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۱.	مقدمه
به جرأت میتوان »خدمات شهری« را یکی از مهمترین ارکان»مدیریت شهری« 
دانست. آنچه در ارتباط مستقیم و منسجم با زندگی روزانه شهروندان است و 
کیفیت زندگی آنان را تعیین میکند، نحوه ارائه خدمات شهری توسط مدیریت 
شهری )اعم از شهرداری و یا سایر نهادهای مرتبط( و درارتباط متقابل، نحوه 
دریافت آن خدمات توسط هر یک از شهروندان است. تعریف خدمات شهری 
به سادگی امکانپذیر نیست. به همین دلیل، در تعریف این مفهوم باید به 
پارامترهای تأثیرگذار برآن توجه نمود. مفاهیمی نظیر: محیط زیست شهری، 
عوامل سیاسی- اداری، عوامل فن شناختی )تجهیزات و دستاوردهای فنی نظیر 
شبکه های تراموا، مترو، خطوط مجهز حمل و نقل، تأسیسات شهری و مراکز 
تولید و انتقال انرژی، آب، برق، گاز و ...(، عوامل اجتماعی، تمرکز فعالیت ها 
و سایر موارد مشابه.با در نظر گرفتن این پارامترها، خدمات شهری بر مبنای 
عام را می توان این گونه تعریف کرد: » بخشی از خدمات عمومی که نیازهای 
عمومی و اجتماعی را برآورده میسازد و فعالیت هایی را در بر میگیرد که جهت 
ایجاد رفاه و آسایش برای کلیه افراد جامعه انجام شده و مشتمل بر خدمات 
رفاهی، اجتماعی، فنی و زیرساختی مبتنی بر تجهیزات و تأسیسات شهری مانند 
مدیریت پسماند، توسعه و نگهداری فضای سبز، زیباسازی شهری، موضوعات 
مربوط به انرژی و سایر موارد بوده و بعضاً برای تداوم زندگی شهری ضرورت 
دارد.« بر اساس این تعریف و به دلیل وضعیت حساس سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی کالنشهر تهران و با در نظر گرفتن وسعت و موقعیت شهر به عنوان 
پایتخت کشور، حوزه ماموریتی خدمات شهری به شکل ویژه مورد توجه قراردارد. 

حوزه فعالیت های امور خدمات شهری مشتمل بر محورهای ذیل می باشد:
آتش نشانی و خدمات ایمنی  
آرامستان و گلزار مطهر شهدا  

محیط زیست و بهداشت عمومی شهر  
زیباسازی سیما و منظر شهری  

بوستان ها و فضای سبز شهری و پیرا شهری  
پسماند  

صنایع و مشاغل شهری  
میادین میوه و تره بار.  

با توجه به رویکرد مسئله محور بودن برنامه سوم شهر تهران، در حوزه "خدمات 
شهری، محیط زیست" 9 مساله اصلی بعنوان چالش های اساسی و مهم این 
حوزه ذیل محورهای کلیدی شورای اسالمی شهر تهران،  شناسایی و احصاء 
گردید؛که در قالب مواد و احکام جداگانه ای در برنامه سوم توسعه شهر تهران 

بیان شده است. 
فرایند تهیه سند حوزه ماموریتی خدمات شهری، محیط زیست با نگاه به شهر 
از منظر حوزه خدمات شهری، محیط زیست و انرژی، شناخت ارکان ،سازمان 
ها، شرکت های مرتبط، تشریح عملکرد این حوزه در 5 سال برنامه دوم، تحلیل 
وضعیت اعتبارات آن در طی برنامه گذشته، دسته بندی مسائل و مشکالت 
عمومی و ویژه ی  خدمات شهری در سازمان ها و شرکت های وابسته و تحلیل 
موقعیت حوزه بر اساس این دسته بندی و نتایج احصاء شده و بررسی مسائل 
مربوطه، بیان راهبردها، سیاست ها و اقدام های مرتبط به احکام برنامه سوم، 
ارائه شاخص های سطح سوم )اهداف کمی(  و الزامات تحقق احکام بوده است.

مجتبی یزدانی 
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
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2-شناخت	شهر	براساس	حوزه	مأموریتی	خدمات	شهری	و	محیط	زیست
امروزه كالن شهر تهران به سبب ایجاد مشكالت محیطزیستی، ترافیكی، 
عملكردی، كالبدی و فضاهای شلوغ، پر ازدحام و بی هویت، با آلودگی های هوا، 
آب، خاک، صدا، نور و منظر شهری روبرو است كه غالباً پاسخگویی به نیازهای 
كمی و کیفی شهروندان را دشوار میکند. از سوی دیگر چگونگی توسعه و 
ابعاد آن، سبب خدشه دار شدن پایداری شهر شده و كیفیت و استانداردهای 
مناسب برای زندگی را در فضاهای شهری به مخاطره انداخته است. توزیع 
ناعادالنه خدمات و بارگذاری بیش از حد صنعتی و خارج از توان اكولوژیك كالن 
شهر تهران، باعث افزایش انواع آالیندهها و فشار مضاعف بر شهر میگرددکه 

مهمترین آنها عبارتنداز:
1.کمبود سرانه فضای سبز در برخی از مناطق شهر تهران

2.تعدد روزهای ناسالم هوا از نظر ذرات معلق)PM2.5-PM10(   بر اساس 
 AQI شاخص کیفیت هوا

3.آلودگی صوتی)25 دسی بل بیش از حد مجاز به علت حمل و نقل موتوری(
4.آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی)تخلیه فاضالبهای خانگی، صنعتی و 

بیمارستانی به منابع پذیرنده(
5.مسائل ناشی از ضعف درمدیریت پسماند)جمع آوری، انتقال و دفع 

پسماندها(
6.بحران کم آبی و خشکسالی و مسائل مربوط به مدیریت و مصرف منابع آبی

7.مصرف بیش از حد حاملهای انرژی )بویژه در بخش خانگی و ساختمانها( 
و هدر رفت آنها

این مشكالت شاید با مقیاس متفاوت در سایر كالنشهرهای دنیا نیز دیده 
شود که با توجه به تاثیر مستقیم این معضالت بر زندگی شهروندان، مدیریت 
شهری کالنشهرهای دنیا، موضوع محیط زیست و خدمات شهری را در صدر 
برنامه ها و اقدامات خود قرارداده اند. بررسی ها بیانگر آن است كه کشورها و 
دولت هایی که در فرآیند مدیریت شهری عالوه بر توسعه کالبدی و اجتماعی، به 
مدیریت محیط زیست شهری توجه الزم نموده اند، از بحران ها و عوارض ناشی 
از شهرنشینی نظیر آلودگی هوا، آب، خاک، تخریب طبیعت، تنوع زیستی، 
آلودگی های صوتی و سیما و منظرشهری و ... رهایی یافته و در مسیر توسعه 

پایدارگام برداشته اند. علیرغم اینکه چشم انداز طرح جامع شهر تهران، در چارچوب 
تحقق راهبرد های کالن نظیر: حفاظت محیط زیست، پاالیش فعالیت ها و 
انتقال مراکز آالینده و پر خطر به خارج از محدوده  شهر و ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر، جلوگیری یا کاهش آلودگی های محیط زیست با ارائه راهکارهای 
ممکن وآموزش و فرهنگ سازی در این حوزه، بهینه سازی مدیریت پسماندها و 
اعمال روش های مناسب و بهرهگیری از فناوری های نوین برای دفع پسماندها 
با کمترین آسیب به محیط زیست، ارتقای هویت سیما و منظر شهر ازطریق 
زیباسازی شهر، توسعه فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی و گردشگری، افزایش 
سرانه های خدمات شهری و توزیع متعادل آن، تهران را »شهری سرسبز و زیبا، 
شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده« ترسیم نموده، اما شهرداری 
تهران در راستای تحقق این راهبردها با موانع و مسائل متعددی مواجه است 
که از مهم ترین آنها میتوان به توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات در پهنه های 
شهر، اختالط سکونت و فعالیت در شهر تهران، فعالیت های خطر آفرین و 
آالینده در سکونتگاه ها، انواع آلودگی های زیست محیطی، تفکیک غیرمجاز و 
بازیافت پسماندها، کاهش شاخص های کیفیت زندگی، چالش های توسعه 
فضای سبز شهری و پیراشهری و  بهره گیری از منابع آبی اشاره نمود. بدون 
شک در صورت عدم رفع چالش های این حوزه، دسترسی به شهری با سیمای 

مطلوب دور از ذهن خواهد بود.
با این وجود این حوزه  براساس راهبرد "تأمین مناسب نیازهای شهروندان در 
زمینه خدمات شهری" اقدامات موثری از جمله افزایش تعداد بازارها و میادین 
میوه و تره بار، ایجاد زیرساخت ناحیه صنعتی میدان مرکزی میوه و تره بار، عرضه 
محصوالت کشاورزی، دامی و مواد غذایی مناسب، افزایش عرضه محصوالت 
ارگانیک، افزایش تعداد قبور پیش بینی شده موردنیاز، افزایش میزان فضای 
سبز در بهشت زهرا و احداث دستگاه سوله های خدمات رسانی، افزایش سرانه 
فضای سبز،  ارتقاء زیبا سازی منظر شهری و ... را در دستور کار خود قرار داده 

و بخشی از آنها را به انجام رسانده است.
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۳-شناخت	حوزه	ماموریتی	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	
۳-۱-	معاونت	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	

حوزه معاونت خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با داشتن 
متنوع ترین و گسترده ترین مسئولیت  ها درارتباط با امورخدمات شهری، وظایف 
سنگینی را در قبال شهروندان بر عهده دارد. به نحوی که از سیاستگذاری های 
کالن بخش خدمات شهری تا امور اجرایی درسطوح پایین را در بر میگیرد. 
این حوزه با تحت پوشش قرار دادن 11  سازمان، شرکت و اداره کل، همراه با 
حوزه معاونت خدمات شهری مناطق 22 گانه، مأموریت  های خود را در سطح 

شهر پیگیری و اجرا میکند. 
به طورکلی مأموریت حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست عبارتست 
از: تحقق محیط زیست شهری سالم، سبز، تمیز و ارائه خدمات شهری مناسب، 

سریع، با هدف ارتقاء نظم، نظافت و سالمت جامعه شهری.
این مأموریت در قالب دو دسته وظیفه، عملیاتی میگردد:

 دسته	اول: شامل مأموریت هایی است که اجرای آنها درنهایت به ساماندهی، 
حفظ و بهینه سازی محیط زیست شهری کمک مینماید. 

