارتن خوابی در سال های اخیر محل مناقشه بوده است. 
برخالف رویکردهای پزشکی و امنیتی با موضوع کارتن خوابی که آنان را به مثابه 
مقصر شناخته و به دنبال تنبیه افراد یا حذف آن ها از سطح شهر است، نگرش 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری 
به این گروه ها مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان و تالش در 
جهت کاهش تنش میان آن ها و جامعه محلی است. بر این اساس مالک 
قضاوت درباره عملکرد شهرداری تهران، نه حذف کامل همه بی خانمانان از 
سطح شهر بلکه تأمین زیرساخت های الزم برای اسکان داوطلبانه همه آن ها، 
فراهم کردن خدمات کاهش آسیب و تالش در جهت توازن در پراکنش آن ها 
در سطح شهر است. با چنین تعریفی از مسئله و راه حل پیشنهادی معطوف 
به آن، مشکالت اساسی بر سر راه شهرداری تهران قرار خواهد داشت. چراکه 
شهروندان تهرانی وجود کارتن خواب ها را یکی از مسائل اصلی شهر می دانند و 
افکار عمومی غالباً از شهرداری انتظار دارد این افراد را از سطح شهر جمع آوری 
کند. مالک موفقیت شهرداری در نگاه بسیاری از شهروندان نیز همین امر 
است. این فشار در سال های اخیر از سوی مردم محلی، خصوصاً در محالتی که 
تعداد کارتن خواب ها در آن ها زیاد است بیشتر شده و معموالً از خواسته های 
اصلی ساکنان خصوصاً در بازدیدهای میدانی مسئوالن شهری است. مخالفت 
با احداث زیرساخت های خدمات رسان به این گروه ها در محالت نیز روی دیگر 
این مسئله است که سبب می شود مکان یابی این تأسیسات با موانع فروان 

روبه رو باشد.
تعداد کودکانی که در خیابان های تهران کار می کنند نیز تا 1200 نفر برآورد 
شده است. کودکانی که اغلب از خانواده های فقیر و نابسامان ساکن در 
مناطق فقیرنشین و حاشیه ای شهر تهران برای کار به سطح شهر فرستاده 
می شوند. درنتیجه پدیده کار کودکان محصول شرایط کالن و ناتوانی نظام 
رفاهی کشور است اما شهرداری تهران مسئول جلوگیری و حل وفصل پدیده 
کار کردن کودکان تلقی می شود. همین امر، که خود را در آیین نامه های مرتبط 
نشان می دهد، منجر به شکل گیری طرح های ضربتی دستگیری کودکان کار 
در سنوات گذشته شد، طرح هایی که در عمل نتیجه چندانی دربر نداشته 
است. لیکن اتخاذ یک برنامه واقع بینانه برای مدیریت مسئله از سوی متولیان 

امر ضروری است.

آنچه به عنوان نقش شهرداری تهران اهمیت دارد، بازتعریف فعالیت های 
شهرداری در قالب یک نهاد تسهیلگر و پشتیبان از نهادهای مدنی و مردمی 
است. شهرداری تهران و حتی دولت در سطح کالن، نمی تواند در شرایط کنونی 
به تنهایی در کاهش مسائل اجتماعی موفق باشد. تجربه های جهانی نیز نشان 
می دهد در کنار فعالیت نهادهای دولتی و عمومی، سازمان های مردم نهاد نقش 
مهمی در کمک به اقشار آسیب پذیر شهری دارند. تاکنون بدبینی مفرط به این 
نهادها سبب شده شهرداری به موازات نهادهای مدنی در این بخش مداخله 
مستقیم داشته باشد اما رویکرد جدید مبتنی بر تالش در جهت تسهیل 
نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در مدیریت فعالیت های مختلف از قبیل 
کمک رسانی، مهارت آموزی، مشاوره و مانند آن به گروه های نیازمند است و بر 
مبنای آن، نقش شهرداری تهران به احداث و تجهیز زیرساخت ها، سرپناه و 
تأمین نیازهای غذایی، بهداشتی و ... و نظارت بر شیوه عمل نهادهای مدنی 

برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی محدود خواهد شد.

2-۵-	ضعف	فضاهای	عمومی،	غلبه	مال	ها	و	فضاهای	شبه	عمومی	و	تجاری
فقدان فضاهای عمومی در دسترس در سطح محله و همچنین سطح شهر، 
یکی از مسائل اصلی شهر تهران است که گسست شهر-خانه را در این کالنشهر 
تشدید می کند. تبدیل شدن شهر به فضایی برای رفت وآمد، در پارادایم های 
مدیریت شهری تهران چنان تثبیت شده است که ارائه هر نوع تعریف جایگزینی 
از خیابان و فضای شهری را ناممکن می نماید. تثبیت خیابان و فضای شهری 
به عنوان فضایی با کارکردهای ترافیکیِ صرف، باعث شده است که مجموعۀ 
کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و فراغتی فضاهای عمومی شهری به فضاهای 
شبه عمومی مثل مراکز خرید، کافه ها و مراکز فراغتی واگذار شود. شهرداری 
به جای استفاده از خیابان و مکان های عمومی شهر برای شکل دادن به فضای 
عمومی، وظیفۀ حراست از این فضا را برعهده گرفته و تهران رفته رفته به شهری 

عاری از فضاهای عمومی فعال و بانشاط تبدیل شده است.
فضا مستقل از زندگی و زندگی مستقل از فضا معنایی ندارد. رویه جاری در 
سنوات گذشته این بوده که این دو جدا از هم مدیریت شود. مدیریت فضا 
بیشتر معطوف به امنیت، پاکیزگی و تناسب برای فعالیت های ضروری است 
و مدیریت زندگی بیشتر معطوف به تنظیم فعالیت ها در خانه و یا فضاهای 
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توسعه فضاهای تعامل اجتماعی، توسعه قطب های گردشگری شهری تهران 
و همچنین احیاء و تقویت راسته های فرهنگی و فضاهای پیاده محور در تهران 
ازجمله مواردی است که می تواند به تقویت حیات اجتماعی در شهر و پایداری 
اجتماعی و فرهنگی کمک کند و شهر را از سیطرة فضاهای شبه عمومی برهاند.

2-۶-	تلقی	حداقلی	از	مشارکت	شهروندی	و	فقدان	بسترهای	قانونی	برای	جلب	
مشارکت	واقعی	در	تولید	فضای	شهری	و	اداره	شهر

مشارکت مسئله ای است که حوزۀ حکمرانی را مستقیماً به حوزۀ اجتماعی 
وصل می کند و از همین روی جایگاهی راهبردی در مدیریت شهری تهران دارد 
که فراتر از کارکردهای اجتماعی شهر بوده و معطوف به اداره مناسبات میان 
شهر-شهروندان- مدیریت شهری است. مسئله سرمایۀ اجتماعی و مشارکت، 
مسأله ای فراگیر در حوزۀ حکمرانی ملی است که شهرداری یکی از محل های 

تجلی آن است.
 به نظر می رسد صرف نظر از تأمین زیرساخت های فیزیکی، تهران نیازمند 
تحولی اساسی در رویکرد مدیریت شهری به مشارکت و ایفای نقش فعال 
شهروندان در اداره و تولید فضای شهری است. بر این امر باید تأکید کرد که 
مشارکت به معنای کار کردن شهروندان به جای نیروهای شهرداری نیست. 
این درک از مشارکت که دائماً با سرزنش مردم به خاطر عدم مشارکت در 
فعالیت هایی مثل تفکیک زباله، پاکیزگی فضای شهری و مسائلی ازاین دست 
همراه می شود، دلیل اصلی شکست پروژه های جلب مشارکت در شهر تهران 
هستند. تقلیل امر مشارکت به تبعیت شهروندان از قاعده های اعالم شده از 
طرف مدیران، آفت اصلی مبحث مشارکت در سال های گذشته بوده است.

در حوزۀ مشارکت اجتماعی تغییر رویکرد نسبت به نقش و حق شهروندان، 
اصلی ضروری است؛ کلیدواژة این تحول، مفهوم »شهروندی« و درک مدیران 
شهری از این مفهوم است. با طرح ایدۀ »شهروندی فرهنگی« باید به سمت 
به رسمیت شناختن شهروندان ساکن در شهر با عالئق و سالیق و ویژگی های 
خرده فرهنگی متنوع حرکت کرد. تنها زمانی می توان از شهروندان انتظار مشارکت 
در برنامه های مدیریت شهری را داشت که قبالً آن ها در حوزۀ برنامه ریزی 
و سیاست گذاری به رسمیت شناخته شده باشند. شهروندی که در تعیین 
اولویت های توسعه شهری در مقیاس محلی و کالنشهری مشارکتی ندارد، 

شبه عمومی است. این وضعیت به خوبی توضیح می دهد که چرا حتی در صورت 
وجود توان مالی و دسترسی به فضاهای شبه عمومی، بسیاری از مردم تهران 
از حس خوِب بودن در جمع محروم اند و حوزه  دلبستگی و تعلق  از دیوارهای 

خانه ها فراتر نمی رود.
وقتی با لنز فضای عمومی به شهر نگاه می کنیم، بهترین فضای شهری آنجایی 
است که مردم را دورهم جمع می کند و محل شکل گیری تعامالت اجتماعی 
است؛ البته اینجا منظور از مردم، فقط بخشی از مردم یا گروه خاصی از 
آن ها نیست، بلکه منظور همه اقشار و گروه ها با هر درآمد، شغل و منزلتی 
است. فضای عمومی، فضایی است که همگان امکان حضور در آن را دارند 
و هیچ گروهی بر آن مسلط نیست. تهران به واسطۀ نبود چنین فضاهایی، 
وضعیتی قطعه قطعه پیداکرده  است. خرده  فرهنگ های مختلف، فضاهای 
فراغتی، اجتماعات و فضاهای جمعی خودشان را دارند و این فضاها با دیوارهای 
نامرئی، محدودیت های نامحسوس دسترسی و مکانیسم های آشکار و پنهان 
طرد اجتماعی، دسترسی را برای غیرخودی ها محدود می کنند. این قطعه قطعه 
بودن و محدودیِت فرصت های حضور در فضاهایی که تنوع اجتماعی دارند، 
این شهر را به فضایی مستعد تنش تبدیل کرده است. تنشی که رد آن را از 
مشاجرات هرروزۀ خیابانی تا تقابل های بزرگ اجتماعی می توان پیگیری کرد.

فضای عمومی عرصۀ فعال مشارکت و همکاری است. فضای عمومی عرصة 
ادغام و دربرگیری و بستر تجربۀ همبستگی است. فضای عمومی ای که با 
مشارکت مردم و عاری از اشکال مختلف سلطة فرهنگی، طبقاتی، قومی یا 
جنسیتی ساخته می شود همان جایی است که تعلق، احساس مسئولیت و 
مشارکت واقعی را می سازد. مشارکتی که فراتر از کنشی بافاصله و غیرمستقیم 
در ساحت سیاست، بی واسطه به تولید فضای عمومی منجر می شود و احساس 
خودشکوفایی، توانایی و آزادی را ضمن حضور در جمع و تعامل با دیگران به 
افراد می دهد. به همین سبب توسعه فضاهای شهریِ همه شمول یکی از 
ارکان مهم بازگرداندن شهر به مردم و تحقق حق به شهر و نیز تجلی پایداری 
اجتماعی و فرهنگی در توسعه شهر است. خواست عمومی شهروندان نیز 
تقویت این گونه فضاهاست؛ به عنوان مثال در ارزیابی پیاده راه بلوار کشاورز 
در نوروز 1396 حدود 95 درصد بازدیدکنندگان موافق تداوم این پیاده راه در 

روزهای تعطیل در سراسر سال بوده اند.
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شهروندی که در طراحی فضای شهری، تخصیص تراکم و توزیع خدمات، دیدگاه 
و انتخابش به رسمیت شناخته نشده است، قطعاً در طرح ها و برنامه های 
دستوری مشارکتی نخواهد کرد. تهران، زیرساخت الزم برای مشارکت، مردم 
عالقه مند به مشارکت و بهره مند از فرهنگ مشارکت را دارد اما به واسطه 
رویکرد غلط مدیریت شهری نسبت به این امر تاکنون نتوانسته توفیقی در 
جلب مشارکت به دست بیاورد. تغییر این رویکرد مستلزم ایجاد حوزۀ عمومی 
شهری با استفاده از امکانات فضای سایبری و شبکه های اجتماعی و بازگرداندن 
مردم به عرصۀ تصمیم سازی است که می تواند این ظرفیت ها را محقق کند.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می تواند در دو حوزه اصلی 
به سمت تحول در مشارکت اجتماعی حرکت کند. مسئله اول چگونگی تدوین 
نظام نامه مشارکت مردم در اداره محالت شهری است که اگر با پشتوانه 
تغییرات قانونی الزم در سطح ملی همراه باشد، می تواند به تدریج مدیریت 
سرای محله را به سمت مدیریت محله سوق دهد. تجربة سنوات گذشته و 
درس آموختن از موفقیت ها و شکست ها می تواند در اتخاذ بهترین مسیر برای 
رسیدن به این هدف کمک کند. سرای محله اگرچه در ظاهر قرار بود در کنار 
شورایاری ها، بستری برای جلب مشارکت عمومی شهروندان باشد اما در عمل 
نتوانسته انتظارات را برآورده کند و با ایده های اولیه آن فاصله بسیاری دارد.

موضوع دوم مشارکت نهادهای مدنی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
شهر تهران است. موفقیت در این امر در گام اول مستلزم طراحی سازوکار 
همکاری با این قسم نهادهاست. تعیین این ضوابط کمک خواهد کرد مناسبات 
شهرداری با نهادهای مدنی به رابطه کارفرمایی-پیمانکاری تقلیل پیدا نکند. در 
چارچوب تدوین شده، می توان  بخش های قابل واگذاری در حوزة فعالیت های 
فرهنگی یا ادارة اماکن را به نهادهای مدنی واگذار و از این طریق به مشارکت 

شهروندان در امور شهر کمک کرد.