	دسته	دوم:	فعالیت هایی را در بر می گیرد که منتج به ارائه خدمات عمومی 
به شهروندان و ایجاد حس تعلق به شهر و نهایتاً استحاله مفهوم " ساکن 

شهر " به " شهروند "  میگردد.

مأموریت	ها	
 معاونت خدمات شهری گستره ای از وظائف و فعالیت ها را در شهر به 
انجام می رساند. در واقع آنچه شهروندان از شهر می بینند مانند فضای سبز 
متبوع، سیما و منظر شهری، پاکیزگی و نظافت شهر، ایمنی، خدمات امداد و 
نجات در حوادث و اطفاءحریق، خدمات به شهروندان درآرامستانهای سطح 
شهر، تسهیل شرایط زندگی شهروندان بهنگام برف و یخبندان و  سیالب 
های شهری، تسهیل ارائه خدمات در میادین میوه و تره بار، نظارت و بهبود 
محیط زیست و مبارزه با حیوانات مضر برای سالمت شهروندان و نهایتاً 
ساماندهی صنایع و صنوف سطح شهر جهت آسایش و ایمنی شهروندان؛ 
همه فعالیت و اقداماتی است که به صورت شبانه روزی در حوزه معاونت 
خدمات شهری انجام می پذیرد. در حقیقت معاونت خدمات شهری ومحیط 

زیست، ویترین خدمات شهرداری به شهروندان است. حجم خدمات و گستره 
فعالیت خدمات شهری و محیط زیست به گونهای است که پنج چشم انداز 
طرح جامع شهر تهران به موضوعات این حوزه تمرکز دارد و انتظار بسیاری 
را در افق چشم انداز طرح جامع از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط 

زیست شهر تهران میرود.
 این چشم اندازها عبارتند از:

1.تهران، شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی   
متنوع و گسترده.

2.تهران، شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسالمی، شهری که برای رشدو   
تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می یابد.

3.تهران، شهری روان با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب همراه با   
تعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه کلیه حقوق شهروندان. 

4.تهران، شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر   
مخاطرات و سوانح .

5.تهران، کالنشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و   
مرکزیت امور فرهنگی، پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی 

از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی .

شرح	وظایف	
1.تشخیص و تعیین نیازهای شهـر تهران در زمینه های خدمات شهـری و   
تعیین خط مشـی و سیاست های راهبردی و اجرایـی مرتبط در امور مذکور با 
رعایت اصل تمرکز زدایی و صرفه و صالح شهرداری، حفاظت محیط زیست 
و حرکت به سمت توسعه پایدار در چارچوب سیاست های کلی شهرداری 

تهران.
2.ابالغ برنامه ها و سیاست های مصوب در زمینه امور خدمات شهری   
به واحدهای تابعه و نظارت عالیه بر عملکرد آنها و صدور دستورات الزم در 
راستای مدیریت بهینه کلیه امور ستادی و اجرایی واحدهای تحت سرپرستی.

3.مطـالعـه و شنـاخـت روش های اجـرایـی برنامه های مصـوب در حیطه   
امـور خـدمات شهـری با توجـه به وظایـف واحدهای تابعه و انتخاب بهترین 

روش همراه با صدور دستورالعمل های الزم.
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4.بررسی  و شناخت مشکالت و نارسایی های موجود و کمک به تنقیح   
و کارآمدی قوانین و آیین نامه های مرتبط در سطح سازمان ها، شرکت ها و 
ادارات کل تابعه و مناطق شهرداری و ارائه پیشنهادات احتمالی به مبادی 

مربوطه برای انجام اصالحات الزم.
5.نظارت دقیق و مداوم بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با   
امور خدمات شهری در سازمان ها، شرکت ها و ادارات کل تابعه و مناطق 

شهرداری.
برای معاونت خدمات شهری 60 وظیفه  در جهت به انجام رساندن ماموریت 
های این حوزه تعریف شده،که از شرح آن در این سند اجتناب شده است. 
پرواضح است اجرای مأموریت ها و وظایف حوزه معاونت خدمات شهری 
و محیط زیست ازطریق واحدهای تابعه آن انجام پذیر است. در بخش 
بعد، کلیاتی از واحدهای مورداشاره درقالب فاز شناخت حوزه مأموریتی 
ارائه میگردد. شایان ذکر است عالوه بر این واحدها، حوزه معاونت خدمات 
شهری مناطق 22گانه نیز تحت راهبری معاونت خدمات شهری و محیط 

زیست قرار دارند.

۳-۱-۱-	ادارات	و	سازمان	ها	و	شرکت	های	وابسته

۳-۱-۱-۱-اداره	کل	امور	خدمات	شهری	
ساختار	

 با عنایت به ضرورت بررسی و نظارت بر عملکرد امور خدمات شهری در 
شهر تهران و به منظور بهینه سازی روشهای انجام کار و تهیه شاخصهای 
مطلوب خدمات شهری و همچنین برنامهریزی به جهت رفع موانع اجرایی 
فعالیت های مربوطه، در سال 1377 اداره ای تحت عنوان اداره کل خدمات 
شهری تأسیس شد. سپس با گذشت زمان و پشت سر گذاشتن دوره 
های مختلف و با توجه به تغییر و گسترش مأموریت ها و وظایف حوزه 
خدمات شهری، این اداره به دو اداره کل )امورخدمات شهری و برنامه ریزی 
و توسعه شهری امورخدمات شهری( تبدیل گردید. اداره کل امور خدمات 
شهری با ساختار سازمانی مشتمل بر سه بخش اصلی: فوریت ها و خدمات 

اضطراری، هماهنگی و مالی و اداری، فعالیت می کند.

شرح	وظایف	
اهم وظایف و مأموریت های اداره کل امور خدمات شهری به شرح ذیل می باشد:
1.ارزیابی مستمر عملکرد مناطق 22 گانه در امور جاری خدمات شهری.  

2.نظارت عالی بر کیفیت و کمیت اجرای امور خدمات شهری اعم از   
)نظافت و پاکیزه سازی شهر، حفظ و توسعه فضای سبز، زیباسازی شهری، 

بازیافت و ساماندهی صنایع و مشاغل(.
3.نظارت بر اجرای طرح های فوریتی، موضوعی و موضعی در مناطق و   

سازمان ها و ارائه گزارش های مرتبط.
4.هدایت و هماهنگیهای الزم در برگزاری مناسبتهای خاص نظیر: مراسم   

ارتحال امام، یوم ا... 22 بهمن، برگزاری عید سعید فطر و...
5.نظارت بر اجرای مطلوب طرح های استقبال از بهار، رمضان، مهر و   

...
6.نظارت و حضور موثر در حوادث غیر مترقبه و مواقع بحران و ایجاد   

هماهنگی های الزم.
7.نظارت بر عملکرد مناطق در مواقع بارش برف و باران.  

8.نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامههای صادره مرتبط با   
امور خدمات شهری.

9.کنترل و نظارت بر وضعیت رفع سد معبر در مناطق 22 گانه و ایجاد   
هماهنگیهای الزم جهت ارتقا کمی و کیفی این موضوع.

10.کنترل و نظارت بر الیروبی و پاکسازی مسیلهای سطح شهر.  
11.نظارت بر امور مرتبط با نصب آنتنهای مخابراتی BTS و حضور موثر در   
نشستهای کمیته فنی مرتبط به عنوان نماینده حوزه معاونت خدمات شهری.

12.نظارت بر وضعیت مناسب سازی معابر شهری و حضور در نشستهای   
ستاد مربوطه در قالب نماینده حوزه معاونت خدمات شهری.

۳-۱-۱-2-اداره	کل	برنامه	ریزی	و	توسعه	شهری	امور	خدمات	شهری
تاریخچه 

بر اساس صورتجلسه مورخ 87/11/6 اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد 
امور خدمات شهری با 25 پست طی نامه 210/9148 در تاریخ 87/11/14 
ابالغ گردید که شامل 1 معاون و 4 کارشناس مسئول )مدیر4( بوده است. 
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آخرین تغییرات ساختارسازمانی آن با عنوان اداره کل برنامه ریزی و توسعه 
شهری امور خدمات شهری بنابر صورتجلسه مورخ 96/2/18 کمیته بازنگری 
و اصالح ساختار و سازمان با 31 پست، شامل 2 معاون و 5 اداره طی نامه 

شماره 210/14224051 مورخ 96/5/7 صورت پذیرفته است.

شرح	وظایف	
1.کنترل و نظارت در تهیه، تنظیم، تغییر و اصالح بودجه ساالنه سازمان   
ها و شرکتهای تابعه معاونت خدمات شهری و همچنین حوزه خدمات 

شهری مناطق 22 گانه.
2.کنترل و نظارت بر چگونگی تخصیص اعتبارات در بخشهای عمرانی   
و جاری و همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات سازمانها و شرکتهای تابعه 

معاونت خدمات شهری و حوزه خدمات شهری مناطق 22 گانه.
3.تهیه گزارش انحرافات احتمالی از بودجه و برنامه های ابالغ شده.  

4.نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدهای تابعه و بررسی و اعالم نظر   
در ارتباط با پیشنهاد اصالح بودجه واحدهای مورد اشاره.

5.هماهنگی و نظارت بر نحوه تدوین برنامه های پنج ساله شهرداری   
و هماهنگ کننده سازمانها و شرکتهای تابعه معاونت خدمات شهری در 

قالب دبیر کارگروه مرتبط.
6.نظارت بر نحوه اجرا و راستیآزمایی مواد و اهداف برنامه پنج ساله از   

سوی واحدهای تابعه معاونت خدمات شهری.
7.مشارکت در کارگروهها و همکاری با معاونت برنامه ریزی، توسعه   
شهری و امور شورا در ارتباط با تهیه برنامه های پنج ساله توسعه کشور، 

برنامه های راهبردی و استراتژیک واحدهای تابعه و سایر موارد مشابه.
8.نظارت بر فعالیتها و اجرای نظام کنترل پروژه )پیشرفت فیزیکی و ریالی   
و استقرار صحیح نظام( طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی سازمانها و 
شرکتهای تابعه معاونت خدمات شهری و حوزه خدمات شهری مناطق 22 

گانه.
9.بررسی و اعالم نظر درارتباط با طرحها و پروژههای واحدهای تابعه   
)سازمان ها و مناطق( و همچنین تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های 
حوزه خدمات شهری و بررسی علل تأخیر و عدم پیشرفت احتمالی پروژه ها.

10.اعمال نظارت عالی به نیابت از حوزه معاونت خدمات شهری بر   
نحوه عملکرد و چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران مرتبط 

در چارچوب دستورالعمل های ابالغی.
11.هماهنگی جهت اجرای قوانین، برنامه ها و دستورالعمل های ابالغی   

مرتبط در حوزه صف و ستاد.

۳-۱-۱-۳-	اداره	کل	محیط	زیست	و	توسعه	پایدار
تاریخچه

واحد محیط زیست در شهرداری تهران ازمهر ماه سال 1382 با عنوان ستاد   
محیط زیست و انرژی با محوریت انجام مطالعات و تدوین راهبردهای الزم 
در زمینه ساماندهی قنوات، مسیل ها و آبهای سطحی شهر تهران، اجرای 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساختمان ها و مکانیابی جایگاه های 
CNG ، طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله و تفکیک از مبداء آغاز به کار نمود.

این واحد در سال 1385 تغییر نام داد و با عنوان ستاد محیط زیست و   
توسعه پایدار با رویکرد استقرار نظام مدیریت محیط زیست در شهرداری 
تهران و انجام مطالعات زیست محیطی برای تمامی پروژه های شهری در 

کنار سایر اقدامات گذشته، فعالیت خود را ادامه داد.
در سال 1389 اولین ساختار سازمانی رسمی این واحد در تاریخ 89/9/17   
کمیسیون اصالح ساختار و تحول اداری شهرداری تهران با عنوان ستاد محیط 
زیست و توسعه پایدار با 15 پست سازمانی در قالب دو گروه مطالعات و 
گروه نظارت و هماهنگی در ساختار سازمانی شهرداری تهران ذیل معاونت 

خدمات شهری و محیط زیست ایجاد شد.
دومین اصالح ساختار آن در تاریخ 94/10/22 کمیته بازنگری و اصالح   
ساختار و سازمان با 2 معاونت و 5 اداره با 30 پست سازمانی مورخ 94/12/2 

ابالغ شد.
براساس بند 1 مصوبات مورخ 94/10/22 و مصوبات مورخ 96/2/4 كمیته   
بازنگری و اصالح ساختار و سازمان و بند 4 مصوبات شورای اداری شهرداری 
تهران مورخ 95/9/20 ساختار سازمانی مرکز مدیریت محیط زیست و 
توسعه پایدار طی سند شماره 210/13154520 مورخ 95/11/3  جایگزین 

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار گردید.
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براساس بند یك مصوبات 97/6/20 شورای اداری شهرداری تهران، مبنی   
بر بازنگری ساختار سازمانی مركز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و 
امتداد سازمانی آن در مناطق 22 گانه ، عنوان مركز مدیریت محیط زیست 
و توسعه پایدار طی سند شماره ١٦٥٧٠١٤٦ مورخ 97/6/25 به اداره كل 

محیط زیست و توسعه پایدار تغییر یافت.

شرح	وظایف
1.سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در جهت حفظ و ارتقاء   

محیط زیست شهر تهران براساس اسناد فرادستی
2.راهبری، هماهنگی و نظارت بر روند تحقق اهداف توسعه پایدار در   

مجموعه شهرداری تهران
3.راهبری و نظارت بر اجرای صحیح فرآیند ارزیابی اثرات و مطالعات   
توجیه محیط زیستی طرح ها و پروژه های شهری  قبل، حین و بعد از اجرا 
4. راهبری و نظارت بر پیاده سازی استانداردها و مدل های مرتبط با   

محیط زیست شهری 
  5. برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر مدیریت مصرف منابع ) انرژی و 

آب( در مجموعه شهرداری تهران 
  6. برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 

مجموعه شهرداری تهران
  7. پایش کمی و کیفی منابع اکولوژیک شهر تهران اعم از آب، خاک، 

هوا، صوت و تنوع  زیستی
8. سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی در جهت   

حفظ ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی شهر تهران
9. برنامه ریزی و راهبری در جهت ارتقاء آگاهی، توانمندی و توسعه   
مشارکتهای اجتماعی گروه های مختلف جامعه )اعم از شهروندان و سازمانها( 

در حوزه محیط زیست شهری 
10. ایجاد مرکز اطالعات محیط زیست شهر تهران بمنظور گردآوری   

داده های مرتبط، پردازش آنها و تولید گزارشات تحلیلی
11. راهبری، هماهنگی و نظارت بر فعالیت های ادارات محیط زیست   

مناطق 22 گانه

12. ایجاد تعامل، همكاری و هماهنگی با مراكز علمی، پژوهشی، اجرایی،   
نهادها و سازمانهای ذیربط در سطوح شهری، ملی و بین المللی

13. تدوین نظام نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های الزم در حوزه   
محیط زیست  شهری و توسعه پایدار

۳-۱-۱-۴-	سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی	  
	تاریخچه

در تاریخ ششم آبان ماه 1353، در یكصد و سومین جلسه انجمن شهر 
تهران اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در چهار فصل، 28 
ماده و 14 تبصره تصویب شد كه تا سال 1357 امور مختلف آتش نشانی بر 
مبنای اساسنامه مزبور انجام می شد و پست های سازمان نیز از پست های 
شهرداری تهران بود)درحال حاضر سازمان دارای پست های مستقل سازمانی 
می باشد.( ساختار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران که 
سازمان تفصیلی آن  با 7248  پست و 7 معاونت درتاریخ 91/12/7 به 
تائید و تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است براساس ابالغ شماره 
20/564867 مورخ 1396/5/18 مستند به بند 1 مصوبات بیستمین کمیته 
ساختار و سازمان مورخ 1395/12/14 با الحاق 11 ایستگاه جدید درجه 2 به 
ساختار مصوب قبلی و اضافه شدن جمعاً 417 پست سازمانی به 7248 
پست قبلی، تعداد پست های سازمان تفصیلی در وضعیت کنونی 7664 
پست می باشد. در حال حاضر باز طراحی ساختار سازمان آتشنشانی و 
خدمات ایمنی مطابق مصوبه مورخ 1397/2/9 شورای سازمان در دست 

اقدام میباشد. 

شرح	وظایف
برخی از وظایف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مطابق اساسنامه 

مصوب و ابالغ مورخ 1393/10/14 به شرح زیر می باشد: 
1.برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت اطفاء و مهار كلیه آتش سوزی ها، حوادث   
و حریق ها با استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی و تجهیزاتی سازمان 
به  منظور انجام عملیات امداد و نجات در جهت نجات جان و مال انسان ها 

و حفاظت از منابع شهر و میراث ملی با لحاظ شاخصه های بین المللی.
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2.برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و   
نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات الزم در جهت كاهش آثار سوء 

ناشی از آتش سوزی ها و خطرات ذی ربط . 
3.انجام پژوهش و مطالعات كاربردی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، دانش   

و توانمندسازی كاركنان.
4.نظارت برساخت و ساز كلیه فضاها و اماكن عمومی و شهری به ویژه   
انبار، بارانداز و كارگاه از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق با همكاری معاونت 

شهرسازی.
5.تهیه دستورالعمل های ایمنی مطابق با استانداردها، در راستای تحقق   

ضوابط و مقررات ملی ساختمان

۳-۱-۱-۵-	سازمان	بهشت	زهرا	)س(
تاریخچه

اولین تالش ها برای طراحی، اجرا و احداث گورستانی به نام  بهشت زهرا 
)سالم هللا علیها(، با هدف پایان دادن به موضوع تعدد گورستان ها در 
سطح شهر تهران در سال 1345 انجام گرفت .در این تصمیم گیری ها که 
با حضور شهردار وقت تهران و معاونین و رؤسای سازمان گورستان های 
پایتخت انجام پذیرفت، قطعه زمینی در تهران– قم  با مساحت 314  هکتار 
و در محدوده روستای مقصودآباد، به این موضوع اختصاص یافت و برای 
فعالیت های عمرانی و فضای سبز آن نیز بالفاصله اقدام شد اما فعالیت 
اصلی این آرامستان درفروردین ماه سال 1349 شروع شد. زیرا در ابتدا به 
علت وجود گورستان های متعدد فعال در محله های تهران با عدم اقبال 
عمومی جهت دفن اموات مواجه و سرانجام با دفن اولین متوفی در روز شنبه  
مورخ 1349/04/27 در قطعه 1 ردیف 1 شماره 1 رسماً مورد بهره برداری قرار 
گرفت.از حیث منابع مالی این سازمان، وابسته به شهرداری تهران بوده و تا 
تاریخ 17 بهمن ماه 1369 بر اساس اصول حسابداری دولتی درقالب بودجه 
مصوب و بخشنامه و دستورالعملهای صادره از شهرداری تهران اداره شده 
است. دراجرای بند 13 ماده 55 و به موجب اختیارات حاصله از ماده 42 و 
براساس ماده 84 قانون شهرداری، مصوب 11 تیرماه 1334 و اصالحیه های 
بعدی، درتاریخ 17 بهمن ماه 1369 ، اساسنامه سازمان تغییر یافته و از 

این تاریخ به بعد در قالب شخصیت حقوقی مستقل داری استقالل مالی 
و اداری بوده و  براساس اصول حسابداری بازرگانی اداره میشود. همچنین 
اساسنامه مذکور در سال 1389 بازنگری و اصالح شده در تاریخ 1389/4/22 

به تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید.
آخرین اصالح ساختار سازمان بهشت زهرا )س( بنا به صورتجلسه   
شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران با 168 پست کارمندی در تاریخ 

86/12/27  به تصویب رسید. 