2-۷-	فقدان	جریان	های	اجتماعی	برای	حمایت	از	تغییرات	بنیادی	در	شهر
تهران امروز با مجموعه درهم تنیده ای از مسائل مختلف درگیر است که امکان 
مواجهه با آن ها صرفاً به اتکای به منابع موجود ممکن نیست و در مواردی تنها 
با تغییر بنیادین در مسیر اداره شهر، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود. 
یکی از نتایج مدیریت آمرانۀ توسعه تهران در دهه های گذشته، قطع ارتباط 

نهادهای مدنی، فعالین اجتماعی و نیروهای خالق جریان ساز با حوزۀ  مسائل 
شهری است. نهادهای مدنی در تهران عالقه ای به پیگیری سیاست های مربوط 
به آلودگی هوا، ترافیک، توسعه نامتوازن شهری، مشارکت مدنی در مدیریت 
شهر و مسائلی ازاین دست ندارند. حتی علی رغم توجه ویژه نخبگان و فعاالن 
شبکه های اجتماعی به مسائل سیاسی-فرهنگی-سبک زندگی و امثالهم، توجه 
ویژه ای به مسائل شهری دیده نمی شود. با انباشت مسائل متعدد شهری 
بیش از هر زمان دیگر، تهران نیازمند خلق توجه در حوزه عمومی نسبت 
به موضوعات شهری است. این توجه صرفاً وجه انتقادی یا پاسخ گو نمودن 
مدیریت شهری را ندارد بلکه عالوه بر اینکه از ظرفیت های جامعه مدنی و 
شهروندی در راستای نظارت بیشتر بر عملکرد مدیریت شهری استفاده خواهد 
کرد، می تواند مشارکت بیشتر شهروندان یا حداقل حساسیت آن ها را به 
مسائل شهری درپی داشته  باشد. ما با شهری مواجهیم که ساکنینش نسبت 
به مسائل آن احساس بی تفاوتی، دل زدگی و البته در بسیاری موارد ناامیدی 
دارند. جریان سازی اجتماعی پیرامون مسائل شهری با مشارکت همۀ ارکان 
جامعۀ مدنی می تواند این سستی و بی تفاوتی را تا حدی مرتفع کند. تحقق 

این امر مستلزم بازنگری اساسی در »آموزش شهروندی« است.
از بدو تشکیل معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موضوع آموزش 
عمومی به عنوان یکی از مأموریت های اصلی این معاونت تعیین شده است. این 
انتظار از معاونت اجتماعی و فرهنگی وجود دارد تا با آگاهی بخشی عمومی و 
آموزش قواعد شهرنشینی، از طریق همراه ساختن شهروندان به مدیریت بهتر 
شهر در حوزه های مختلف کمک کند. تجربه سال های گذشته نشان می دهد 
این تلقی محدود از آموزش شهروندی، جواب گوی مسائل امروز شهر نیست. 
رویکردی که اساس آن رابطه ای نامتوازن میان مدیران شهری و شهروندان 
است و در آن مدیران شهری آموزش دهنده و شهروندان آموزش گیرندگانی 
منفعل هستند که با واقعیت ها در تعارض است. آگاهی بخشی عمومی تنها 
در صورتی می تواند به تغییر رفتار در شهر منجر شود که اوالً زیرساخت های 
مناسب برای این تغییر رفتار وجود داشته باشد؛ بدون وجود زیرساخت الزم 
برای تحویل گرفتن پسماند تفکیک شده از منازل، ساعت ها فعالیت آموزشی و 
تبلیغی تأثیر چندانی نخواهد داشت. دوم، اگر خواسِت تغییر رفتار به جریان 
اجتماعی و مطالبه عمومی بدل نشود، انتظار تغییر در وضعیت موجود منطقی 
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است. تهران شهری است که مردم را به بازگشت به منازل خود تشویق می کند، 
هنرمندانش را محدود به سالن های اجرا می نماید چراکه خیابان هایش فقط 
برای عبور ماشین ها طراحی شده اند. جشنواره هایی مثل جشنوارۀ فیلم فجر، 
جشنوارۀ  تئاتر و موسیقی نتوانسته اند به رویدادهایی شهری تبدیل شوند. 
مردم خانه، شمال، کوهستان های اطراف و شهرهای مادری شان را برای فراغت 
به تهران ترجیح می دهند. تهران باوجود مجموعۀ قابل توجهی از هنرمندان 

ساکن در خود، جایی برای حضور و تعامل آن ها با مردم ندارد.
به عالوه در سال های گذشته گسترۀ وسیعی از برون سپاری ها و شکل گیری 
شبکه ای از پیمانکاران ارائه کننده خدمات فرهنگی با تخصص های ویژه در ارائه 
برنامه های فراغتی صورت گرفته است. این امر با عناوینی مثل برون سپاری، 
خصوصی سازی، چابک سازی و ... در سطوح مختلف اعم از برنامه های مذهبی 
و مناسبتی تا برنامه های فراغتی و موسمی در دستور کار قرارگرفته که البته به 
دلیل نبود نظارت و فرآیند مشخص درنحوه واگذاری برنامه ها به پیمانکاران، 
نتیجه ای جز بازتولید کاالها، سالیق/ ذائقه ها و فرهنگ عامه پسند در نازل ترین 

شکل خود نداشته است.
باید توجه داشت علی رغم وجود همۀ این مسائل در سیاست گذاری و اجرای 
برنامه فرهنگی و رویدادهای شهری، ظرفیت های کافی برای مشارکت فعال تر 
اقشار مختلف مردم و هنرمندان و تعامل سازندۀ میان این گروه ها و شهرداری 
وجود دارد. اگر با رویکردی مدنی–ارتباطی با شهروندان و هنرمندان مواجه 
شویم و سعی کنیم برای تثبیت ارزش هایی که بین همۀ گروه ها بر سر ارزشمند 
بودن شان توافق وجود دارد - ولی رفتارهای متناسب با آن ها دیده نمی شود- 
تالش کنیم، می توانیم بدون تحمیل هزینه ای به شهر، شهروندانی مسئول تر، 
بااحساس تعلق باالتر و شهری بانشاط تر و سرشار از فرصت های فرهنگی و 

اجتماعی برای گذران فراغت و لذت بردن از زندگی داشته باشیم.
علی رغم خواست عمومی برای رویدادهای شهری که خود را در استقبال عمومی 
از برنامه هایی چون کنسرت های خیابانی، پیاده راهها و جشنواره ها نشان 
می دهد، کماکان فضای شهری تهران را نمی توان رویدار-مدار دانست. حتی 
نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات )1397 
ج( نشان می دهد تنها 5/19 درصد از مردم معتقدند برنامه های شاد در یک 
سال گذشته افزایش یافته است؛ 6/33 درصد نیز معتقدند این برنامه ها 

نیست. ظرفیت های جامعه مدنی ابزار اصلی شکل گیری این جریان اجتماعی 
است که باید در خصوص مسائل بنیادی اداره شهر به کار گرفته شود.

امروز همگان بر لزوم تغییر پارادایم مدیریت شهری و اجتناب از فروش شهر 
برای تأمین منابع درآمدی تأکیددارند؛ اما این تغییر رویکرد اساسی تا چه 
اندازه به مطالبه ای عمومی بدل شده است؟ مطابق نتایج به دست آمده از 
پیمایش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات )1396( افکار عمومی با فروش 
شهر برای تأمین درآمد شهر مخالف است؛ 63 درصد از افراد،  فروش شهر 
را برای تأمین درآمد شهر مناسب نمی دانند و با آن مخالف هستند. از دید 
آن ها شهر باید با منابع درآمدی دیگری اداره شود و در میان راه های موجود 
بیشترین توافق بر این است كه گروه هایی كه بیشترین نفع را از شهر برده اند 
باید سهم بیشتری در تأمین هزینه های آن داشته باشند. قاعده »نفع بیشتر، 
مسئولیت بیشتر« تا حد زیادی در افكار عمومی پذیرش عام یافته است؛ 66 
درصد پاسخگویان نیز معتقدند اقشار و گروه های با درآمد باالتر باید سهم 
بیشتری در تأمین هزینه های شهر داشته باشند. مسئله اساسی اینجاست 
که تا چه اندازه شهرداری تهران در خلق یک جریان اجتماعی برای تحقق این 
مطالبه موفق بوده است؟ تحول در اداره شهر مستلزم تغییر نگاه به موضوع 
آگاهی بخشی و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای حمایت از تغییرات 
بنیادی در شیوه اداره شهر است. معاونت اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی 
از نهادهای اصلی در آموزش عمومی و فعالیت های فرهنگی-آموزشی می تواند 
با بازنگری در مقوله آموزش شهروندی به سمت تعامل بیشتر با نهادهای 

مدنی و ایجاد جریان های اجتماعی برای تحول در شهر کمک کند.

2-۸-	غلبه	مناسبات	کارفرمایی-پیمانکاری	و	فقدان	خالقیت	در	طراحی	و	برگزاری	
رویدادهای	فرهنگی	

رویدادهای شهری یک از مؤلفه  های اصلی شکل دهی به فضای شهری سرزنده 
و پویا است. در بسیاری از کشورها برگزاری رویدادها عاملی در جهت ایجاد 
رونق اقتصادی و فراهم کردن فرصت شغلی برای همة اقشار شهری در نظر 
گرفته می شود. صرف نظر از بعد اقتصادی، خلق فرصت های فراغت، گذران 
وقت و حضور در فضای عمومی شهری و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت 
فعاالن فرهنگی از مهمترین جنبه های موردتوجه در برگزاری رویدادهای فرهنگی 
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تغییر نکرده و 39 درصد هم بیان داشته اند برنامه های شاد کمتر شده است.
پیوند رویدادهای فرهنگی و فضاهای عمومی همه شمول کلید افزایش سرزندگی 
و کمک به افزایش شادی در شهر تهران است. معاونت اجتماعی و فرهنگی 
به عنوان یکی از متولیان اصلی سیاست گذاری برگزاری رویدادهای شهری، 
 نقش مهمی در ارتقای نشاط در جامعه بر عهده دارد. موفقیت در این امر 
ابتدا وابسته به هماهنگی دروِن سازمان شهرداری و در گام بعد با نهادهای 
ذی ربط در سطح شهر تهران و دوم به تغییر رویه های سنتی در اجرای برنامه ها 
و توجه به خالقیت و مشارکت در طراحی و اجرای رویدادهای فرهنگی است.

•	نتیجه	گیری
تهران علی رغم رشد باالی شاخص زیست پذیری در پنج سال اخیر همچنان جزء 
شهرهایی است که پائین ترین رتبه را در میان شهرهای جهان دارد. از طرف 
دیگر نتایج مجموعة پیمایش ها و مطالعاتی که در سال های اخیر انجام شده 
است، نشان می دهد که مردم از کیفیت زندگی در شهر رضایت باالئی ندارند 
و ادراک آن ها از مسائل شهری در حوزه های مختلف حاکی از وخامت این 
مسائل است. ترافیک و آلودگی هوا دائماً در نظرسنجی ها به عنوان مسائل 
حاد شهر تأیید می شوند و تغییر محسوسی هم نه در شرایط عینی شهر و 
نه در ارزیابی ذهنی شهروندان روی نمی دهد. همة این ها در شرایطی است 
که تهران مانند سایر کالنشهرها ازجمله زیست پذیرترین نقاط کشور است 
و یکی از کانون های اصلی جمعیت در سطح ملی و منطقه ای بشمار می آید. 
تهران مزیت های متعددی در حوزة کیفیت زندگی و زیست پذیری دارد که 
باعث شده در دهه های اخیر حجم انبوهی از جمعیت به سوی شهر روانه 
شود و همچنان جمعیت  قابل توجهی در حاشیة آن ساکن شود. بااین حال و 
علی رغم این جذابیت ها، بین انتظارات مردم از این شهر و کیفیت زندگی  که 

در این شهر تجربه می شود تفاوت فاحشی وجود دارد.
در این بخش به تحلیل اینکه مسائل شهری-اجتماعی تهران چه مسائلی 
هستند، پرداخته شد و اینکه چطور می توان در جهت مدیریت بهتر این 
مسائل اقدام کرد. صورت بندی این مسائل در سطحی فراتر از تقسیم کار 
سازمانی شهرداری و البته در سطحی فروتر از تحلیل مسائل اجتماعی شهر 
تهران –فارغ از حوزة مسئولیت مدیریت شهری- انجام شده است. در این 
صورت بندی شعار »تهران، شهری برای همه« و برنامه سوم شهرداری تهران 

بر اساس سه اصل برابری، مردم ساالری و تنوع فرهنگی تفسیر شده و در 
سطح کالن مبنای شناسایی مسائل و تدوین راهبردها بوده است.

مجموعة مواردی که در این بخش به آن ها اشاره شد ازجمله مسائلی هستند 
که با این اصول در تقابل قرار می گیرند و مجموعة راهبردهای ارائه شده در 
صورت اجرا، عالوه بر بهبود شرایط مدیریت مسائل می تواند ارتقاء این سه 
اصل را در شهر تهران در پی داشته باشد. عالوه بر این تالش شده با طرح 
راهبردهای اجتماعی برای مسائل اجتماعی، زمینة چرخش پارادایمی در حوزة 
مدیریت اجتماعی-فرهنگی فراهم شود. چرخشی که متضمن رویگردانی از 
رویکردهای امنیتی-آسیب شناختی در حوزة مدیریت اجتماعی-فرهنگی و روی 
آوردن به راهبردهای اجتماع محور است. بر اساس همین رویکرد، امکان فهمی 
متفاوت از مسائل اجتماعی و شهری فراهم شده و جایگاه متفاوتی برای مفهوم 

مشارکت در سطوح شهروندی-مدنی در نظر گرفته شده است.
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در تمام بناها و نمادها؛
گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوی دینی معصومین )ع( و کتب •

مرجع دینی و بهره گیری از آموزه های دینی در زندگی روزمره؛
آشنایی شهروندان با ماهیت انقالب اسالمی و شخصیت امام خمینی )ره( و •

ترویج روحیه استکبارستیزی و فرهنگ دفاع مقدس؛
ارتقای سالمت جامعه از طریق حساس سازی و آگاهی شهروندان به موضوع •

سالمت؛
توسعه ورزش همگانی از طریق اشاعه فرهنگی و توسعه مکان های ورزشی؛•
تحکیم بنیان خانواده با تأکید بر آموزش بانوان و تبیین نقش حیاتی بانوان •

در جامعه، تربیت فرزندان، تسهیل ازدواج جوانان؛
برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و... باهدف استفاده •

بهینه خانواده ها از اوقات فراغت؛
ارتقای سالمت جسمی و روحی بانوان و تقویت نقِش محوری بانوان در •

تأمین سالمت خانواده و جامعه از طریق آموزش و فرهنگ سازی در  زمینة 
نقش بانوان؛

ارتقای فرهنگ زیست شهری شهروندان با محوریت سه موضوع نظافت •
شهر، ترافیک و قانون مداری؛

ارتقای فرهنگ دینی شهروندان با تأکید بر ترویج ساده زیستی و سبک زندگی •
اسالمی-ایرانی و گسترش فرهنگ حلم و صبر با محوریت آموزه های قرآنی؛

ارائه خدمات ویژه خانواده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و تولید •
محصوالت سالم و جذاب و آشناسازی خانواده ها با مصادیق تهاجم فرهنگی 

از طریق رسانه های جدید؛
آشنا سازی شهروندان )والدین، مدیران و كارشناسان فرهنگی و هنری( با شبه •

عرفان ها، خرده فرهنگ های منحرف و خرافات و آسیب های ناشی از آن ها؛
توجه به مساجد به عنوان کانون فرهنگی و اجتماعی محالت با تأکید بر برگزاری •

هرچه باشکوه تر نماز جماعت در مساجد؛
پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تدوین برنامه های عملیاتی برای اقشار و •

گروه های سنی هدف؛
مبارزه با فقر، محرومیت زدایی و توانمندسازی در راستای حفظ کرامت انسانی •

و افزایش امید در جامعه.