شرح	وظایف
1.شرح وظایف و اختیارات سازمان بر اساس اساسنامه به شرح زیر   

است:
2.تعامل، همکاری و هماهنگی با کلیه مراکز علمی مرتبط با موضوع   
فعالیت سازمان جهت استفاده از دانش و فن آوری نوین در زمینه های 

زیست محیطی، پزشکی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی
3.برنامه ریزی جهت تملک اراضی و امالک واجد شرایط ایجاد گورستان   
های مورد نیاز شهر تهران با هماهنگی و همکاری کلیه مراجع مربوطه به 

ویژه سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران
4.برنامه ریزی و نظارت در جهت انتظام و ساماندهی فعالیت و چگونگی   
بهره برداری گورستان ها در شهر تهران اعم از فعال، متروکه، عمومی و 
خصوصی، موقوفه، مزار شهدا و سایر گورستان های موجود در چارچوب 

قوانین و مقررات موضوعه خصوصا مصوبات شورای اسالمی شهر تهران
5.برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور و ترتیبات الزم جهت حمل، تغسیل،   
تکفین، تدفین، انجام مراسم و تشریفات مذهبی و فرهنگی و سایر امور 
مرتبط با اموات در چارچوب اهداف و مأموریت های سازمان در کلیه گورستان 

های شهر تهران
6.تعیین تکلیف گورستانهای موجود شهر تهران اعم از فعال و متروکه   

در سطح محلی، منطقه ای و شهری
7.برنامه ریزی جهت استفاده از مشارکت های اجتماعی عموم شهروندان   
از طریق اطالع رسانی،آموزش و سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی الزم 

در راستای مأموریت ها و اهداف سازمان
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8.اخذ اعتبارات و تسهیالت الزم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور   
و مؤسسات با تأیید شهرداری تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان

9.سرمایهگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط   
در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی سازمان سرمایهگذاری و 
مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

10.انجام معامالت و انعقاد قراردادهای الزم در ارتباط با موضوع فعالیت   
سازمان

۳-۱-۱-۶-	سازمان	بوستان	ها	و	فضای	سبز	
تاریخچه	

تشکیالتی که به نام اداره باغات در سال 1339 ایجاد شده بود در سال 1342 
به سازمان پارک ها تغییر نام یافت و با تغییر اساسنامه در سال 1369 به 
سازمان پارک ها و فضای سبز تبدیل شد. این ساختار جدید در سال 1370 
تصویب شد. اساسنامه جدید و تغییر نام به سازمان بوستان ها و فضای 
سبز شهر تهران توسط شورای اسالمی شهر تهران در سال 1393 تصویب 
شد. شهر تهران كه از دیرباز و پیش از انتخاب آن به پایتختی در دوران 
قاجاریه به عنوان منطقه ای خوش آب و هوا و دارای باغات سرسبز شهرت 
داشت، با تمركز تشكیالت و سازمانهای دولتی در آن به كانون پرجنب و 

جوش فعالیت اقتصادی حیات خود قدم گذارد.
اعتدال طبیعت و گستردگی این فرش پر نقش در دامان مهربان البرز، 
این امكان را فراهم آورده بود تا تراكم اولیه ناشی از رشد شهرنشینی، بر 
چهره شهر و آداب و شیوه زندگی ساكنان آن خدشه ای وارد نسازد اما طی 
دهه های بعد و در پی گسترش توام با شتاب روند شهرنشینی، شكالت 
گوناگونی رخ نمود كه باعث اتخاذ تدابیر ویژه و بهره گیری ازترفند هایی در 
جهت ساماندهی فضای سبز و پیشگیری از نابودی طبیعت درون شهری 
گردید. در همین راستا, طرح ایجاد تشكیالتی بنام " اداره باغات " ارائه و 
در سال 1339 به اجرا درآمد.در سال 1340 با افزایش حوزه مسئولیت، نام 

آن به اداره امور پارکها و میادین تغییر یافت. 
در سال 1342 با گسترش تعداد پارکهای شهری و توسعه وظایف اداره مذکور، 
ساختار آن به سازمان تغییر یافت و به عنوان سازمان پارکها فعالیت خود را 

ادامه داد. سازمان از سال 1369 عالوه بر برنامه ریزی و اجرای سیاست  هایی 
در زمینه بهره  وری ازشیوه  های علمی نگهداری و توسعه كالن فضای سبز, 
به نظارت مستقیم بر مجموعه فضای سبز شهر تهران همت گماشت و به 
موازات آن, توسعه و گسترش كمربند سبز پیرامون شهر تهران را در دستور 
كار خود قرار داد. و در سال 1370 تشکیالت جدید آن تحت عنوان سازمان 
پارکها و فضای سبز شهر تهران مورد تصویب وزارت کشور قرار گرفت و در 
سال 1393 بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران و ابالغ اساسنامه 
جدید نام آن به "سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران" تغییر یافت.

شرح	وظایف
برخی از وظایف سازمان بوستان ها و فضای سبز به شرح زیر می باشد:  

1.مطالعه و برنامه ریزی در خصوص حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه   
فضای سبز عمومی، تفرجگاهی، گردشگری، بوستان ها و كمربند سبز شهری 
در محالت و مناطق شهر تهران با استفاده از مشاركت بخش خصوصی و 

با همكاری نهادهای مدنی ذی ربط و مشاركت عمومی شهروندان. 
2.برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم جهت تهیه شناسنامه درختان واقع   
در بوستان ها، فضاهای سبز، فضاها و معابر عمومی و باغات در كلیه مناطق 

شهری تهران. 
3.تعامل و همكاری با كلیه مراكز علمی و دانشگاهی معتبر و واجد شرایط   
در داخل و خارج از كشور جهت استفاده از دانش و فن آوری های نوین در 

انجام وظایف سازمان.
4.مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تأمین آب موردنیاز فضای سبز شهر   
تهران با همكاری و هماهنگی سازمان آب منطقه ای استان تهران و سایر 

مراجع ذی ربط.
5.مطالعه و برنامه ریزی جهت نظارت و كنترل بر نحوه مبارزه با آفات   
و بیماری های حیوانی تأثیرگذار بر فضای سبز و آلودگی های اثرگذار بر آب، 
خاك و فضای سبز شهر تهران با همكاری و هماهنگی سایر مراجع تخصصی 

ذی ربط.
6.مطالعه و برنامه ریزی در خصوص شناسایی و تولید گونه های موجود   
درختی، درختچه ها و سایر گونه های گیاهی متناسب با وضعیت اقلیمی و 
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زیست محیطی شهر تهران و تهیه نقشه چگونگی پراكندگی آن ها در شهر 
تهران.

7.مطالعه و برنامه ریزی جهت ساماندهی و توسعه فضای سبز عمودی   
وافقی بر بدنه ساختمانها و ابنیه با هماهنگی سایر مراجع ذیربط با مشارکت 
عموم شهروندان تهرانی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بویژه مصوبات 

شورای شهر تهران
8.مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عمومی   
شهروندان تهرانی جهت جلب مشارکت و همکاری ایشان در حفظ، نگهداری 
و استفاده بهینه از فضاهای سبز ، باغات، بوستانها و فضاهای سبز واقع در 
معابر عمومی)فضاهای تفرجگاهی و گردشگری( از طریق استفاده از رسانه 
های جمعی و سایر ظرفیتهای آموزشی و اطالع رسانی در سطح شهر تهران

9. انجام معامالت و دادو ستد و انعقاد قراردادهای الزم در ارتباط با   
موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

10. اخذ اعتبارات و تسهیالت الزم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و   
سایر موسسات مالی با تایید شهرداری تهران و در چارچوب بودجه مصوب 

سازمان
۳-۱-۱-۷-	سازمان	مدیریت	پسماند

تاریخچه 
در سال 89 که سازمان بازیافت و تبدیل مواد و سازمان خدمات موتوری با   
هم ادغام گشته و سازمان مدیریت پسماند ایجاد شد، ساختار و پست های 
سازمان جدید از ادغام پست های 2 سازمان قبلی شکل گرفت و ساختار 
مطلوب وضعیت فعلی سازمان توسط هیات مدیره به تصویب رسیده اگر 

چه این ساختار فاقد مصوبه شهرداری تهران می باشد.

شرح	وظایف
    برخی از وظایف سازمان مدیریت پسماند به شرح زیر می باشد:

1.برنامه ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و   
مورد نیاز در جامعه شهری تهران از طریق آموزش و اطالع رسانی جهت باال 
بردن سطح دانش و آگاهی مردم و دست اندركاران، با استفاده از ظرفیت 
رسانه های جمعی، تبلیغات محیطی، مشاركت عمومی شهروندان تهرانی 

و نهادهای مدنی تخصصی بهویژه شورایاری های محالت در جهت تحقق 
اهداف سازمان.

2.برنامه ریزی جهت نظافت و رفت و روب، شستشوی معابر، انهار،   
سطوح، مبلمان  و سایر المان های شهری و بطور كل پاكیزه سازی معابر و 

فضاهای عمومی شهر تهران با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی
3.برنامه ریزی و نظارت بر كاهش تولید پسماند توسط تولیدكنندگان و   
تهیه كنندگان كاالهای مصرفی ومصرف كنندگان كاالها )كلیه تولیدكنندگان 
پسماند( در شهر تهران با استفاده از ظرفیت های مشاركت های عمومی 

مردم و همكاری نهادهای مدنی و دولتی ذیربط.
4.برنامه ریزی جهت تفكیك پسماند در مبدأ تولید به منظور ایجاد ارزش   
افزوده برای پسماند، بهبود كیفیت پسماند ورودی به طرح های تولیدی 
كمپوست و بازگرداندن مواد و انرژی به چرخه تولید و طبیعت با بهره گیری 

از آخرین دستاوردهای علمی.
از  بهداشتی پسماند  و  5.برنامه ریزی در جهت جمع آوری مطلوب   
مبادی تولید، حمل سریع و ایمن آن به مراكز پردازش و دفع با استفاده از 

ظرفیت های بخش خصوصی.

۳-۱-۱-۸-	سازمان	زیباسازی	شهر	تهران					
تاریخچه 

سازمان زیباسازی با تصویب اساسنامه  آن در سال 1354 ایجاد شد،   
پس از آن اساسنامه این سازمان به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها در 
تاریخ 70/2/26 به تصویب وزارت کشور رسید.آخرین اساسنامه سازمان 
زیباسازی شهر تهران به شماره 1110678 مورخ 15/10/1393 از طرف شهردار 

تهران ابالغ شد.

	شرح	وظایف
1.برنامه ریزی و نظارت الزم جهت ساماندهی سیما و منظر شهر در   
مقیاس های محلی، منطقه ای و شهری در كلیه فضاها و معابر عمومی و 
شبكه های ارتباطی اعم از پیاده رو ها و سواره راه ها، بوستان ها و سایر فضاهای 

عمومی مرتبط در شهر تهران.
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2.هماهنگی و همكاری با كلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی مرتبط   
با موضوع فعالیت سازمان.

3.برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت ساماندهی و انتظام تبلیغات محیطی   
در شهر تهران با همكاری و هماهنگی سایر مراجع مربوط به ویژه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی.
4.برنامه ریزی و اقدام الزم جهت ساماندهی و انتظام تابلوها، نوشتارها و   
كلیه تبلیغات تجاری واحدهای صنفی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در 
چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با همكاری و هماهنگی كلیه نهادهای 

ذیربط. 
5.برنامه ریزی و اقدام الزم جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عمومی   
شهروندان تهرانی با استفاده از ظرفیت های تبلیغات محیطی با همكاری 
و هماهنگی مراجع ذیربط و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه به ویژه 

مصوبات شورای اسالمی شهر تهران.
6.تعامل با مراكز علمی و دانشگاهی داخل و خارج كشور جهت استفاده   

از فن آوری های نوین در راستای تحقق اهداف سازمان.
7.اعمال نظارت جهت رعایت شاخص های زیباسازی در كلیه واحدهای   
اجرایی وابسته به شهرداری تهران در طرح های توسعه شهری و برنامه های 
اجرایی مرتبط با موضوع مبلمان شهری در مقیاس های محلی، منطقه ای و 

شهری با كاربری مختلف.
8.برنامه ریزی و همكاری و سایر اقدامات الزم جهت مرمت و بازسازی و   
معرفی فضاها و اماكن تاریخی ارزشمند واقع در بافت تاریخی و فضاها و 
اماكن و آثار و بناهای ارزشمند فرهنگی با همكاری و هماهنگی مراجع دولتی 

و عمومی و مدنی و خصوصی ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمان.
9.انجام معامالت و داد و ستد و انعقاد قرارداد الزم در جهت تحقق   
اهداف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به ویژه آیین نامه 

مالی و معامالتی مربوط.
10. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط   
در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان به ویژه با سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

11.اخذ اعتبارات و تسهیالت الزم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور   

و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شهرداری تهران در چارچوب بودجه 
مصوب سازمان

12. برنامه ریزی و اقدام الزم جهت ارائه الگوهای مرتبط با موضوع فعالیت   
سازمان زیباسازی، سیما و منظر شهری در قالب طرح های مرتبط

۳-۱-۱-۹-	سازمان	مدیریت	میادین	میوه	و	تره	بار	و	فرآورده	های	کشاورزی
تاریخچه	

    اساسنامه سازمان میادین میوه و ترهبار با 32 پست کارمندی و 16 پست 
کارگری براساس صورتجلسه مورخ 1358/12/19  شورای اداری و استخدامی 
شهرداری تهران مورد موافقت قرارگرفت و جهت تصویب نهایی به انجمن 

شهر ارسال گردید. 
- تصویب سازمان کارگری و کارمندی سازمان میادین میوه و تره بار در تاریخ 

1365/3/5 جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران.
- تصویب سازمان میادین میوه و تره بار با 58 پست سازمانی بر اساس 

صورتجلسه مورخ 67/9/1 شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران. 
- تصویب سازمان کارمندی سازمان میادین میوه و تره بار با 58 پست 
سازمانی در تاریخ 67/9/22 جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری تهران.

- تصویب اولین آئین نامه اداری و استخدامی سازمان مذکور در تاریخ 
1370/08/21 توسط شورای سازمان صورت پذیرفت و آیین نامه اداری و 
استخدامی فعلی به استناد بند 3 از یکصد و ششمین صورتجلسه هئیت 
مدیره سازمان بتاریخ 1388/04/01 مورد تایید و بر اساس بند 7 از صورتجلسه 
عادی ساالنه شورای سازمان تصویب و در تاریخ 1387/12/2 جهت اجرا به 

سازمان ابالغ شد.

	شرح	وظایف
برخی از وظایف سازمان میادین میوه و تره بار به شرح زیر می باشد:   

1.مطالعه، بررسی كاربردی و برنامه ریزی در جهت ساماندهی و توسعه   
كمی و كیفی كلیه میادین میوه و تره بار و عرضه محصوالت در مقیاس های 
عملكرد شهری، منطقه ای و محلی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه 

به ویژه مصوبات شورای اسالمی شهر تهران.
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توسعه  و  درخصوص ساماندهی  برنامه  ریزی  و  بررسی  2.مطالعه،   
سامانه های عمده فروشی، صنایع، تأسیسات جانبی و پشتیبانی مانند 
كارخانجات درجه بندی و بسته بندی صنایع غذایی، سردخانه ها و انبارها و 
سایر موارد مرتبط با اهداف و مأموریت های سازمان با استفاده از ظرفیت 
مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و با همكاری كلیه نهادهای دولتی، 

عمومی و مدنی ذی ربط.
3.برنامه ریزی جهت تسهیل در امر تهیه، نگهداری و توزیع كلیه فرآورده های   
زراعی، باغی، دامی، طیور و آبزیان متناسب با نیازهای جمعیتی شهر تهران به 
منظور توزیع بهینه در سطح شهر تهران، مطابق با مأموریتها و اهداف سازمان 

با تعامل و همكاری نهادهای دولتی، عمومی، صنفی و تعاونی های مربوطه.
4.برنامه ریزی و نظارت كمی و كیفی در جهت مدیریت میادین میوه   
و تره بار و محصوالت و فرآورده های كشاورزی و با تأكید بر رعایت حقوق 

شهروندان و مراجعه كنندگان به میادین یاد شده.
5.برنامه ریزی و نظارت در جهت ایجاد مراكز موقت عرضه میادین میوه   

و تره بار و فرآورده های كشاورزی در مناسبت های خاص.
6.برنامه ریزی جهت توسعه كمی وكیفی سرانه های خدماتی و عمومی   
مورد نیاز در میدان مركزی میوه و تره بار وسایرمیادین اصلی اعم از خدمات 
ایجاد سردخانه، انبار، سایر صنایع پشتیبان از جمله صنایع بسته بندی و 
درجه بندی خوراك دام و سایر موارد مرتبط، همچنین اماكن رفاهی مورد نیاز 
متناسب با میادین یاد شده، با نهایت استفاده ممكن از ظرفیتهای بخش 

خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط.
7.ایجاد و توسعه میادین و بازارهای روز عرضه محصوالت و فرآورده های   
كشاورزی به منظور دسترسی آسان مصرف كنندگان در نقاط مختلف شهر 

با رویكرد محله محوری.
8.اعمال نظارت كیفی و بهداشتی بر كلیه مراحل تأمین، نگهداری، فرآوری،   
بسته بندی، حمل و نقل، عرضه و توزیع محصوالت و فرآورده های كشاورزی 
در میادین و بازارهای سازمان با استفاده از قابلیت های نظارتی آزمایشگاه های 
كنترل كیفی و بهداشتی مواد پروتئینی جهت جلوگیری از اقدامات غیرمجاز در 
این زمینه و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و با رعایت شاخص های 
زیست محیطی و بهداشتی با تأكید بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی.