۳.	شناخت	حوزه	مأموریتی	اجتماعی	و	فرهنگی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی یکی از 9 معاونت تخصصی شهرداری تهران 
است. نمودار تشکیالتی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توسط 
شورای اداری و استخدامی در جلسه مورخ 16 / ۰3 / 1372 تصویب و در تاریخ 
3۰ / ۰9 / 1379 توسط شورای اسالمی شهر تهران ابالغ شد. همچنین نمودار 
سازمانی حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جلسه 
مورخ 13 / 1۰ / 1384 شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران به تصویب 
رسید. درنهایت براساس مصوبات شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران 
مورخ 19 / 1۰ / 1385 ساختار سازمانی فعلی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت. اهداف و مأموریت های 
این معاونت بر اساس اسناد باالدستی متعدد و با توجه به رویکرد غالب در 
مدیریت شهری تعیین میشده است. با این وصف بر اساس گزارش  بازنگری و 
اصالح فرایندها و رویه های شهرداری تهران )1396(، مهم ترین اسناد باالدستی 

و اهداف تعریف شده برای معاونت به شرح زیر است:
	مهم	ترین	اسناد	باالدستی	حوزه	اجتماعی	و	فرهنگی

قانون اساسی کشور؛•
سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 14۰4؛•
برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور؛•
مجموعه قوانین شهرداری و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران؛•
سند چشم انداز شهر تهران؛•
طرح جامع شهر تهران؛•
قانون بودجه ساالنه کشور؛•
اهداف )هجده گانه(، رویکردها و سیاست های معاونت امور اجتماعی و •

فرهنگی شهرداری تهران؛
برنامه پنجساله اول شهرداری تهران )1392 - 1388(؛•
برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران )1397 - 1393(؛•
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.•

مهم	ترین	اهداف	معاونت	اجتماعی	و	فرهنگی
تقویت و گسترش همبستگی ملی و حس تعلق به سرزمین از طریق گسترش •

و تقویت خودباوری و عزت ملی و گسترش نشانه های فرهنگ اسالمی ایرانی 
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با توجه به اسناد موجود و رویه سال های گذشته خصوصاً در حوزة فرهنگی، 
اهداف کالن معاونت اجتماعی و فرهنگی و مأموریت های آن به یک معنا همان 
اهداف کالن فرهنگی نظام است. درواقع در یک تعریف موسع، مأموریت های 
این سازمان، فعالیت در همه حوزه هایی است که سیاست گذار، دستگاه های 
فرهنگی را به فعالیت در آن حوزه الزام کرده است. با این تفسیر، وظایف 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با فعالیت دستگاه هایی چون 
سازمان تبلیغات اسالمی تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ اما در یک برداشت 
محدودتر، در حوزة فرهنگ، مأموریت های معاونت اجتماعی در چارچوب 
مأموریت اصلی شهرداری تهران و متناسب با وظایف ذاتی شهرداری تعریف 
می شود. در این تفسیر، باورها و رفتارهای شهروندان که در نحوه اداره شهر 
و خدمات رسانی به آن ها اهمیت دارد، موضوع فعالیت معاونت اجتماعی 
و فرهنگی است. به این معنا، وظایف و مأموریت های اصلی این معاونت 
کمک به سایر واحدهای شهرداری در اجرای وظایف شان از طریق آموزش و 
آگاهی بخشی شهروندی است. باید توجه داشت سیاست کالن و فعالیت های 
اجرایی این معاونت در طول سنوات گذشته بسته به رویکرد حاکم بر شهرداری 
جایی میان دو سر این طیف بوده است. تحلیل واقع بینانه از محیط بیرونی 
نیز نشان می دهد بهترین موقعیت برای معاونت اجتماعی و فرهنگی در حوزه 

فرهنگ، جایی در میانه این طیف است.
همپوشانی در مأموریت ها با سایر دستگاه ها مختص بخش فرهنگی نیست. 
در حوزه سالمت و خدمات اجتماعی نیز این وضعیت کم وبیش وجود دارد؛ 
لیکن به اندازه بخش فرهنگی مناقشه برانگیز نیست. مجموعه خدماتی که 
معاونت اجتماعی و فرهنگی در سنوات گذشته در این حوزه ها ارائه کرده است 
درمجموع بیشتر از نوع کمک به سایر نهادهای مسئول - مانند بهزیستی- برای 
ارائه خدمات اولیه به گروه های آسیب پذیر شهری بوده است. در بسیاری 
موارد خدمات اجتماعی شهرداری تهران - مثالً در حوزه سالمت- معطوف به 
توزیع عادالنه تر خدمات در سطح شهر تهران و کمک به اقشار فرودست 
بوده است. البته تقسیم کار دقیق تر میان دستگاه ها می تواند به ارتقای کیفی 

خدمات در این بخش کمک کند.

۳-۱-	ادارات،	سازمان	ها	و	شرکت	های	وابسته
معاونت اجتماعی و فرهنگی دارای 5 اداره کل )اداره کل برنامه ریزی و توسعه 
شهری، اداره کل سالمت، اداره کل فرهنگی، اداره کل امور بانوان، اداره کل 
آموزش های شهروندی(، 1 دفتر )دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی(، 2سازمان 
)سازمان ورزش، سازمان خدمات، رفاه و مشارکت های اجتماعی( و 2 شرکت 
)شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و برج میالد( و 2 ستاد )گردشگری و مدیریت 
محله( است؛ اما به هرحال سیاست گذاری های کالن همه آن ها از طریق این 

معاونت صورت می پذیرد.
اداره	کل	سالمت

پس از اجرای موفق پروژه شهرسالم ایران شهرداری تهران جهت توسعه این 
پروژه به تمام محله های شهر تهران از ابتدای سال 1385 نسبت به ایجاد 
ساختار جدیدی به نام اداره کل سالمت زیر نظر معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی اقدام کرد. بر اساس این ساختار، تمام مناطق 22 گانه شهرداری تهران 
دارای اداره سالمت شده و می بایست مکانی را به نام خانه سالمت محله در 
سراهای محله راه اندازی کنند. خانه های سالمت درواقع به عنوان ستاد اجرایی 
پروژه شهرسالم در محله های شهر تهران انجام وظیفه می کنند. وظایف اصلی 

این اداره کل به شرح زیر است:
تالش در جهت توانمندسازی شهروندان در تأمین و حفظ سالمت خود و •

جامعه شهری؛
برنامه ریزی در جهت تأمین دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و سالمت؛•
تالش در جهت توسعه رویکرد مبتنی بر سالمت در مدیریت شهری؛•
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف مرتبط )ژنتیک، روانی و غیره(؛•
توسعه آموزش های همگانی در زمینه بهداشت و سالمت اجتماعی )سالم زیستی(؛•
برنامه ریزی و تالش در جهت پیشگیری، درمان و بازتوانی آسیب های اجتماعی •

تهدید کنند سالمت؛
حفظ، تأمین و ارتقاء سطح بهداشت سالمت کارکنان شهرداری؛•
توسعه تأسیسات رفاهی و خدماتی از قبیل کلینیک های تخصصی، مهدهای •

کودک، باشگاه و غیره؛
تهیه و تدوین سیاست های اجرایی در زمینه های مختلف بهداشت روان اعم •

از افزایش هنجارها، سالمت محیط، کاهش آلودگی های صوتی و غیره.
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در سطح شهرداری تهران؛
 ایجاد بانك اطالعاتی بانوان به منظور شناسایی فرهیختگان، نخبگان و فعالین •

فرهنگی و اجتماعی بانوان در شهر تهران و تعامل و ارتباط مستمر با آنان 
به منظور استفاده از توانمندی های بانوان در امر مدیریت شهری؛

 ایجاد سایت بانوان شهر تهران جهت بهره مندی و آگاهی بانوان از امكانات •
شهری و همچنین ایجاد ارتباط و تعامل با آنان؛

ایجاد ارتباط با مجامع بین المللی زنان؛•
 برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مراكز مهارت آموزی و اشتغال زایی زنان •

سرپرست خانوار در شهرداری با همكاری واحدهای ذی ربط؛
 بررسی، مطالعه و ارائه پیشنهاد ها به منظور در نظر گرفتن فاكتور بانوان و •

خانواده در طراحی سامانه های شهری و سیستم های خدمات رسانی عمومی 
شهری.

اداره	کل	آموزش	های	شهروندی
اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی را در اوایل سال 1385 راه اندازی 
شد. هدف از تشکیل این اداره ارتقای آگاهی ها و توانمندی های شهروندان را 
در راستای زندگی سالم و حیات اجتماعی مطلوب با توجه به هویت اسالمی و 

ایرانی شهر تهران بوده است. وظایف اصلی این اداره کل به شرح زیر است:
ارتقای آگاهی ها، خواسته ها و توانمندی های شهروندان در راستای زندگی •

سالم و حیات اجتماعی مطلوب با تأثیر در ابعاد بینش و منش و رفتار جامعه؛
از طریق آموزش های غیرحضوری، • ارائه خدمات آموزشی به شهروندان 

حضوری و مجازی؛
 ایجاد، توسعه و بهره وری الزم از طریق برنامه ریزی آموزشی، تدوین محتوا •

و متون و طراحی تولید محصوالت مرتبط؛
 ارائه آموزش های شهروندی در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعی، حقوقی •

و تکالیف شهروندی و مهارت های زندگی، نظم و انضباط اجتماعی، بهداشت 
و محیط زیست و غیره؛

جلب مشارکت درون سازمانی در راستای تأمین اهداف مدیریت شهری.•

اداره	کل	فرهنگی
اداره کل هماهنگی امور اجتماعی فرهنگی در سال 1373 جهت هماهنگی 
فعالیت های مرتبط به امور فرهنگ شهروندی، امور اجتماعی، بهداشت عمومی، 
ورزش و سالمتی، آموزش های شهروندی و برنامه های ترویجی تشکیل شد. با 
تفکیک موضوعات فرهنگ، سالمت، آسیب های اجتماعی، مشارکت های اجتماعی، 
در سال 1384 اداره کل فرهنگی با تمرکز ویژه بر فعالیت های فرهنگی در سطح 

شهر تهران تأسیس شد. وظایف اصلی این اداره کل به شرح زیر است:

اقدامات فرهنگی برای ارتقای سطح معرفت دینی شهروندان، بزرگداشت •
شعائر مذهبی ملی و انقالبی؛

حمایت، پشتیبانی و تعمیق شبكه های فرهنگی و مجامع مردم نهاد اعم از •
بسیج، مدارس، مساجد، هیئت های قرآنی و...؛

تعیین راهبردها و سیاست ها برای تولید و عرضه خدمات فرهنگی به شهروندان؛•
تقویت و توسعه ارتباطات فرهنگی در سطح محالت، مناطق، کالنشهرها و •

جامعه جهانی؛
پاسداشت و تجلیل از مفاخر ارزشمند فرهنگی كالنشهر تهران؛•
اهتمام بر ترویج و توسعه گردشگری تهران گردی؛•
فراهم آوردن بستر مناسب در جهت تأمین، توسعه و تجهیز مراكز فرهنگی •

با مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی؛
تالش در جهت ارائه بهینه عرضه خدمات فرهنگی به شهروندان در جهت •

كاهش ناهنجاری های فرهنگی براساس سیاست های ابالغی؛
نیازسنجی و تدوین برنامه های فرهنگی موردنیاز کارکنان شهرداری.•

اداره	کل	امور	بانوان
اداره كل بانوان در شهرداری تهران در آبان 1384 باهدف ارائه خدمات اختصاصی 
به زنان در شهر تهران تشکیل شده است. وظایف اصلی این اداره کل به شرح 

زیر است:
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت و پیگیری حسن اجرای قوانین، مقررات، •

برنامه ها و خط مشی های ابالغی در چارچوب وظایف و فعالیت های امور بانوان 
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دفتر	مطالعات	اجتماعی	و	فرهنگی
دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی در سال 1385 و باهدف به کارگیری توانمندی های 
علمی موجود در دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگران شهر تهران و 
استفاده از پشتیبانی علمی و کاربردی مأموریت های معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران تأسیس شده است. وظایف اصلی این دفتر به شرح زیر است:

انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر •
تهران؛

تألیف و ترجمه کتاب و مقاله در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی شهر تهران؛•
برگزاری همایش ها، نشست ها و جشنواره های علمی کاربردی در سطوح •

مختلف شهر در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛
انجام مطالعات اجتماعی فرهنگی طرح ها و پروژه های شهری در قالب •

پیوست اجتماعی؛
برگزاری کارگاه های تخصصی و کاربردی در حوزه اجتماعی و فرهنگی؛•
و • اطالع رسانی  پژوهشی،  و  مطالعاتی  زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد 

پشتیبانی های علمی تخصصی از حوزه های مختلف شهرداری و از پژوهشگران، 
دانشجویان و محققین حوزه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران.