۳-۱-۱-۱۰-	شرکت	ساماندهی	صنایع	و	مشاغل	شهر
تاریخچه	

همزمان با پیدایش شهرسازی مدرن ، به منظور چاره جویی برای رفع   
چالشهای ناشی از توسعه شهری و توسعه صنایع و مشاغل شهری ،در مصوبه 
سال 1369 هیات وزیران 31 رسته شغلی از جمله تهیه کنندگان چرم، روده 
پاک کنی ها، زهتابی ها، ریخته گری ها و آبکاری ها و... مشمول انتقال به 
شهرک های صنعتی در اطراف تهران شدند و شهرداری موظف به هدایت 
این مشاغل گردید. براین اساس بنا به دستور شهردار وقت تهران سازمانی 
به نام "سازمان ساماندهی و انتقال صنایع مزاحم" در سال 1369 تاسیس 
و فعالیت خود را آغاز نمود  تا محوریت این ماموریت را از طریق اجرای بند 

بیست ماده 55 قانون شهرداری ها، در شهرداری تهران داشته باشد.
در سال 1372 این سازمان به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر   
تغییر نام یافت تا به منظور اعتالی کیفیت محیط زیست شهر و رفع سایر 
مزاحمت های صنایع و مشاغل که در شهر فعالیت میکنند، اقدام کند. از 
طرفی با توجه به چالشهای جدید و مهم دیگری که ناشی از فعالیت غیر 
اصولی، مکانیابی و توسعه نامناسب بود، ساماندهی صنایع و به ویژه مشاغل 
رابا تحقیق و پژوهش در قالب نظارت بر ساخت مجتمع های صنفی و 

خدماتی بر عهده بگیرد.
ماموریت هایی دیگری پس از تاسیس بر عهده این شرکت نیزگذاشته     
شامل: مدیریت و نظارت بر عرضه کیوسکهای گل و مطبوعات،کنترل 
حیوانات شهری، مدیریت مراکز خرید و فروش خودرو، مدیریت و راهبری 
جایگاههای عرضه سوخت گاز )CNG( و مدیریت بازارهای موقت و روز بازار 

ها است.

شرح	وظایف
1.ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده  
2.ساماندهی پهنه های کسب و کار  

3.پیشگیری از ایجاد مزاحمت های شغلی در راستای ایجاد شهری ایمن و پاک  
4.هماهنگی و همكاری با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در اجرای   

برنامه های ساماندهی مشاغل
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5.انتقال صنوف مزاحم به منظور ساماندهی به مجتمع های صنفی و   
خدماتی و شهرک های صنعتی

6.خدماترسانی به شهروندان از طریق ایجاد اطمینان در خرید و فروش   
خودرو و حذف واسطهگری

7.سامان بخشی و ایجاد بستر مناسب جهت عرضه محصوالت فرهنگی   
)کیوسک های گل و مطبوعات(

8.ارتقاء سطح سالمت وبهداشت محیط شهری از طریق کنترل حیوانات   
شهری )موش و سگ(

9.ایجاد زمینههای کار و فعالیت در سطح محالت از طریق ایجاد بازارهای   
موقت )روز بازارها و شب بازار ها( و بازارچههای توانمند سازی زنان سرپرست 

خانوار
10.مدیریت  و نظارت بر جایگاههای CNG به منظور استفاده از سوخت   

پاک در جهت کاهش آلودگی هوا 

۳-۱-۱-۱۱-	شرکت	شهربان	و	حریم	بان		
تاریخچه	

بر اساس صورتجلسه کمیته بازنگری اصالح ساختار و سازمان شهرداری   
تهران به تاریخ 94/08/19، بدین وسیله ساختار و سازمان  شركت شهربان و 
حریم بان در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست،  با 3 معاونت، 
8  اداره و سقف 52 پست سازمانی ابالغ میشد. در این راستا مقرر شد 

رتبه شرکت از 2 به 1 ارتقاء یابد.
شرح	وظایف

الف( برنامه ریزی و هماهنگی ما بین کلیه نهادهای عمومی، دولتی و مدنی،   
قضایی و انتظامی ذیربط در راستای اهداف سند چشم انداز، راهبردهای 
سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری تهران 
و همکاری با واحد های تابعه در چارچوب وظایف و ماموریت های قانونی 

و دستورالعمل های ابالغی شهرداری تهران به منظور:
1. برقراری انضباط شهری از طریق همکاری در شناسایی و جلوگیری از 
تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیر مجاز اعم از تفکیک اراضی ، 
تغییر کاربری ، حفاری، دیوارکشی ، هرگونه عملیات ساخت و ساز  خارج 

از ضوابط و مقررات شهرسازی، نظارت بر حفظ ایمنی در حین ساخت و 
ساز و رفع سد معبر از جمله سد معبر ساختمانی ، که در داخل محدوده 
شهر  پس از اخذ مجوز قانونی  از شهرداری  منطقه و در حریم شهر تهران 

برابر مقررات توسط شرکت انجام می شود .
2 .شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از سد معبر صنفی و بساط گستری و 

دورهگردی )شبه متکدیان(
3. همکاری در جمع آوری  مستندات الزم جهت تشکیل پرونده تخلفات 

بند های فوق الذکر 
4. همکاری در اجرای آرای قطعی کمیسیونهای ماده صد و اجرای تبصره 
یکم )1( از بند دوم )2( ماده پنجاه و پنجم )55( قانون شهرداری ها و تهیه 
و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع و معاونت ها ی ذیربط به 

صورت موردی و ماهیانه 
ب( برنامه ریزی جهت استفاده از مشارکت های اجتماعی عموم شهروندان 
از طریق اطالع رسانی و آموزش های الزم در راستای وظایف و ماموریت های 

محوله
ج( ارائه انواع خدمات مشاوره ای و نظارتی به نواحی در چارچوب وظایف 

و ماموریت های محوله
د( اخذ اعتبارات و تسهیالت از نظام بانکی و موسسات اعتباری مورد تایید 
شهرداری تهران و در چارچوب و وظایف و اختیارات برنامه بودجه مصوب 

ساالنه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه.
5. انجام معامالت و داد و ستد و انعقاد قراردادهای الزم در ارتباط با موضوع 

فعالیت های شرکت
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۴-	عملکرد	حوزه	مأموریتی	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	در	برنامه	پنج	ساله	
دوم	شهرداری	تهران

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران براساس تجارب به دست آمده از تدوین 
برنامه پنج ساله اول و برنامه عملیاتی میان مدت و همچنین نیازها و الزامات 
شهر تهران برای دوره زمانی 1393 الی 1397 به عنوان دومین برنامه پنج ساله 
تدوین گردید. برنامه مذکور به لحاظ تعداد مواد و احکام در قالب 9 فصل، 6 
حوزه مأموریتی، 29 بخش، 166 ماده، 71 تبصره، 101 سیاست اجرایی، 150 هدف 
عملیاتی، 260 هدف کمی و تعداد 32  نقشه در ابتدای سال 1393 از سوی 
شورای اسالمی شهر تهران تصویب و ابالغ شد. بدون تردید، استفاده از تجارب 
موفق گذشته با تمرکز بر برنامه دوم شهر تهران به عنوان جدیدترین برنامه شهر 
و هم چنین استفاده از تجارب بین المللی و دانش انباشته کارشناسی چراغ 
راهی برای تدوین برنامه ای واقع بینانه با احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود. 
با این نگاه، در این بخش عملکرد حوزه  بر اساس راهبردهای طرح جامع و تنها 

در قالب جداول اهداف کمی و تا سال 1397 بیان شده است.
هدف اصلی برنامه دوم، حرکت اثربخش در راستای دستیابی به چشماندازها 
و اهداف کالن طرح جامع شهر تهران بوده است. شاخصهای عملیاتی و کمی 
تعریف شده در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران میزان دستیابی به این 
اهداف را تعیین و بر اساس آن عملکرد مربوطه را پایش میکند. در زیر، به 
بررسی برخی از عملکردهای حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست در 
خصوص اهم اهداف کالن و احکام این برنامه اشاره می شود ؛ که در ادامه 
این بخش بصورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. قبل از آن به جهت 
برداشت بهتر از ارزیابی عملکرد برنامه دوم نیاز است به اشکاالت کلی برنامه 

پنج ساله دوم توسعه شهرداری تهران به  شرح ذیل اشاره شود:
مبانی نظری و نقشه راه تدوین برنامه دوم مبهم و بدون استدالل و استناد است. •
به پیامدها و نتایج اجرای برنامه بر رضایت مندی شهروندان توجه جدی •

نشده است.
در تدوین برنامه نگرش سیستمی دیده نشده است•
ارتباط چشم اندازها به سیاست ها ، راهبردها و مواد برنامه به شکل صوری •

انجام شده بود. 
راهبردها و سیاست های برنامه منتج از تحلیل های SWOT تهیه شده در •

اسناد پشتیبان برنامه نبوده است.
برنامه فاقد اولویت بندی اقدام و جهت گیری استراتژیک است. •
برآوردهای مالی جدول منابع و مصارف برنامه دقیق و واقعی نیست و در •

مقابل تغییرات پیش آمده در محیط اقتصادی و مالی کشور و شهرداری تهران 
از انعطاف اجرایی الزم برای تامین هزینه های برنامه برخوردار نیست.