اداره	کل	برنامه	ریزی	و	توسعه	شهری
این اداره کل در راستای پشتیانی از وظایف معاونت برنامه ریزی، توسعه شهر 
و امور شورا در حوزه های مأموریتی مختلف شهرداری تهران ازجمله معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شده است. وظایف اصلی این 

اداره کل به شرح زیر است:
بررسی و تعیین راهکارها، طرح ها و برنامه های اجرایی در راستای دستیابی •

به اهداف و برنامه های مطلوب حوزه؛
برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری حسن اجرای برنامه ها و خط مشی های •

ابالغی در ارتباط با مسئولیت های امور اجتماعی و فرهنگی واحدهای تابعه؛
ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه حوزه امور اجتماعی و فرهنگی و سایر •

واحدهای مرتبط در شهرداری تهران به منظور انجام مناسب فعالیت های 
مربوط به حوزه اجتماعی و فرهنگی؛

کنترل و نظارت در تهیه، تنظیم، تغییر و اصالح بودجه سالیانه حوزه های •

امور اجتماعی و فرهنگی واحد های تابعه؛
نظارت بر برنامه های جاری و عمرانی مناطق در زمینه اجتماعی و فرهنگی؛•
تهیه، تنظیم و ارائه برنامه ها   و بودجه  حوزه اجتماعی و فرهنگی به شورای •

اسالمی شهر تهران و ارسال گزارش های مورد درخواست شورا و کمیسیون 
اجتماعی و فرهنگی به صورت ماهانه، فصلی و ساالنه؛

سازمان دهی، طراحی و تنظیم تشكیالت متناسب با ویژگی های حوزه اجتماعی •
و فرهنگی شهرداری تهران، در چارچوب ضوابط و شاخص های ابالغی از سوی 

مراجع ذی صالح؛
 بررسی مداوم و مستمر وظایف و فرآیندهای واحدهای سازمانی حوزه اجتماعی •

و فرهنگی به منظور تفكیك و تقسیم صحیح وظایف واحدها، جلوگیری از 
تكرار و تداخل آن ها، تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و شرح وظایف واحدها.

سازمان	رفاه،	خدمات	و	مشارکت	های	اجتماعی
سازمان رفاه و خدمات اجتماعی در راستای اجرای دستور شهردار تهران و به 
استناد مصوبه شورای اسالمی شهر تهران از تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1388 با 
ادغام اداره کل امور آسیب های اجتماعی، شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی 
تهران و ستاد کارآفرینی تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های این 
سازمان را می توان در سه محور »آسیب های اجتماعی، رفاه و خدمات اجتماعی، 
توانمندسازی و مشارکت های مردمی« خالصه کرد. وظایف اصلی این سازمان 

به شرح زیر است:
فقرزدایی و حمایت از محرومان؛•
مدیریت آسیب های اجتماعی: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، کارآفرینی •

برای اقشار آسیب پذیر اجتماعی؛
ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی؛•
تقویت و توسعه کارآفرینی و کسب وکار؛•
توانمندسازی و ایجاد مراکز رشد؛•
 توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی مراکز نگهداری؛•
نگهداری گرمخانه های )مددسراهای( سطح شهر تهران؛•
ساماندهی و توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد و کانون های محلی در •

سطح محالت.
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شرکت	برج	میالد
مجموعه برج میالد تهران در زمینی به مساحت 4.74 هکتار بر روی تپه های 
کوه نصر احداث شده و مجموعه چند عملکردی در حوزه های مخابراتی، مراکز 
تجاری، رستوران ها، خدمات پذیرایی، مرکز همایش ها، خدمات گردشگری و 
تفریحی است. اداره این مجموعه بر عهده شرکت برج میالد است. وظایف 

اصلی این شرکت به شرح زیر است:
میزبانی مقامات بینالمللی و میهمانان خارجی جمهوری اسالمی )که از برج •

میالد بازدید میکنند( و انجام تشریفات رسمی در طراز بینالمللی؛
عضویت در مجامع جهانی مرتبط، ثبت رکوردها و نمادهای برج و خدمات و •

اماکن آن در مراجع بینالمللی؛
جذب گردشگران خارجی و ارائه خدمات اختصاصی و تشریفات ویژه به ایشان؛•
جذب گردشگران داخلی و عموم مردم )در تهران و شهرستانها( جهت بازدید •

از برج میالد؛
تأمین بسترها و ارائه خدمات تسهیلگری فنی و ابنیه، سایر زیرساختها و •

خدمات پشتیبان؛
برگزاری برنامه های ویژه مناسبت های مذهبی و ملی و آیینی.•

ستاد	گردشگری
ستاد گردشگری شهرداری تهران از سال 139۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و 
در سال 1395 با هماهنگی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی بر اساس یک ساختار داخلی در قالب اجرا و پشتیبانی ادامه 
فعالیت داده است اما همچنان فاقد ساختار سازمانی مصوب است. وظایف 

اصلی این ستاد به شرح زیر است:
طراحی و توسعه خدمات گردشگری و محصوالت مرتبط در شهر تهران؛•
سیاست گذاری و استانداردسازی فعالیت های گردشگری شهری؛•
هدایت، راهبری و نظارت بر گردشگری مناطق و سایر حوزه های ساختاری •

در شهرداری تهران؛
راهبری، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت های عوامل و مجموعه های همکار- •

مدیریت ارتباط با ایشان.

سازمان	ورزش
اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران در سال 1384 به عنوان زیرمجموعه معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تأسیس شد. در سال 1388 به دلیل 
گستردگی و حجم باالی فعالیت های ورزشی شهرداری تهران این اداره با شرکت 
فرهنگی ورزشی شهر که مدیریت بهره برداری مجموعه های ورزشی شهرداری را 
برعهده گرفته داشت، ادغام شده و سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل شد. 

وظایف اصلی این سازمان به شرح زیر است:
افزایش نقش ورزش همگانی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با •

تأکید بر اخالق و تربیت اسالمی؛
توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندی؛•
استمرار حمایت از توسعه ورزش شهروندی در بین اقشار آسیب پذیر؛•
تغییر الگوی ورزش شهروندی با تأکید بر استفاده بهینه از فضاهای طبیعی •

و روباز؛
توسعه نهضت داوطلبی در ورزش شهروندی؛•
افزایش سهم اعتبارات ورزش از کل بودجه شهرداری تهران؛•
ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع بین المللی •

ورزش همگانی.

شرکت	توسعه	فضاهای	فرهنگی
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال 1372 باهدف توسعه و تجهیز فضاهای 
فرهنگی  اجتماعی، هنری و ورزشیِ موردنیاز شهروندان کالنشهر تهران تأسیس 

شد. وظایف اصلی این سازمان به شرح زیر است:
اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش های مناسب جهت رشد و توسعه امکانات و •

زمینه های فعالیت های فرهنگی- هنری شهری؛
بررسی، مطالعه، تحقیق، شناسایی، طراحی، اجرا و تأسیس و بهره برداری از •

هرگونه مرکز و مجموعه تفریحی، تفرجگاهی، موزه و غیره؛
انجام فعالیت های مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با اهداف شرکت در راستای •

تحقق سیاست های کلی دولت و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور و شهر.
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ستاد	مدیریت	محله
مطابق ماده 14 دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محالت شهر 
تهران، به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، راهبری و نظارت کالن در 
موضوع مدیریت محله، »دبیرخانه ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محالت 
شهر تهران« در سه سطح مرکزی، مناطق و نواحی تشکیل شده است. دبیرخانه 
ستاد مدیریت محله ذیل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با 21 پست سازمانی 

فعالیت می کند. وظایف اصلی این ستاد به شرح زیر است:
پیش بینی تمهیدات الزم جهت اجرایی نمودن سیاست های ستاد راهبری در •

خصوص اجرای طرح محالت؛
 تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم و پی گیری در خصوص تخصیص •

اعتبارات الزم در سطح مناطق 22 گانه؛
 پیگیری حل نارسائی های منعکس شده از سوی مناطق 22 گانه؛•
 مدیریت اطالع رسانی و آگاه سازی همگانی در خصوص مدیریت محله؛•
تشکیل جلسات و گردهمایی های مدیریت محله؛•
نظارت بر نحوه اداره سرای محالت و رسیدگی به مسائل انضباطی.•

مرکز	فعالیت	های	دینی
مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران باهدف توسعه معنوی و اخالقی و 
پاسداری از ارزش های اسالمی از ابتدای سال 1386 تأسیس شده است. وظایف 

اصلی این اداره کل به شرح زیر است:
حمایت و اهتمام ویژه جهت اعتالی جایگاه مساجد به عنوان مهم ترین پایگاه •

عبادی فرهنگی اجتماعی و محل تصمیمات مهم در سطح مناطق و محالت 
در راستای رویکرد توسعه محله ای با محوریت مسجد؛

کنترل عملکرد و نظارت بر احداث، ساخت وساز، نوسازی، تکمیل و مقاوم سازی •
مساجد و اماکن دینی بر اساس وظایف مندرج در مفاد حکم ابالغی از سوی 

شهردار تهران و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران؛
پرداختن به آرایه های ظاهری و معنوی مساجد و اماکن دینی جهت توسعه، •

تعمیر، تجهیز، ارتقای سطح ایمنی مساجد و اعتالی برنامه های دینی در راستای 
تحقق تبصره 54 مصوب شورای محترم اسالمی شهر تهران مبنی بر نحوه 

کمک شهرداری به مساجد؛

انتصاب روحانیون فاضل و وارسته به عنوان امام جماعت در واحدهای مختلف •
شهرداری تهران و نظارت بر عملکرد آن ها و غیره.

دبیرخانه	کمیسیون	فرهنگی	و	اجتماعی	کالنشهرها
دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرهای ایران در سال 1389 تشکیل شده 
و در حال حاضر با 11 پست سازمانی ذیل دفتر حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی 
فعالیت میکند. تبادل تجارب مدیریتی و کارشناسی بین مراکز استان ها و کالنشهرها 
از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های فصلی )مستندسازی و انتقال 
تجارب شهرداری تهران به شهرداری های سراسر کشور( وظیفه اصلی این دبیرخانه 

به شمار می آید.

سازمان	فرهنگی	و	هنری
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1375 تأسیس شد. اساسنامه ابتدایی 
در 26 ماده و یک تبصره، در 22 شهریور 1375 به تصویب اعضا رسید، اما پس از گذر 
از یک دهه فعالیت، بازنگری در این اساسنامه طی 13 ماه تحقیق و بررسی توسط 
کارشناسان انجام شد و با ارائه پیش نویس به اعضای هیئت امنا و ایجاد اصالحاتی 

در آن، در 28 دی 1386 به تصویب نهایی رسید.  
 مهم ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:

تعظیم شعایر و برگزاری مراسم و مناسبت های مذهبی، ملی و انقالبی به منظور •
افزایش وحدت، همبستگی، انسجام و نوسازی معنوی جامعه؛

 انجام فعالیت های آموزشی برای دست یافتن به اهداف، اجرای سیاست ها •
و مأموریت های سازمان و راه اندازی مراکز آموزشی و فرهنگی، بنا به ضرورت 
در عرصه های آموزش شهروندی، سبک زندگی و مهارت ها  تعامل و همکاری 
هدفمند با هنرمندان و فرهیختگان متعهد و بهره گیری از توان و تخصص آنان 

در پیشبرد مأموریت ها و وظایف؛
اطالع رسانی و افزایش آگاهی های شهروندان به ویژه در خصوص مسائل دینی و نیز •

حقوق و تکالیف شهروندی و کمک به خانواده ها در حل مسائل پیرامونی زندگی آن ها؛
  ایجاد زمینه الزم برای توسعه مشارکت شهروندان در فعالیت های مختلف •

فرهنگی و هنری و تالش در جهت افزایش سهم مصرف خدمات و کاالهای 
فرهنگی در سبد خانوار و غیره.
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موزه	انقالب	اسالمی	و	دفاع	مقدس
باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در اوایل سال 1389 مورد بهره برداری 
قرارگرفت و مستقل از شهرداری تهران اداره میشود. موزه دفاع مقدس عالوه بر 
فراهم کردن امکان بازدید برای عالقه مندان، دارای امکانات و کارکردهای متنوعی 
است که آن را از دیگر موزه های مرتبط با موضوع جنگ و دفاع مقدس متمایز 

ساخته است. وظایف اصلی این باغ موزه به شرح زیر است:
نوع • به تناسب  و محصوالت فرهنگی  آثار  انتشار  و  تولید، عرضه  تهیه، 

بازدیدکنندگان در معرفی و اثرگذاری الزم مرتبط با انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛
با • معرفی شهدا، فرماندهان و ماندگاران دفاع مقدس و انقالب اسالمی 

بهره گیری از آثار خاطرات و غیره؛
تبیین و معرفی مفاهیم و معارف عمیق و اصیل انقالب اسالمی و دفاع مقدس •

از طریق به نمایش گذاردن آثار باقی مانده از جنگ، عکس ها و فیلم های مستند 
با بهره گیری از ابزارها و فناوری های نوین هنری؛

عضویت در مجامع ذی ربط ملی و بین المللی و انعقاد قراردادهای الزم در •
ارتباط با اهداف و مأموریت های موزه؛

حمایت مادی و معنوی از آثار موزه ای و آفرینش های هنری و حرفه ای هنرمندان •
در عرصه مأموریت های موزه با رعایت حقوق مالکان.

۴.	عملکرد	حوزه	مأموریتی	اجتماعی	و	فرهنگی	در	برنامه	پنجساله	دوم	شهرداری	
تهران

برنامه  پنج ساله اول شهرداری تهران بر مبنای طرح جامع جدید برای دوره 
زمانی 92-1388 در یکصدونودوهشتمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران 
مورخ 1388/3/12 تصویب و به شهرداری تهران ابالغ شد. این برنامه، به دلیل 
چالش ها و ضعف های متعدد از قبیل، فقدان توجه به اهداف کمی، عدم برآورد 
منابع مالی شهرداری در طی مدت اجرای برنامه و عدم پیشبینی سازوکارهای 

نظارت، پایش، بازنگری و به روزرسانی برنامه، اجرایی نگردید.
برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران نیز براساس تجارب به دست آمده از تدوین 
و اجرای برنامه پنجساله اول و برنامه عملیاتی میانمدت و همچنین نیازها و 
الزامات شهر تهران برای دوره زمانی 1393 الی 1397 تدوین و به تصویب شورای 
اسالمی شهر وقت رسید. این برنامه مشتمل بر 9 فصل، 6 حوزه مأموریتی، 29 

بخش، 166 ماده بوده است.
حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی، در قالب فصل ششم برنامه پنجساله دوم 
شهرداری، مشتمل بر سه بخش،2۰ ماده و 165 بند و 9 تبصره تدوین شده بود. 
نکته قابل توجه در حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی در این برنامه، تعریف 
نشدن اهداف و شاخص های کمی بوده است تا بر اساس آن بتوان میزان 
عملیاتی شدن راهبردها و سیاست های مربوطه را پایش نمود و تصویری از روند 
تحقق برنامه ارائه کرد. این موضوع، منجر به عدم شناخت دقیق و درک کافی 
از وضعیت اجتماعی شهر در سال پایه برنامه )سال 1392( و عدم ترسیم افق 
روشن در سال های آتی شده است. به تبع آن به منظور تحقق برخی از احکام، 
صرفاً به اقدامات کلی بسنده شده است. این در حالی است که تعریف اهداف 
کمی در چارچوب مؤلفه های اجتماعی، متناسب با ظرفیت، حدود اختیارات و 
توان شهرداری تهران، قابلیت سنجش پذیری و ارزیابی اثربخش این مفاهیم 

را در اجتماع و سطح زندگی روزمره شهروندان، افزایش می دهد.
در ذیل عملکرد این حوزه مأموریتی به تفکیک بخش های سه گانه )بخش های 
بیست، بیست ویک و بیست ودو( در برنامه دوم )به عنوان سند فرادست متأخر 

حوزه برنامه ریزی( ارائه می شود.
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۴-۱-	تشریح	بخش	های	حوزه	مأموریتی	اجتماعی	و	فرهنگی	در	برنامه	پنجساله	دوم
• بخش بیستم »ارتقاء سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهروندان از طریق ترویج 

و اشاعه فرهنگ اسالمی _ایرانی با تأکید ویژه بر آموزه های فرهنگ قرآنی«
در این بخش به ارتقاء سرمایه های فرهنگی شهروندان از طریق تحقق و 
حفظ اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری، حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع 
مقدس، تدبیر و مدیریت تغییرات فرهنگی_رفتاری شهروندان در چارچوب 
هویت اسالمی، انقالبی، ایرانی و ترویج سبک زندگی اسالمی _ایرانی و 
محوریت بخشی به مساجد در امور فرهنگی و اجتماعی پرداخته شده بود. 
در این راستا شهرداری موظف شده بود، نسبت به »ارتقاء و اعتالی سرمایه 
فرهنگی و اجتماعی شهروندان، مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی 
و بنگاههای اقتصادی به منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی، زیستمحیطی 
و اقتصادی مرتبط با فعالیتهای شهری، حمایت از خدمات و محصوالت 
فرهنگی و هنری، شناسایی، بازسازی و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهای 
حامل ارزشها و وقایع تاریخی و انقالب اسالمی ، بسترسازی و ایجاد زمینه 
مشارکت بیشتر تشكل های صنفی، حمایت از برنامههای دینی، فرهنگی، 
اجتماعی، هنری و ورزشی سازمانهای مردم نهاد و سطحبندی تشکلهای 
موفق فرهنگی و هنری، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، با اتخاذ سیاستهای 

حمایتی« اقدام کند.
• بخش بیست و یکم »ارتقای شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی مدنی، 

فرهنگی و اجتماعی در چارچوب اسناد باالدستی«
بخش بیست و یکم، به راهکارهای ارتقای شهرداری از سازمانی خدماتی 
به نهادی مدنی و فرهنگی، ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه، بهبود 
کیفیت زندگی با بهرهگیری از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندان 
و ترویج سبک زندگی اسالمی _ایرانی، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش 
فاصله شمال و جنوب و نابرابریهای منطقه ای، تأکید و اولویت دادن به 
اقدامات پیشگیرانه و رویکرد توانمندسازی در حوزههای حمایتی و آسیبهای 
اجتماعی، ارتقاء فرهنگ مطلوب شهرنشینی و حقوق، وظایف شهروندان 
و مدیریت شهری و پرورش رفتار پایدار در بین شهروندان، اشاره می کرد. 
در این راستا شهرداری موظف شده بود، نسبت به »توانمندسازی زنان از 

طریق تدوین اسناد، برنامه های عملیاتی مرتبط، ایجاد و گسترش کانون های 
زنان، راه اندازی نهادهای حامی خانواده، ساماندهی گروه های آسیب پذیر، 
توسعه رفاه اجتماعی، توجه و حمایت از کارآفرینی، ترویج سبک زندگی 
اسالمی _ایرانی، افزایش سطح مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت گذران 
اوقات فراغت خانواده های تهرانی، توسعه ورزش همگانی، ارتقا سالمت 
شهری، اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی و توجه به پژوهش در حوزه های 

فوق« اقدام کند.
• بخش بیست و دوم »توسعه عرصه های عمومی و فضاهای فرهنگی، ورزشی 

و هنری شهر تهران در ابعاد بین المللی ، ملی و شهری«
در آخر، توسعه عرصههای عمومی و فضاهای فرهنگی شهر تهران را در 
ابعاد ملی و بین المللی هدف بخش بیست و دوم بوده است در این راستا 
شهرداری موظف شده بود، نسبت به »تأمین سرانه فضاهای فرهنگی، هنری 
در سطح شهر تهران، کمک به شکل گیری خوشهها و راستههای فرهنگی، 
هنری، توسعه زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی با تشویق و مشارکت بخش 

خصوصی« اقدام کند.

درمجموعه گزارش های پایش ساالنه برنامه دوم فهرست بلندی از اقدامات 
معاونت اجتماعی و فرهنگی در اجرای مفاد برنامه دوم آمده است. برگزاری 
رویدادهای فرهنگی-مذهبی، تولید محتوای فرهنگی، فعالیت های دینی و 
تبلیغی و کالس های آموزشی مهم ترین سرفصل های اقدامات فرهنگی صورت 
گرفته در برنامه دوم به شمار می آید. در حوزه اجتماعی نیز، اقدامات مربوط 
به آسیب دیدگان اجتماعی، مراکز توانمندسازی و اقدامات مربوط به جلب 
مشارکت اجتماعی آمده است. توسعه زیرساختها و فضاهای فرهنگی و ورزشی 
در چارچوب اهداف برنامه دوم نیز بخش دیگر از این گزارش ها را تشکیل 
داده است. ارائه این فهرست بلند همراه با جزئیات در چارچوب محتوی سند 
حاضر قرار نمی گیرد بنابراین تنها مواردی از عملکرد برنامه دوم در افق آن 
)سال 1397( در این بخش اشاره شده که در متن برنامه به صورت کمی به 

آن ها اشاره شده است.
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 قبالً گفته شد که در طول سال های گذشته حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی •
شهرداری تهران از جهت تعریف دقیق اهداف و مأموریت ها ابهام داشته است. 
از همین رو جهت گیری سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر شهرداری تا حد زیادی 
تعریف کننده اقدامات و فعالیت ها در این بخش و سوق دادن آن به سمت وسوی 
خاص بوده است. لیکن نحوه تخصیص اعتبارات- با فرض هزینه کرد واقعی 
آن در سرفصل های اعالم شده- می تواند الگوی عمل این حوزه را در طی سنوات 
برنامه دوم را تا حد زیادی روشن سازد. بر اساس جدول باال، بیشترین میزان 
از اعتبارات حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی به امر »گسترش فرهنگ دینی، 
ملی و ارزش های انقالب اسالمی« اختصاص دارد و باالترین عملکرد شهرداری 
نیز در این خصوص ثبت شده است )35 درصد از کل عملکرد حوزه مأموریتی 
در 5 سال برنامه دوم(. در ذیل این سرفصل مواردی چون کمک به ساخت و 
توسعه مساجد و اماکن مذهبی، تجهیز مساجد، نکوداشت مناسبت های ملی 
و مذهبی، ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری، فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی، 
آموزش شهروندی، حمایت از کتابخانه و حمایت از مسجد قرار می گیرد. البته 
بخش مهمی از بودجه این سرفصل تحت عنوان »هزینه راهبری و مدیریت 
سازمان فرهنگی و هنری« در اختیار این سازمان قرارگرفته است )46 درصد در 

اعتبارات سال 1397(.
 دومین سرفصل از جهت میزان عملکرد بخش توسعه فضاهای فرهنگی، •

اجتماعی و هنری است که 26 درصد از کل عملکرد بودجه در سنوات برنامه را 
به خود اختصاص داده است. توسعه، تجهیز و تعمیر فضاهای فرهنگی و هنری، 
توسعه، تعمیر و تجهیز کتابخانه ها، توسعه، تجهیز و تعمیر سراهای محله در 
این بخش قرار می گیرند. باید توجه داشت عنوان »توسعه مجموعه ها و فضاهای 
شهری در مقیاس جهانی« نیز 9 درصد عملکرد کل را تشکیل داده که باید آن 
را به بخش عمرانی مأموریت اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد. با در نظر گرفتن 
این عنوان، مجموع عملکرد در بخش های مربوط به توسعه فضاهای فرهنگی 
به 35 درصد از کل عملکرد بودجه در سنوات برنامه رسیده است. نکته مهم 
در جدول باال افت شدید عملکرد بودجه توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی 
و هنری در سال 1397 است که نسبت به سال قبل از آن حدود 35۰ درصد 
کاهش یافته است. بخش توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری در مقیاس 

جهانی نیز که به طور کامل حذف شده است. محدودیت های درآمدی و کاهش 
بودجه عمرانی در کل شهرداری تهران اثر خود را در این بخش نشان می دهد. 
مجموع این امر و زیان انباشته شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی نشان 
می دهد در برنامه سوم این سرفصل احتماالً سهم محدودتری در کل اعتبارات 

این حوزه مأموریتی خواهد داشت.
 توسعه اماکن ورزشی و ورزش همگانی در دوره 5 ساله، حدود 18 درصد از •

اعتبارات حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی به این امر تخصیص داده شده 
و شهرداری تهران را به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بازیگران نهادی حوزه 
»ورزش همگانی« تبدیل کرده است. در حال حاضر شهرداری تهران فضاهای 
ورزشی قابل توجهی در سطح شهر تهران در اختیار دارد که از اصلی ترین ابزارهای 
ارائه خدمات عمومی به شهروندان بشمار می آید. خطری که این بخش را در 
سال های آتی تهدید می کند غلبه دستمزد در بودجه سازمان ورزش است که 
سبب می شود نگهداری و توسعه فضاهای جدید با خطری جدی مواجه باشد. 
درنهایت باید به این نکته توجه داشت که درمجموع 5 سال برنامه دوم، 5 
درصد از کل عملکرد بودجه به کنترل و کاهش مسائل اجتماعی شهر تهران 
اختصاص داشته که به نظر می رسد با توجه به افزایش احتمالی این مسائل 

در سال های آینده، رشد این بخش ضروری است.
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۶.	تحلیل	موقعیت	حوزه	مأموریتی	اجتماعی	و	فرهنگی
ازجمله اهداف اصلی برنامه پنجساله دوم، تبدیل شهرداری از نهادی خدماتی به 
نهادی اجتماعی بوده است. بر این اساس برنامه دوم در حوزه مأموریت اجتماعی 
و فرهنگی، طیف وسیعی از برنامه ها را برای شهرداری تهران پیش بینی کرده 
بود که میزان تحقق آنان در بخش چهارم این سند ارائه شد. مجموعه متنوعی 
از خدمات فرهنگی و اجتماعی و همچنین توسعه زیرساخت ها و فضاهای 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ازجمله دستاوردهای مهم شهرداری تهران در طی 
برنامه دوم بوده است. مسئله اصلی این است که فعالیت امروز در این حوزه 
مأموریتی تا حد زیادی تابع پیشینه فعالیت های شهرداری بوده و اقدامات و 
برنامه ها به طور روزمره در مسیری قرار دارد که قبالً ریل گذاری شده است. 
تغییر این مسیر به سبب بهم زدن شبکه گسترده ای از منافع شکل گرفته و 
چالش های جدی با نهادهای فرادست و پیامدهای سیاسی منتج از آن بسیار 
دشوار خواهد بود. اگرچه برنامه سوم با جهت گیری های متفاوتی نسبت به 
برنامه دوم خصوصاً در حوزه فرهنگی تدوین شده اما اصل وابستگی به مسیر 
هرگونه تغییر بنیادی در نوع عملکرد در این حوزه مأموریتی را دشوار می سازد. 
برنامه سوم، در مواردی تداوم خطوط کلی برنامه پیشین و در بخش هایی به 
دنبال ایجاد مسیری جدید در شهر تهران است. باوجود همه موانع درونی و 
بیرونی، موفقیت در تحقق این برنامه در بخش های مختلف مستلزم توجه به 
موقعیت این نهاد در فضای سیاسی کشور و فراهم کردن مقدمات الزم برای 
رسیدن به اهداف تعیین شده است. با توجه به آنچه در بخش های پیشین 
اشاره شد می توان مهم ترین مسائل پیشروی این حوزه مأموریتی شهرداری برای 

اجرای برنامه را به شرح زیر فهرست کرد.

۶-۱-	پراکندگی	مراجع	سیاست	گذاری	و	برنامه	ریزی	در	حوزه	اجتماعی	و	فرهنگی
حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی مجموعه منسجمی از جهت تمرکز در 
سیاست گذاری و اجرای برنامه ها و طرح ها نیست. بودجه در این حوزه 
مأموریتی میان واحدهای مختلف توزیع شده و در فقدان یک سازوکار مؤثر 
برای هماهنگی و جهت دهی مشترک فعالیت های مندرج ذیل این مأموریت 
شهرداری، فعالیت های مختلف تابع یک نظام سیاست گذاری واحد مدیریت 
نمی شود. این وضعیت امکان تحقق برخی اهداف برنامه سوم را دچار مسئله 

می سازد، زیر اگرچه جهت کلی روشن است اما مرجعی برای هماهنگی فرابخشی 
و تقسیم کار مشخص وجود ندارد. معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز به عنوان نهاد 
تخصصی در این حوزه مأموریتی فاقد قدرت کامل برای هماهنگی و جهت دهی 
مشترک همه فعالیت هاست. نگاهی به بودجه حوزه مأموریتی اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری در سال 1397 می تواند این وضعیت را تا حدی آشکار کند.