پروژه های کالن و مهم شهر در طول پنج سال برنامه معرفی نشده است. •
برخی از احکام برنامه انتزاعی ، غیرواقع بینانه و ایده آل گرایانه است. •
به برخی از وظائف و عملکردهای ذاتی شهرداری تهران بی توجهی شده است. •

علی ای حال ، در فصل سوم برنامه دوم و در راستای تحقق چشم انداز طرح 
جامع شهر تهران و تبدیل تهران به شهری سر سبز و زیبا، شاداب و سرزنده 
با فضاهای عمومی متنوع و گسترده، حوزه ماموریتی محیط زیست و خدمات 
شهری با اجرای راهبردهای  "توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و 
پیراشهری"،" زیبا سازی و هویت بخشی به سیما و منظر شهری"،" ارتقای 
سطح بهداشت و محیط زیست شهری" و" تامین مناسب نیازهای شهروندان 
در زمینه خدمات شهری"  در ذیل 32 ماده و 101 هدف کمی  اقدامات متنوعی 
را در حوزه ماموریتی خدمات شهری و محیط زست پیش بینی نمود.  در ذیل 
فصل سوم و چهارم  برنامه توسعه، بخش های هشتم، نهم، دهم و یازدهم 
)فصل سوم( و بخش های دوازدهم و سیزدهم )فصل چهارم مدیریت ایمنی 
و بحران(برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، به موضوع خدمات شهری و 
محیط زیست پرداخته است . در ادامه ارزیابی عملکرد هریک از بخش های 

اشاره شده بیان می شود . 

۴-۱-	توسعه	یکپارچه	و	متوازن	فضای	سبز	شهری	و	پیراشهری
بخش هشتم کتاب برنامه دوم با موضوع" توسعه یکپارچه و متوازن فضای 
سبز شهری و پیراشهری" شامل 8 ماده، 9 بند و 6 تبصره بوده و به ارائه 
راهکارهایی در جهت  ایجاد شهری سرسبز و پاک از طریق توسعه فضای سبز 
شهری و پیراشهری، توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز، حفاظت از منابع 
و سرمایه های طبیعی شهر، اتخاذ رویکرد آموزشی سالمت شهر و پایش و 
نگهداشت محیط زیست میپردازد.در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی 

شده این بخش 22 هدف کمی به شرح جدول شماره )1(تعریف شده است.
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۴-	عملکرد	حوزه	مأموریتی	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	در	برنامه	پنج	ساله	
دوم	شهرداری	تهران

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران براساس تجارب به دست آمده از تدوین 
برنامه پنج ساله اول و برنامه عملیاتی میانمدت و همچنین نیازها و الزامات 
شهر تهران برای دوره زمانی 1393 الی 1397 به عنوان دومین برنامه پنج ساله 
تدوین گردید. برنامه مذکور به لحاظ تعداد مواد و احکام در قالب 9 فصل، 6 
حوزه مأموریتی، 29 بخش، 166 ماده، 71 تبصره، 101 سیاست اجرایی، 150 هدف 
عملیاتی، 260 هدف کمی و تعداد 32  نقشه در ابتدای سال 1393 از سوی 
شورای اسالمی شهر تهران تصویب و ابالغ شد. بدون تردید، استفاده از تجارب 
موفق گذشته با تمرکز بر برنامه دوم شهر تهران به عنوان جدیدترین برنامه شهر 
و هم چنین استفاده از تجارب بین المللی و دانش انباشته کارشناسی چراغ 
راهی برای تدوین برنامه ای واقع بینانه با احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود. 
با این نگاه، در این بخش عملکرد حوزه  بر اساس راهبردهای طرح جامع و تنها 

در قالب جداول اهداف کمی و تا سال 1397 بیان شده است.
هدف اصلی برنامه دوم، حرکت اثربخش در راستای دستیابی به چشماندازها 
و اهداف کالن طرح جامع شهر تهران بوده است. شاخصهای عملیاتی و کمی 
تعریف شده در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران میزان دستیابی به این 
اهداف را تعیین و بر اساس آن عملکرد مربوطه را پایش میکند. در زیر، به 
بررسی برخی از عملکردهای حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست در 
خصوص اهم اهداف کالن و احکام این برنامه اشاره می شود ؛ که در ادامه 
این بخش بصورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. قبل از آن به جهت 
برداشت بهتر از ارزیابی عملکرد برنامه دوم نیاز است به اشکاالت کلی برنامه 

پنج ساله دوم توسعه شهرداری تهران به  شرح ذیل اشاره شود:
مبانی نظری و نقشه راه تدوین برنامه دوم مبهم و بدون استدالل و استناد است. •
به پیامدها و نتایج اجرای برنامه بر رضایت مندی شهروندان توجه جدی •

نشده است.
در تدوین برنامه نگرش سیستمی دیده نشده است•
ارتباط چشم اندازها به سیاست ها ، راهبردها و مواد برنامه به شکل صوری •

انجام شده بود. 
راهبردها و سیاست های برنامه منتج از تحلیل های SWOT تهیه شده در •

اسناد پشتیبان برنامه نبوده است.
برنامه فاقد اولویت بندی اقدام و جهت گیری استراتژیک است. •
برآوردهای مالی جدول منابع و مصارف برنامه دقیق و واقعی نیست و در •

مقابل تغییرات پیش آمده در محیط اقتصادی و مالی کشور و شهرداری تهران 
از انعطاف اجرایی الزم برای تامین هزینه های برنامه برخوردار نیست.

پروژه های کالن و مهم شهر در طول پنج سال برنامه معرفی نشده است. •
برخی از احکام برنامه انتزاعی ، غیرواقع بینانه و ایده آل گرایانه است. •
به برخی از وظائف و عملکردهای ذاتی شهرداری تهران بی توجهی شده است. •

علی ای حال ، در فصل سوم برنامه دوم و در راستای تحقق چشم انداز طرح 
جامع شهر تهران و تبدیل تهران به شهری سر سبز و زیبا، شاداب و سرزنده 
با فضاهای عمومی متنوع و گسترده، حوزه ماموریتی محیط زیست و خدمات 
شهری با اجرای راهبردهای  "توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و 
پیراشهری"،" زیبا سازی و هویت بخشی به سیما و منظر شهری"،" ارتقای 
سطح بهداشت و محیط زیست شهری" و" تامین مناسب نیازهای شهروندان 
در زمینه خدمات شهری"  در ذیل 32 ماده و 101 هدف کمی  اقدامات متنوعی 
را در حوزه ماموریتی خدمات شهری و محیط زست پیش بینی نمود.  در ذیل 
فصل سوم و چهارم  برنامه توسعه، بخش های هشتم، نهم، دهم و یازدهم 
)فصل سوم( و بخش های دوازدهم و سیزدهم )فصل چهارم مدیریت ایمنی 
و بحران(برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، به موضوع خدمات شهری و 
محیط زیست پرداخته است . در ادامه ارزیابی عملکرد هریک از بخش های 

اشاره شده بیان می شود . 

۴-۱-	توسعه	یکپارچه	و	متوازن	فضای	سبز	شهری	و	پیراشهری
بخش هشتم کتاب برنامه دوم با موضوع" توسعه یکپارچه و متوازن فضای 
سبز شهری و پیراشهری" شامل 8 ماده، 9 بند و 6 تبصره بوده و به ارائه 
راهکارهایی در جهت  ایجاد شهری سرسبز و پاک از طریق توسعه فضای سبز 
شهری و پیراشهری، توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز، حفاظت از منابع 
و سرمایه های طبیعی شهر، اتخاذ رویکرد آموزشی سالمت شهر و پایش و 
نگهداشت محیط زیست میپردازد.در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی 

شده این بخش 22 هدف کمی به شرح جدول شماره )1(تعریف شده است.
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توضیحات	جدول	:
1-آمار ارائه شده در شاخص مساحت بوستانها و تفرجگاههای احداث شده با پارک جنگلی درون محدوده 
مربوط به بوستانهایی است که تا پایان سال 1397 به تعداد 24 قطعه به مساحت 26/6259 هکتار  100% به 
انجام رسیده اند. الزم به ذکر است سرانه ها در سال های اول، دوم و حتی سوم برنامه بر اساس نامه شماره 
353706 مورخ 95/3/25 سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، )برای سال 1395 جمعیت شهر 
تهران 8264133   نفر و در سال 1394 جمعیت  8219506  نفر( محاسبه شده بود که کمتر از آخرین جمعیت 
سرشماری شده است. سرانه سال 95بر اساس آخرین اطالعات جمعیت اخذ شده از سامانه تحلیل اطالعات 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و جمعیت سال95   8.693.706   نفرمحاسبه شده است. سرانه ها 96 

نیز بر اساس جمعیت جدید محاسبه شده است.
2- مساحت فضای سبز ایجاد شده در معابر شهری تا پایان سال 97، 7/8573 هکتار میباشد. در این خصوص 
الزم به ذکر است که از این میزان 14هکتار مربوط به نگهداری فضای سبز هنرستان طهرانی مقدم ، شهرک شهید 
شجاعی،شهرک شهید الماسی و.... میباشد بدیهی است دستیابی به هدف کمی این ردیف منوط به اجرای پروژه 
های عمرانی توسعه بزرگراهها و راههای دسترسی اصلی در سطح شهر میباشد.که با تحقق این مهم، افزایش 

سطوح فضای سبز معابر شهری بدیهی است.
3- اکثر پروژه های روددره ها در مناطق 22 گانه شهرداری تهران جهت برنامه ریزی توسط سازمان مشاور فنی 

و مهندسی شهر تهران متوقف می باشد.
4- در سال 1397 اعتبار ساماندهی درختان، به احیا و کاشت درختان خیابان ولیعصر)عج(به تعداد 1100 اصله 

با محیط بین باالی 50 سانت تعلق گرفت.
5- بر اساس بخشنامه ارسالی از سوی شهردار تهران کلیه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی این سازمان از طریق 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و بارگذاری در سامانه پژوهش یار  نجام پذیرفته است. لیکن متأسفانه 
تجربه نشان داده است انجام طرحها در آن مرکز به دالیل متعدد همچون فرآیند تصویب طرح زمانی بیش 
از آنچه در برنامه پیش بینی شده است به طول میانجامد. علی ایحال گزارش طرح هایی که به سفارش این 

سازمان در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دست انجام می باشد به شرح ذیل ایفاد می گردد. 