همان طور که در جدول دیده می شود از مجموع 11/7 هزار میلیارد ریال 
بودجه حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی، 51/6 درصد در حوزه معاونت 
اجتماعی و فرهنگی و 34/7 درصد در اختیار شهرداری مناطق است. 13/7 
درصد از اعتبارات نیز به سایر واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران )دفتر 
شهردار، معماری و شهرسازی، فنی و عمران، مالی و اقتصاد شهری، خدمات 
شهری، سازمان بسیج، سازمان بازرسی و منابع انسانی( اختصاص یافته است 
و درنتیجه به طور کامل خارج از حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. 
از کل سهم حدوداً 4 هزار میلیارد ریالی اعتبارات اجتماعی و فرهنگی مناطق 
22گانه، تنها 17/8 درصد سهم معاونت اجتماعی و فرهنگی است که می تواند 
کنترل بیشتری بر نحوه هزینهکرد آن داشته باشد و بقیه در بودجه مصوب 
شهرداری مناطق دیده شده و طبعاً قدرت معاونت محدودتر است. ضمناً باید 
توجه داشت 34 درصد از سهم حدود 6 هزار میلیارد ریالی مربوط به حوزه 
اجتماعی و فرهنگی نیز در اختیار سازمان فرهنگی و هنری قرار دارد که مستقل 
از مجموعه شهرداری تهران عمل می کند. سازمان و شرکت های تابعه معاونت 
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نیز با هیئت مدیره اداره می شوند و تا حدی مستقل از معاونت اجتماعی و 
فرهنگی فعالیت می کنند. در جدول زیر نحوه توزیع اعتبارات حوزه مأموریتی 
اجتماعی و فرهنگی بر اساس میزان کنترل معاونت اجتماعی و فرهنگی آمده 
است که می تواند تصویری از کل حوزه مأموریتی و حیطه اختیارات معاونت 

اجتماعی و فرهنگی را روشن کند.

همان طور که در جدول دیده می شود حدود 33 درصد از اعتبارات این حوزه 
کامالً خارج از کنترل معاونت اجتماعی و فرهنگی بوده و سیاست گذاری در 
این بخش در نهادهای دیگر صورت می گیرد. آنچه بر این پیچیدگی می افزاید 
روشن نبودن وظایف و مأموریت ها در این بخش است که به همین سبب با 
استناد به مجموعه ای متنوع از اسناد باالدستی اقدامات و برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی در طول سال های گذشته بسته به رویکرد ایدئولوژیک و سالیق 
سیاسی طراحی شوند. وجود شوراهای مختلف در حوزه های فرهنگی-مذهبی 
و در بعضی مواقع تصمیم گیری های مجزا و بدون هماهنگی سبب می شود 

دامنه عملکرد شهرداری تهران در برخی حوزه ها بسیار فراتر از وظایف مقررشده 
در قانون برای شهرداری ها باشد*. وجود یک نهاد مرجع برای سیاست گذاری 
واحد در این حوزه مأموریتی می تواند مسیر تحقق اهداف برنامه سوم را فراهم 

ساخته و مانع موازیکاریها و اتالف منابع شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از مسائل اصلی در هزینهکرد بودجه 
حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی، میزان قابل توجه انحراف بودجه در سایر 
بخش های حوزه مأموریتی است. بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص 
عملکرد اعتباری سال 97 حوزه مأموریتی، کلیه ردیف های اعتباری اجتماعی و 
فرهنگی در خارج از معاونت، دارای انحراف بوده و در برخی از حوزه های بسیار 
نامرتبط هزینه شده اند. این امر نیز تا حدودی به دلیل نبود مکانیسم های 
کنترل و نظارت بر فرآیند هزینهکرد اعتبارات صورت می گیرد؛ به گونه ای که 
معاونت اجتماعی هیچ گونه نظارت و امکان کنترلی بر نحوه هزینهکردها در 
سایر بخش های مأموریتی ندارد و بنابراین متولیان اعتبارات اجتماعی و فرهنگی 
در سایر بخش ها، بدون لحاظ کردن دستورالعمل های مربوطه، اعتبارات را در 
راستای مأموریت های دیگر هزینه می کنند؛ بنابراین ضروری است با توجه به 
امکانات موجود )از قبیل سامانه مالی شهرداری تهران(، تمهیداتی اندیشیده 
شود که امکان نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مأموریتی اجتماعی و فرهنگی 
برای معاونت میسر شده و سایر بخش های دخیل در حوزه مأموریتی مکلف 
به ارائه گزارش های دوره ای نحوه هزینه کرد ردیف های اعتباری اجتماعی و 

فرهنگی را به معاونت اجتماعی و فرهنگی باشند.

*-  در حال حاضر شوراهای فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی ازاین قرارند: 1( شورای هماهنگی 
فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی، 2( کمیته برنامه ریزی و حمایت از اجرای برنامه ها و 
فعالیت های قرآنی، شورای راهبردی کمک به توسعه، مقاوم سازی، تعمیر و تجهیز و ضوابط 
احداث مساجد و اماکن مذهبی مبتنی بر معماری اسالمی-ایرانی،  3( شورای ترویج فرهنگ 
ایثار و مقاومت، 4( کمیته سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت 
تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران، کمیته طراحی و مدیریت بهره برداری از فضاهای فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران، ستاد راهبری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی شهر تهران، 5( کمیته برنامه ریزی و نظارت استفاده از همکاری ظرفیت 
همکاری و مشارکت های شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی شهر 
تهران، 6(  شورای سیاست گذاری کارآفرینی، 7( شورای ساماندهی نحوه مشارکت شهرداری 

تهران برگزاری مراسم مذهبی، ملی و آیین های سنتی در شهر تهران.
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۶-2-	بازسازی	معاونت	اجتماعی	و	فرهنگی	به	مثابه	کنشگر	مرزی
همان طور که توزیع اعتبارات برنامه دوم نشان می دهد انتظارات سیاسی 
و مدیریتی از معاونت اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر بخش مهمی 
از حوزه عملکرد این نهاد را به برگزاری رویدادهای مناسبتی و فعالیت های 
تبلیغی معطوف کرده است. این جهت گیری کلی سبب شده حوزه مأموریتی 
اجتماعی و فرهنگی منفک از بدنه شهرداری و با ارتباطی اندک با سایر 
فعالیت های سازمان در جریان باشد. در بهترین حالت نقش این معاونت 
در آموزش و آگاهی بخشی در خصوص رفتارهای شهروندی تعریف شده 
است و کار ویژه اصلی آن در نسبت با سایر فعالیت های سازمان تعریف 
می شود. یکی از شیوه های تغییر این رویه و ایجاد رابطه نزدیک تر با سایر 
حوزه های فعالیت، ایفای نقش مرزی میان جامعه اعم از نهادهای مدنی، 
نخبگان و عموم شهروندان با شهرداری است. در طی سال های اخیر بر 
اساس مأموریت ارزیابی تأمین اجتماعی و فرهنگی پروژه های توسعه ای این 
معاونت تا حدی به این نقش نزدیک شده است. این مطالعات ازآنجاکه 
صدای ساکنان را در مورد یک اقدام مداخله ای بازتاب می دهند مجرایی برای 
طرح دیدگاه های عمومی در مورد طرح های شهری هستند. البته به جهت 
نواقص قانونی و نتیجتاً نقش محدود این مطالعات در فرایند تصمیم گیری، 
معاونت اجتماعی و فرهنگی تاکنون نتوانسته به نهادی واسط میان جامعه 
و شهرداری بدل شود. تجربه مشارکت اجتماعی از طریق نهاد شورایاری و 
مدیریت محله نیز که می توانست با افزایش واقعی قدرت مردم برای اداره 
و تولید شهر منجر شود عمالً به بی راهه رفته و نتوانست انتظارات اولیه را 
محقق کند. علیرغم همه این تجربه های ناموفق، درس های گذشته می تواند 
چراغ راه آینده برای تعریف دقیق این نقش باشد. توجه جدی به پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی طرح ها و سیاست های شهری و تدوین سازوکار روشن 
برای جلب همکاری نهادهای مدنی و مردمی و مشارکت عمومی شهروندان 
می تواند نقطه قوت معاونت برای کمک به اتخاذ تصمیم های درست برای 

کل مجموعه شهرداری تهران باشد.

۶-۳-	ضرورت	بازنگری	در	سیاست	فرهنگی	در	حوزه	رویدادهای	مناسبتی	و	آیینی
 شهرداری تهران در سال های اخیر در حوزه فعالیت فرهنگی، مناسبتی و آیینی 
مجموعه ای از نقش گوناگون ایفا کرده است. گستره این فعالیت ها از کمک 
مالی مستقیم به نهادهای مذهبی و مدنی و نقش کارفرمایی تا فعالیت های 
پشتیبانی و خدمات زیرساختی را در برمی گرفته است. در زمان اجرای برنامه 
دوم و در قالب وظیفه »گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش های انقالب 
اسالمی« پرداخت مستقیم پول در مبالغ قابل توجه به برخی هیئت های مذهبی 
خاص رسانه ای شده است. نقش کارفرمایی )استخدام پیمانکار و برگزاری یک 
مراسم با استخدام برگزارکنندگان( نیز نمونه ای متداول از برگزاری مراسم ها و 
رویدادها در مناسبت های مختلف در سطح شهر بوده است. شفاف نبودن این 
دودسته از اقدامات سبب شده شائبه بهره برداری سیاسی و اقتصادی نهادهای 
خاص از بودجه شهرداری تهران قوت گیرد. رصد شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد افکار عمومی در شهر تهران نسبت به مناسبات غیر شفاف سیاسی 
و اقتصادی در این حوزه فرهنگ حساس بوده و خواهان شفافیت در نحوه 
هزینه کرد منابع شهرداری است. نحوه انتخاب نهادهای مردمی و مدنی برای 
حمایت مالی معموالً شفاف نبوده و همواره این انتقاد وجود داشته که تنها 
گروهی معدود از امکانات شهرداری به طور ویژه منتفع می شوند. انتقاد مهم 
دیگر این بوده است که اساساً ورود شهرداری تهران به حوزه برگزاری مراسم ها 
و آیین ها که به طور تاریخی به صورت مردمی برگزار می شوند نه اقدامی صحیح 

است و نه در حوزه وظایف و مأموریت های شهرداری قرار دارد.
طبیعی است تداوم این مناسبات اقتصادی در طی چندین سال گذشته و 
بهره گیری از منابع مالی شهرداری در دریافت بودجه مستقیم و همچنین 
روابط اقتصادی و مالی حاصل از فعالیت های کارفرمایی، شبکه ای از منافع 
اقتصادی و گروه های ذی نفع را به وجود آورده است و گسستن یک باره آن 
برای شهرداری بدون هزینه نخواهد بود. به عالوه درهم تنیده شدن این روابط 
اقتصادی با منافع سیاسی، موقعیت را دشوارتر می کند. فعالیت های شهرداری 
تهران در چارچوب محیط گسترده تر سیاسی و در نسبت با سایر دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی باید موردتوجه قرار گیرد. انتظار بسیاری نهادهای حاکمیتی 
از شهرداری تهران در سال های اخیر ورود محتوایی در چارچوب اهداف و 
سیاست های کالن فرهنگی به مثابه یک نهاد حاکمیتی بوده است. بخشی از 
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فعالیت شهرداری طبیعتاً پاسخ به انتظاری است که سایر نهادهای حاکمیتی 
از شهرداری داشته اند. به عالوه پاسخ به این درخواست، تضمینی سیاسی برای 

موقعیت مدیران شهری بوده است.
سیاست گذاری فرهنگی و آیینی در تهران نیازمند تغییر بنیادین در اهداف، 
رویه ها و البته نیروهای مشارکت کننده در برنامه های فرهنگی است. در برابر 
شیوه گذشته شهرداری تهران در نحوه ورود به فعالیت های آیینی و مناسبتی، 
رویکرد جدید بر نقش تسهیل کنندگی و بسترسازی شهرداری به جای مداخله 
مستقیم و فعالیت کارفرمایی تأکید دارد. در این رویکرد، شهر مجموعه ای از 
گروه های متنوع با اشکال گوناگون برگزاری آیین ها و مراسم های مختلف ملی 
و محلی است. نقش شهرداری تهران فراهم آوردن فرصت برای برگزاری این 
رویدادها و کمک به تقویت تنوع و تکثر با حفظ اصل مردمی بودن رویدادهاست. 
در رویکرد جدید آنچه تقویت کننده انسجام اجتماعی و تعلق خاطر به محیط 
شهری است مردمی بودن آیین ها و مراسم های مختلف و حفظ تنوع و تکثر 
است. مشارکت نهادهای مدنی و مردمی در رویدادهای فرهنگی مسیری است 
که برنامه سوم برای خروج از الگوی غالب در برنامه دوم پیش بینی کرده است. 
البته تدوین سازوکار مشخص برای واگذاری فعالیت ها به نهادهای مردمی برای 

جلوگیری از تبدیل کردن آن ها به پیمانکار ضروری است.

۶-۴-	سیاست	اجتماعی	شهری	و	حمایت	از	گروه	های	آسیب	پذیر
 گسترش مسائل اجتماعی شهر تهران در دو دهه اخیر سبب شده شهرداری 
تهران در این حوزه وارد شود. اگرچه طبق قانون تنها مسئولیت هایی محدود بر 
عهده شهرداری قرار دارد اما رشد بی سابقه این مسائل سبب شده فراتر از وظایف 
قانونی در این بخش فعالیت صورت گیرد. در برنامه دوم به موضوعات مختلفی 
در این حوزه مانند ساخت و تجهیز سرپناه برای بی خانمانان، توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار، خدمات رسانی به کودکان آسیب دیده، توانمندسازی معتادان 
بهبودیافته و مانند آن پرداخته شده است. نتیجه این برنامه احداث و تجهیز 
مددسراها، مراکز کوثر، مراکز بهاران، مراکز پرتو، بازارچه های خوداشتغالی و 
امثال آن است که توانسته بخشی از مسائل شهر را پوشش دهد. بازنگری در 
نحوه مداخله شهرداری در خصوص پدیده های باال مستلزم تغییرات پارادایمی 
در نگرش به مسائل اجتماعی در چارچوبی واقع بینانه و متناسب به وضعیت 

کالن کشور و ظرفیت های شهرداری و شهر است. برنامه سوم بر لزوم تغییر 
رویکرد از طرد اجتماعی به پذیرش اجتماعی تأکید دارد. در نگرش امنیتی-پزشکی 
به مسائل اجتماعی، برخی پدیده های اجتماعی مانند بیخانمانی، تکدیگری و ... 
به مثابه بیماری شهر نگاه می شوند و درنتیجه هدف از مداخله، حذف آنان از 
شهر و بازگرداندن »سالمت« شهر است. در مقابل در نگاه مبتنی بر پذیرش 
اجتماعی از حق این گروه ها بر شهر سخن گفته می شود و به جای صحبت از 
»پاک سازی« شهر از آن ها، از ارائه خدمات اولیه همچون سرپناه یا غذا صحبت 
می شود. در این تلقی، این گروه ها نیز حق دارند به عنوان بخشی از جمعیت 
شهر از منابع شهر بهره مند شوند. هدف از ارائه خدمات به این جمعیت، تالش 
برای کاهش زمینه جرائم خشن و همچنین کاستن از تنش میان این گروه ها و 

ساکنان محلی است.
در وضعیت امروز که مشکالت مالی گریبانگیر شهرداری است و مسائل 
اجتماعی نیز به سبب وضعیت کالن کشور در سطح شهر رو به گسترش است، 
تصمیم گیری در خصوص نحوه مداخله شهرداری در این حوزه باید سنجیده و 
با رعایت جوانب مختلف در سطح ملی و محلی باشد. اصالح در سیاست ها و 
برنامه های شهرداری تهران در حوزه مسائل اجتماعی ضروری است اما این اصالح 
به جای توقف بر دوراهی مداخله یا عدم مداخله، باید ناظر به »چگونگی« مداخله 
باشد تا ضمن تعیین مجموعه محدودی از پدیده ها، توان شهرداری بر مدیریت 
آن ها متمرکز شود. در بین مسائل اجتماعی کلی کشور، موضوعاتی نظیر طالق، 
اعتیاد یا مفاسد اخالقی عموماً ارتباطی به شرح وظایف شهرداری تهران ندارد 
و شهرداری می تواند تا حد زیادی خود را از این موضوعات خارج کند. در مقابل 
پدیده هایی چون بی خانمانی، تکدیگری، کار کودکان و حاشیه نشینی و اسکان 
غیررسمی می تواند نقطه اصلی تمرکز اقدامات باشد. مسائل اجتماعی تهران 
روندی افزایشی خواهد داشت. آمادگی برای مدیریت این وضعیت علیرغم عدم 
همکاری سایر نهادها یا تعارض در جهت گیری کلی شهرداری و دیگر دستگاه ها 
امری ضروری است. استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، هیئت ها و سازمان های 
مردم نهاد کلید تحول در این بخش، کاهش فشار مالی بر منابع شهرداری و جلب 
همکاری و مشارکت اجتماعی مردم برای مواجهه با مسائل روزافزون شهری 
است. بدبینی این نهادها به شهرداری و فقدان سازوکار مشخص برای همکاری 

مشترک موانع اصلی تحقق این هدف بشمار می آیند.
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۶-۵-	بازنگری	در	الگوی	مدیریت	زیرساخت	ها	و	فضاهای	اجتماعی،	فرهنگی	و	
ورزشی

سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی و فرهنگی سبب شده امروز شهرداری تهران 
مجموعه متنوعی از فضاهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را در اختیار داشته 
باشد )نگاه کنید به جدول 8(. آنچه امروز مسئله ساز شده، شیوه مدیریت 
و اداره این واحدها و نحوه واگذاری آن هاست. بسیاری از فضای اجتماعی، 
فرهنگی و ورزشی کنونی شهرداری تهران در طی سال های گذشته با ایده 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه برون سپاری شده و به پیمانکار واگذارشده 
است. درحالی که شهرداری تهران با مشکل مازاد نیروی انسانی مواجه است 
و بخش مهمی از هزینه های جاری آن پرداخت دستمزد به کارکنانی است که 
استفاده ای از توان و ظرفیت آن ها نمی شود برون سپاری اداره مجموعه های 
متعلق به شهرداری منطقی به نظر نمی رسد. استفاده مؤثر از کارکنان شهرداری 
تهران در حوزه های برون سپاری شده می تواند منافع شهرداری را حفظ کند. 
شواهد موجود نشان می دهد برون سپاری ها اگرچه باهدف کاهش هزینه و بهبود 
خدمات صورت پذیرفته اما در موارد متعدد قراردادها به شکلی تنظیم شده اند 
که نه تنها منافع شهرداری تهران تأمین نمی شود بلکه در خدمت منافع تجاری 
گروهی از پیمانکاران است. واگذاری هایی که بعضاً به صورت غیر شفاف صورت 
گرفته و عمالً منابع عمومی را برای کسب سود در اختیار گروهی خاص قرار 
داده است. به عنوان نمونه در زیرساخت های مربوط به زنان، برخی از مناطق 
كل زیرساخت های مجموعه را به یك بهره بردار واگذار کرده و یا در نظر دارند 
به یک پیمانکار واگذار کنند. امری که کامالً مغایر با دستورالعملهای ابالغی 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. فضاها و خدمات موجود در مجموعه های 
شهربانو و بوستان های بانوان ازجمله فضاهای ورزشی، مزون، آتلیه، خانه 
كودك، كتابخانه ها، فضاهای آموزشی و تفریحی و ...كامالً تخصصی اند و نیاز 
است هر یك از فضاها توسط بهره برداران باتجربه و باسابقه در همان حوزه 
كاری، راه اندازی شود تا موجب افزایش كیفیت خدمات تخصصی به بانوان 
شهروند در مجموعه شود. ذكر این نكته نیز حائز اهمیت است كه در صورت 
واگذاری كل مجموعه به یك بهره بردار، در زمان پایان قرارداد و یا در صورت 
ایجاد اختالفات داخلی )اختالف داخلی بین بهره برداران واحدها و بهره بردار 
اصلی و یا اختالف بهره بردار با شهرداری( تعطیلی كل مجموعه را به همراه 

خواهد داشت. در زیرساخت های مربوط به خدمات اجتماعی مانند مددسرا 
نیز الگوی غالب استخدام پیمانکار است. استفاده از ظرفیت کار داوطلبانه و 
نهادهای مدنی و مردمی می تواند تحولی در شیوه اداره این مراکز خدماتی باشد.

ازنظر واگذاری و شیوه مدیریت یکی از بحث برانگیزترین اماکن متعلق به 
شهرداری سراهای محله است. این ساختمان ها در بسیاری از موارد بدون 
انعقاد هیچگونه قرارداد حقوقی حساب شده، در اختیار مدیران محالت 
جهت بهرهبرداری قرارگرفته و در برخی موارد سوءاستفاده شورایاران، اعضای 
هیئت امنا و مدیران محالت را به همراه داشته است. در مواردی هم واگذاری 
مطابق قرارداد واگذاری فضاها و اماکن فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری 
تهران صورت گرفته است. مشکل در شیوه مدیریت سراهای محله، ابهام 
در جایگاه و شخصیت حقوقی سرای محالت ماست. سرای محالت در عین 
اینکه شخصیت حقوقی مستقلی ندارند، وابسته به شهرداری نیز محسوب 
نمی شوند. درنتیجه برخی بانک ها حساب های سرای محالت را مسدود کرده و 
دسته چک صادر نمی کنند. معایب این امر ایجاد حساب های شخصی توسط 
مدیران محالت و سو استفاده های مالی از درآمد سرای محالت است. به دلیل 
وجود خأل قانونی، مرجع مشخصی برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته 
در سراهای محالت وجود ندارد. به عالوه در دستورالعمل ها و آیین نامه های 
موجود، سازوکاری برای پیگیری جبران خسارت، پیش بینی نشده است. دلیل 
عدم پیش بینی سازوکار قانونی مناسب قابل اجرا در زمینه پرداخت حق بیمه 
و سایر حقوق افراد فعال در سرای محالت، شکایات متعددی با موضوعات 
حق بیمه و حقوق معوقه به طرفیت سرای محالت و شهرداری های مناطق، در 
مراجع قضایی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی مطرح شده است ) مبلغ نهایی 
محکومیت ها عددی بالغ بر 27 میلیارد ریال است(. در مواردی که حساب سرای 
محالت خالی بوده، این مبالغ از حساب شهرداری های مناطق برداشت شده 
است. پیش بینی می شود این روند با توجه به افزایش شکایات و افزایش 
محکومیت ها تشدید شود. با توجه به منافع شکل گرفته در سنوات گذشته، 
تغییر الگوی اداره این سراها نیز آسان نیست و همواره با مقاومت ذی نفعان 
مواجه است. تغییر در این الگو ازجمله مواردی است که در قالب نظام نامه 

مشارکت اجتماعی در سال اول برنامه سوم شهر تهران باید آغاز شود.
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۶-۶-	لزوم	توسعه	زیرساخت	های	ورزشی	و	چالش	های	پیش	رو
شهرداری تهران امروز یکی از نهادهای اصلی تأمین خدمات ورزشی در سطح 
شهر است. در حال حاضر طیف متنوعی از شهروندان خصوصاً در مناطق کم 
برخوردار شهر از این خدمات استفاده می کنند. این بخش از خدمت شهرداری 
اگرچه یکی از مزیت های اصلی سازمان در عرصه شهر است اما تداوم، حفظ 
کیفیت و ارتقای خدمات در آن با چالش هایی جدی نیز روبه روست. در حال 
حاضر به سبب استخدام بیش از 3۰۰۰ نفر در سازمان، افزایش 3۰ درصدی 
دستمزدها در سال 1397 و شیوه اداره اماکن ورزشی و اجرای برنامه ها بخش 
اصلی اعتبارات سازمان ورزش صرف پرداخت دستمزد نیروی انسانی می شود. 
مدیریت و واگذاری اماکن، محدود بودن اعتبارات ورزش همگانی و همچنین 
پایین بودن تعرفه خدمات برای تسهیل امکان استفاده مردم از خدمات 
سبب شده ازنظر اقتصادی این سازمان در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد. 
مستهلک شدن مجموعه های ورزشی به دلیل عمر باالی ده سال کیفیت ارائه 
خدمات در این واحدها را تهدید می کند و هزینه نگهداشت این فضاها هرساله 
افزایش می یابد. خدمات ورزشی ازجمله مواردی است که لزوم هزینه بخش 
عمومی برای تضمین دسترسی همه آحاد جامعه امری ضروری است و وضعیت 
نامناسب مالی این سازمان نباید این حق عمومی را در قالب رویکردهایی که 
به نام بهره وری و مدیریت بحران به دنبال برون سپاری و کسب منافع تجاری 

در این امر هستند تضییع کند.

برون سپاری بخش اعظم فعالیت ها در حوزه ورزش درحالی که این سازمان با 
پدیده مازاد نیروی انسانی روبه روست ازجمله مسائل قابل تأمل در مورد شیوه 
مدیریت ورزش در شهرداری تهران است. مسئله مهم دیگر در حوزه ورزش 
شهرداری تهران عدم تحویل مدیریت بسیاری از اماکن ورزشی به سازمان 
ورزش است. شهرداری مناطق اماکن ورزشی را امتیاز خود محسوب می کنند و 
علیرغم الزام قانونی در برابر تحویل همه فضاهای ورزشی به سازمان مقاومت 
می کنند. این تعدد در مراجع مدیریت فضاهای ورزشی خود عامل خلل در 

مدیریت یکپارچه در این بخش است.
 در این شرایط هدف کالن افزایش دسترسی گروه های کم برخوردار از امکانات 
ورزشی در شهر تهران با موانع اساسی روبه رو است. در حال حاضر 53 سوله 
بحران در سطح شهر به عنوان فضای ورزشی زنان در حال استفاده است که با 
توجه به لزوم تحویل آن ها به سازمان مدیریت بحران در این بخش شهرداری 
با کاهش فراوان فضا روبه رو خواهد بود. محدودیت های مالی شهرداری در 
حال حاضر نیز جایگزین این فضاها را دشوار میکند اما با توجه به اهمیت 
ورزش و لزوم بهره مندی زنان از مجموعه های ورزشی چندمنظوره ضروری 
است احداث این واحدها در دستور کار شهرداری در سنوات آتی قرار گیرد. 
ساخت و توسعه فضاهای ورزشی نیازمند طرح آمایش ورزشی شهر تهران و 
برنامه ای جامع در جهت توزیع عادالنه این امکانات است. به عالوه با اجرایی 
شدن قانون جامع حمایت از معلوالن شهرداری ها موظف به تأمین رایگان 
خدمات ورزشی برای معلوالن خواهند بود. لذا عالوه بر لزوم مناسب سازی این 
اماکن برای استفاده معلوالن، باید پیامدهای اجرایی شدن این قانون و نحوه 

تأمین خدمات برای این گروه مشخص و زمینه های الزم فراهم شود.
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۷.	راهبردها،	سیاست	ها،	اقدامات	اجرایی	و	احکام	برنامه	سوم

راهبرد	۱:	گسترش	فضاهای	عمومی	شهری	با	محوریت	خانواده
سیاست	ها:

اولویت بخشی به اعتالی جایگاه خانواده در برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی•
تقویت فضاهای عمومی رویداد مدار•

اقدامات	اجرایی:
طراحی و ایجاد و گسترش فضاهای تعامل اجتماعی در عرصه عمومی شهر •

با رویکرد افزایش تعامالت خانوادگی )ماده 73(
تهیه الیحه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )ماده 73(•

راهبرد	2:	تقویت	هویت	ایرانی-	اسالمی	و	ارزش	های	انقالبی	و	روحیه	ایثارگری
سیاست	ها:

حمایت از توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی، فرهنگ ایثار و شهادت )ماده 77(•
اقدامات	اجرایی:

ارزیابی برنامه ها و آموزش های فرهنگی- مذهبی؛ )ماده 77(•
مطالعات و اقدامات الزم به منظور حفظ و برجسته سازی منابع و ارزش های •

فرهنگی اجتماعی خرد و کالنشهر؛ )ماده 78(
نقش آفرینی در راستای رونق بخشی جشنواره ها و مناسبت های ملی، •

آیینی و جهانی؛ )ماده 78(
کمک به توسعه سرانه فضاهای فرهنگی و هنری شهر باهدف حمایت و •

کمک به شکل گیری خوشه ها و راسته های فرهنگی؛ )ماده 78(
تنظیم و ارائه الیحه »برنامه عملیاتی ارتقاء نشاط اجتماعی«. )ماده 77(•

راهبرد	۳:	پذیرش	اجتماعی	گروه	های	طردشده	و	آسیب	پذیر
سیاست	ها:

ارائه خدمات • با نیازهای خاص در  اولویت دهی به گروه های اجتماعی 
اجتماعی و فرهنگی؛

تغییر رویکرد از طرد به پذیرش اجتماعی در خصوص شهروندان آسیب دیده •
و در معرض آسیب.

اقدامات اجرایی:
مشارکت در ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز ارائه خدمات اجتماعی؛ )ماده 69(•
شناسایی و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن؛ )ماده 69(•
استفاده از ظرفیت سمن ها در اداره مراکز خدمات اجتماعی. )ماده 69(•

راهبرد	۴:	ارتقاء	عدالت	اجتماعی	در	شهر	و	برخورداری	عادالنه	از	فضاهای	عمومی
سیاست	ها:

اولویت دهی به گروه های اجتماعی با نیازهای خاص در ارائه خدمات اجتماعی 
و فرهنگی؛

دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک.
اقدامات	اجرایی:

طراحی سازوکارهای اعمال تبعیض مثبت در تأمین سرانه های اجتماعی، 
فرهنگی و ورزشی محله های شهری با اولویت مناطق کم برخوردار؛ )ماده 76(

بسترسازی و برنامه ریزی توسعه کمی و کیفی و بهره مندی عادالنه از اماکن، 
فضاها و برنامه های ورزشی، تفریحی، رقابتی

با لحاظ نمودن مؤلفه های سنی، جنسی، محله ای و افراد کم توان )سالمندان 
و توان یابان(. )ماده 76(

راهبرد	۵:	ارتقاء	مشارکت	شهروندان	در	مدیریت	شهری
سیاست	ها:

بهره مندی از مشارکت سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در تقویت •
هویت های محله ای؛

ارتقاء جایگاه زنان و افزایش میزان مشارکت اجتماعی زنان در مدیریت •
شهری؛

بهره مندی از ظرفیت سازمان مردم نهاد در حوزه تصمیم سازی، برنامه ریزی •
و اجرا.

اقدامات	اجرایی:
تهیه و تدوین الیحه نظام مند مشارکت محله ای شهروندان در مدیریت •

شهری؛ )ماده 65(
افزایش مشارکت شهروندان در ترویج ورزش همگانی. )ماده 8۰(•
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راهبرد	۶:	تقویت	آموزش	های	شهروندی	و	افزایش	حساسیت	شهروندان	
نسبت	به	مسائل	شهری

سیاست	ها:
بازنگری در حوزه آموزش شهروندی در تمامی زمینه ها•

اقدامات	اجرایی:
بازنگری سند راهبردی آموزش شهروندی موجود؛ )ماده 71(•
تدوین الیحه »سند جامع آموزش شهروندی«. )ماده 71(•

راهبرد	۷:	ارتقاء	امنیت	شهری	برای	زنان
سیاست	ها:

تأمین حق دسترسی و برخورداری از امکانات و خدمات شهری و تسهیل •
حضور زنان در فضاهای عمومی و توانمندسازی آن ها

اقدامات	اجرایی:
شناسایی و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن. )ماده 69(•

راهبرد	۸:	بهره	مندی	از	یافته	های	مبتنی	بر	نیازسنجی	و	اولویت	های	شهروندان	
در	سیاست	گذاری	و	برنامه	ریزی

سیاست	ها:
ارائه خدمات • با نیازهای خاص در  اولویت دهی به گروه های اجتماعی 

اجتماعی و فرهنگی؛
پایش دائمی میزان بهره مندی و سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات •

فرهنگی اجتماعی و پایش پیامدهای مداخالت شهرداری.
اقدامات	اجرایی:

سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری؛ )ماده 67(•
سنجش طرح عدالت در شهر؛ )ماده 67(•
اجرای پیمایش ارزش ها و نگرش های شهروندان تهران؛ )ماده 67(•
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاست ها و طرح های شهری؛ )ماده 67(•
تهیه و تدوین چارچوب پیامدسنجی نظام مند از فعالیت های فرهنگی و •

اجتماعی شهرداری. )ماده 67(

راهبرد	9:	ارتقاء	سالمت	شهری	با	تأکید	بر	شاخص	های	شهر	و	شهروند	سالم
سیاست	ها:

توسعه محیط های حامی سالمت و هوشمندسازی برنامه های سالمت •
شهری؛

هم افزایی، حمایت یابی و جریان سازی نهادی در حوزه سالمت؛•
مسئولیت پذیر کردن نهاد شهرداری در قبال سالمت شهروندان.•

اقدامات	اجرایی:
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های سالمت شهری؛ )ماده 68(•
همکاری در استقرار نظام خدمات جامع سالمت شهری؛ )ماده 68(•
ایجاد سازوکار اجرایی جهت نیازسنجی و نظرسنجی از شهروندان با تأکید •

بر سالمندان و گروه های خاص )معلوالن، کودک و مادر(؛ )ماده 68(
طراحی و ایجاد سازوکار رصد شاخص های مؤثر بر سالمت شهر؛ )ماده 68(•
پایش مستمر شاخص های سالمت روان؛ )ماده 68(•
احصاء اطالعات دموگرافیک مرتبط با وضعیت سالمت شهروندان. )ماده 68(•
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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 دست اندرکاران 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 ماموریت اجتماعی و فرهنگی 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 اجتماعی و فرهنگی 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.
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9.	الزامات	تحقق	احکام	برنامه	سوم
9-۱-	الزامات	ساختاری:

- ضرورت وجود نظام عمل مشترک) که دربرگیرنده بخش های مختلف   
زیرمجموعه شهرداری تهران است( ؛

- ضرورت وجود نظام سیاستگذاری یکپارچه و همگرا )که نقش تنظیم کننده   
داشته و بخش های مختلف را با هم هماهنگ کند( ؛

- تصویب سازمان گردشگری.  

9-2-	الزامات	حقوقی:
- حل مشکل ساختاری - حقوقی سراهای محالت.  

9-۳-	الزامات	فرآیندی:
- وجود نظام مستمر پایش و ارزیابی عملکرد و پیامد سنجی؛  

- ضرورت تهیه طرح های آمایش جمعیتی – اجتماعی؛  
- ضرورت دسترسی به آمار و اطالعات به روز شده.  

9-۴-	الزامات	نهادی:
-تشکیل شورای سیاستگذاری اجتماعی در شهرداری تهران با ریاست   

شهردار تهران و دبیری معاونت اجتماعی و فرهنگی.

برنامه سوم با جهت گیری کالن افزایش عدالت در شهر، توسعه فضاهای عمومی و 
پیاده محور و همچنین افزایش مشارکت اجتماعی در اداره و تولید شهر تدوین شده 
است. ویژگی مهم برنامه سوم که در فصول مختلف ازجمله فصل اجتماعی و 
فرهنگی به خوبی هویداست، ماهیت »فرابخشی« بودن احکام آن است؛ بدین 
معنا که تحقق هر یک از احکام در فصل اجتماعی و فرهنگی )و به طورکلی کلیه 
احکام برنامه سوم(، نیازمند نظام عمل مشترک دربرگیرنده بخش های مختلف 
زیرمجموعه شهرداری تهران است و بنابراین یک نظام سیاست گذاری یکپارچه 
و همگرا الزم است که نقش تنظیم کننده داشته و بخش های مختلف را باهم 
هماهنگ کند. در حال حاضر اعتبارات این حوزه مأموریتی در بین بخشهای 
مختلف توزیع شده و مراجع متعدد تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد آن 
تصمیم میگیرند. در همین راستا وجود یک ساختار و سازوکار سیاست گذاری 
اجتماعی شهری -با این نگاه که تمام ظرفیت ها و فرصت های زندگی شهری 
به گونه ای خلق شوند که برای تمام گروه های اجتماعی ساکن در شهر متناسب 
باشند- می تواند گامی در جهت همگرایی و همکاری برای تحقق احکام اجتماعی 
برنامه باشد. برنامه سوم چنین نهاد مرجعی را روشن نکرده است اما مصوبات 
شورای اسالمی شهر تهران در این خصوص برای هماهنگی فعالیت های این 

حوزه می تواند به این چندگانگی و تشتت پایان دهد.

اهداف و مأموریت های حوزه اجتماعی و فرهنگی بر اساس مجموعه ای متنوع 
از اسناد باالدستی به اشکال گوناگون در سنوات پیشین تعریف شده است. 
این امر سبب شده طراحی سیاست ها و برنامه ها بر اساس ارزش ها و سالیق 
حاکم بر مدیریت شهری صورت پذیرد و خصوصاً محتوای برنامه های فرهنگی 
تابعی از جهت گیری های ایدئولوژیک و البته انتظار نهادهای فرادست باشد. 
برداشت مدیران از این حوزه مأموریتی در طی سال های گذشته و از زمان 
تأسیس معاونت اجتماعی و فرهنگی به شکل گیری ساختار سازمانی گسترده 
متشکل از ادارات، سازمان ها و شرکت ها به اضافه شوراهای مختلف تخصصی 
و تصمیم گیر و همچنین الگویی از توزیع بودجه در این بخش منجر شده که 
مسیر گذشته و دورنمای آتی این حوزه مأموریتی را تا حد زیادی تعیین می کند. 
عملکرد بودجه طی سال های برنامه دوم نشان می دهد 35 درصد از اعتبارات این 
حوزه در بخش »گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش های انقالب اسالمی« و 35 
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درصد در دو بخش »توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری« و »توسعه 
مجموعه ها و فضاهای شهری در مقیاس جهانی« هزینه شده است. توسعه 
ورزش همگانی )16 درصد( و توسعه گردشگری و اوقات فراغت )4 درصد( دو 
بخش مهم دیگر بشمار می آیند که نشان می دهد مجموعاً 2۰ درصد بودجه 
در این حوزه مأموریتی صرف »ورزش و اوقات فراغت« می شود. 5 درصد از 
کل بودجه نیز صرف »کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی« در شهر تهران 
می شود. مسیر حرکت برنامه سوم تا حد زیادی تابع همین الگوی ساختاری 
و بودجه است. البته با توجه به محدودیت منابع مالی در سال های پیش رو 
و زیان انباشته شرکت توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی به احتمال فراوان در 
بخش فعالیت های عمرانی و توسعه کاهش فراوانی در اعتبارات وجود خواهد 
داشت و احداث طرح های بزرگ توسعه ای در حوزه فرهنگ و اجتماعی به مانند 
دو برنامه پیشین میسر نخواهد بود. به غیراز این تغییر که به واسطه محدودیت 
منابع تحمیل می شود، برنامه سوم تا حد زیادی در مسیر از پیش تعیین شده 
قرار خواهد گرفت. تغییر بنیادی در این امر مستلزم بازنگری در ساختار و 
اعتبارات و بازآرایی آن متناسب با تعریفی جدید از این حوزه مأموریتی است.

همان طور که گفته شد محدودیت های بودجه و زیان انباشته شده در بخش 
توسعه فضاهای فرهنگی قدرت عمل شهرداری تهران برای توسعه اماکن و 
فضاهای فرهنگی را به شدت کاهش داده است. توسعه فضاهای ورزشی و 
افزایش بهره مندی مناطق فقیرنشین تهران و همچنین تسهیل استفاده گروه های 
با نیازهای خاص تحت الشعاع این محدودیتهای مالی قرار خواهد گرفت. لیکن 
از سوی دیگر این محدودیت در عمل به فرصتی برای توجه بیشتر به فضاهای 
عمومی شهری، راسته های فرهنگی و پیاده راه ها بدل شده که می تواند تهران 
را از شهری خودرو محور به سمت شهری انسان محور سوق دهد. پیوند زدن 
رویدادهای فرهنگی خالقانه و مردم محور با احیای فضاهای عمومی شهری کلید 
ارتقای نشاط و شادی و سرزندگی در شهر تهران است که برنامه سوم اهتمامی 

ویژه به آن داشته است.

یکی دیگر از مباحث قابل بررسی در این خصوص الزامات تحقق برنامه سوم، 
معیارها و شاخص های رصد برنامه و اهداف کمی آن است که بتواند تصویر 
روشن تری از برآورد اهداف برنامه را به دست دهد. اگرچه شاخص های اصلی که 

در متن برنامه عملیاتی آورده شده تا حدی می تواند وضعیت فعلی را بسنجد و 
اهداف کمی برنامه را نمایندگی کند، اما همچنان فقدان یک نظام »اثربخشی و 
کیفیت سنجی« در بررسی ابعاد مهمی همچون نرخ تغییر سالمت شهروندان، 
میزان نشاط در شهر، تحقق استانداردهای شهر دوستدار کودک و سالمند و سایر 
اقشار خاص در جامعه احساس می شود و بنابراین الزم است که موردبررسی 
و تدقیق قرار بگیرد. در ضمن برخی از شاخص های حوزه اجتماعی و فرهنگی 
نیز نیازمند گردآوری اطالعات و پیمایش های دوره ای است و ازاین رو ایجاد و 
استقرار یک بانک اطالعاتی به منظور رصد و پایش دوره ای )سالیانه( تحقق 
اهداف برنامه در سال های مختلف، ضروری است. البته سنجش اثربخشی 
فعالیت های فرهنگی چالش جدی برای این هدف است و اصوالً امکان کمی سازی 
آن وجود ندارد. لیکن نزدیک شدن به چارچوب های علمی برای بررسی و ارزیابی 
برنامه های فرهنگی برای جلوگیری از موازی کاری و اتالف منابع ضروری است.
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کمیته	اجتماعی	و	فرهنگی	تدوین	برنامه	سوم	شهر	تهران:

محمدرضا	جوادی	یگانه
سید	محی	الدین	فاضلیان
سمیه	مقیمی
آرش	نصراصفهانی
زهرا	بهروزآذر
جمال	رشیدی
میثم	مجیدی
علیرضا	کرمی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
مدیرکل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی )رییس کمیته(

کارشناس دبیرخانه پایش معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا  )دبیر کمیته(
مدیرکل دفتر مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل امور بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
معاون برنامه و بودجه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاون فناوری اطالعات وکنترل عملکرد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
معاون اداره کل ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا  