6- تا پایان سال 1397  شصت و پنج و نیم درصد بازپیرایی های انجام شده در بوستانها و معابر شهری در 
خصوص این بند پیشرفت داشته اند.تحقق کامل این هدف موکول به اجرای وسیع برنامه بازپیرایی بوستانها و 
معابر شهری میباشد، بنابراین در صورت افت و یا معوق ماندن پروژه های بازپیرایی نیل به این هدف با چالش 

مواجه خواهد شد.
دستیابی به هدف کمی این ردیف منوط به ایجاد ظرفیت های تازه از طریق تکمیل و بهره برداری پروژه های 
عمرانی جدید احداث، توسعه بزرگراهها و راههای دسترسی اصلی در سطح شهر همچون  بزرگراه، میادین، خیابان 

ها و ... میباشد. که با تحقق این مهم، افزایش سطوح فضای سبز معابر شهری بدیهی است.
7- در سال 94 پکیج های تصفیه فاضالب در مناطق مختلف با ظرفیت های مختلف اجرا و با بهره برداری 
از تمامی آنها 270،000 متر مکعب آب سالم در سال از طریق تصفیه فاضالب تأمین گردید که از میزان براورد 
هدف کمی مذکور کمتر بود. از جمله اقداماتی که دراین خصوص انجام گرفته بود احداث یک سیستم تصفیه و 
بازچرخش آب  دریاچه بوستان ملت به حجم 30000 متر مکعب 18 بار در سال می باشد که این تصفیه خانه 
به خاطر پاره ای مشکالت فنی متوقف گردید و همچنین با توجه به مصوبه هییت مدیره سازمان مدیریت 
میادین و عدم تملک زمین تصفیه خانه توسط شهرداری پروژه طراحی و راه اندازی مجدد تصفیه خانه میدان 
مرکزی میوه و تره بار با حجم  تصفیه 1.100.000 مترمکعب در سال تا تعیین تکلیف مالکیت پروژه متوقف شده 
است بنابراین  تاکنون حجم آب استحصال شده قابل استفاده از طریق فاضالب تنها  130000مترمکعب است. 
در سال 97 هم در رابطه با تصفیه خانه منطقه14متاسفانه علی رغم پیگیری زیاد ، رفع موانع اجرایی و تدقیق 
محل جانمایی تصفیه خانه منطقه و...، مجوز برداشت آب از کانال مذکور از سوی آب منطقه ای صادر نگردید.

8- قابل ذکر است  برای انجام این هدف یک برنامه ارزیابی در قالب پروژه پایش منابع آب مصرفی در نظر 
گرفته شده بود که براساس آن 340  منبع آبی در 2 مرحله در 56 پارامتر کیفی در یکسال مورد اندازه گیری قرار 
گرفت ولیکن طی پروژه شناسایی و پایش منابع آالینده و تهیه اطلس هم تعداد منابع دیگری شناسایی و مورد 
ارزیابی کیفی و  پایش در تعداد محدودی پارامتر  قرار گرفت که با احتساب آنها در مجموع 450 منبع شده می 
باشد. با این حال در گزارشات  340 منبع  که بطور کامل و دقیق در 56 پارامتر  شناسایی و مورد ارزیابی  قرار 

گرفته اند ارائه می شود.
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4-2-ارتقای سطح سالمت، بهداشت و محیط زیست شهری
بخش نهم برنامه دوم  با موضوع" ارتقای سطح سالمت، بهداشت و محیط 
زیست شهری" مشتمل بر 13 ماده، 12 بند و3 تبصره است و به موضوعاتی 
نظیر مدیریت زیست محیطی شهر، رسیدگی به وضعیت نظافت و پاکیزهسازی 
معابر شهر، کاهش آالینده های زیست محیطی، حفظ و ارتقای بهداشت 
بازیافت  تا دفع، پردازش،  تولید  از  محیط، مدیریت پسماند شهر تهران 
و تبدیل مواد، فرهنگ سازی شاخص های توسعه پایدار و ارتقای سطح 
آگاهی های زیست محیطی شهروندان، اطالعرسانی و آموزش شهروندی و 
افزایش سهم شهروندان در اجرای امور خدمات شهری،کنترل جمعیت جانوران 
مضر شهری، تقویت حفاظت از مناطق حفاظت شده، افزایش سرویس های 
بهداشتی، ساماندهی و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آالینده به خارج از 

شهر،  بهینه سازی مصرف منابع پایه و پایش انواع آالینده های زیست محیطی 
پرداخته است. در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی شده در این بخش، 
39 هدف کمی به شرح جدول ذیل تعریف شده است. از این تعداد 20 هدف 
کمی محقق نشده است که قسمت اعظم آن به موضوع مدیریت پسماند 
ارتباط دارد. از جمله این اهداف می توان به پسماند تفکیک و جمع آوری شده 
در مبداء، مقدار پسماند شهری پردازش شده، تعداد مراکز استحصال شن 
و ماسه/ بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، نسبت پسماند شهری 
بازیافت شده به کل پسماند پردازش شده، نسبت پسماند پردازش شده به 
کل پسماند شهری تولیدی، نسبت پسماند جداسازی شده به کل پسماندهای 
ساختمانی و عمرانی تولیدی اشاره کرد. در ذیل جدول اهداف کمی دالیل عدم 

تحقق ذکر شده است.

  13921393 1394 1395 1396 1397 
 

1  220 570570920920 127012701620162019701970 
21  14 176/9 203/182418 273 303/5 
3  10 2626 4242 5858 7474 9090 
4 118 121121 124124 127124 133132 133133 
5  326349394372405 395477 418478 441493 
6  80 8282 8484 8690 8890 9090 
72  7000800063280 65640 56108000585605416 
83  10 1111 127 137 141 152 
94  50 5855 6661 7458 8230 9090 
105  88 10089 0 84 0 58 10070 088 
116  6 847/71077/71284/51431/0 16 
127  18 2422 2834/233251/17368/5 402/5 
13  300035003500450011600500011700600090961000010452 
14  10 20- 3030 4040 5050 6060 
15  70 7272 7575 7875 8075 8275 
1614001  25 2727 2828 2929 3029 3129 
17  450060005760700069228000722690007633100007733 
18  650007300073200830007600095000830009500090000093000 
19  52 5555 5859 6162 6161 6161 
208  5 1515 2520 3520 4520 6520 
21  10 4040 5550 6565 8590 10090 
22  10 4040 5550 6565 8090 9090 
23  2 33 4 4 55 6 5 70 
24 20 3030 4040 6060 8080 100

347 
25 190 272272354354436436 518518 600560 
26  1300014800730475166001062969184001367135202001508138220001508138 
27  1000 113081044126063611139065499152065499165065499 
289  0 50374120374200354 284354 374354 
29  3 711 1116 1520 1920 2320 
 3500300026202300267015005145110063138001582 در روز  3010
3111(RDF  0 6000 12000 19000 26500 34000 
3212 0 1400100 1400400 0 200 0 200 0200 
33 RDF13  0 80 150 240 330 440 
3414  500 1000100 1250170 1500154 2000167 2500130 
3515  4 22022 32022 32021 32021 021 
3616  5 81 1175/114 1776/1200/96 
3717  400 450455480455510455 550455 600455 
3818  6 135/1 166/2 192 252 312 
3919  5 2045/4402 60 802/1 100 

 

  
2(   
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توضیحات	جدول:	
1- عملکرد سال 1392  این شاخص شامل تجمیع آمار عملکرد پسماند تفکیک شده به روش مجاز و غیر مجاز بوده است؛ که در حال حاضر بر طبق قراردادهای جمعآوری پسماند خشک صرفاً جمعآوری 
به صورت مجاز، جزء آمارهای  سازمان مدیریت پسماند لحاظ می شود و سایر شیوه ها به دلیل  اینکه تخلف محسوب میشوند جز آمارهای رسمی اعالم نمیگردند. ضمن اینکه اولویت اصلی، افزایش 
میزان جمع آوری  به شیوه های مجاز و سازگار با مسائل زیست محیطی میباشد و تا کنون آمار اعالم شده بر اساس خوداظهاری مناطقق 22گانه  بوده که مورد تایید نمی باشد و تکمیل سامانه توزین،آمار 

دقیق تری ارایه خواهد شد
2- متوسط میزان پسماند پردازش شده در کل ایام سال برابر 5874 تن در روز بوده است ؛ نقص فنی و بازسازی برخی از خطوط پردازش و  اتمام قرارداد برخی دیگراز خطوط  باعث گردیده خطوط در 
این مدت غیر فعال  باشند و هم چنین به علت عملیاتی نشدن احداث خط S8   میزان پردازش به  حد  تعیین شده  در برنامه نرسیده است. الزم به ذکر است عدد جدول اهداف کمی برنامه در سال 

93به 8 هزار تن در روز رسیده است و این میزان باید در سالهای بعد ثابت بماند در حالیکه در برنامه دوم پنج ساله شهر تهران،  صفر نوشته شده است.
3- رکود شدید ساخت و ساز از ابتدای سال 93 تاکنون همچنان ادامه داشته است که برکاهش تولید پسماندهای ساختمانی و عمرانی و از طرفی استفاده از مصالح استحصال شده تاثیر مستقیم دارد. 
از طرفی مراکز استحصال شن وماسه شهر تهران اکثراً وابسته به بخش خصوصی بوده و تنها یک واحد در اختیار سازمان مدیریت پسماند می باشد که با توجه به مشکالت زیست محیطی آنها، در 

سال های 93 و 94 و  95 و 96 نسبت به تعطیلی واحدهای بخش خصوصی توسط دستگاههای نظارتی محیط زیست از جمله فرمانداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام شده است.
4- با توجه به دالیل ذکر شده در ردیف 2مقادیر مربوط به این بند نیز دچار کاهش شده است.

5- این هدفگذاری تنها در صورت احداث واحدهای پسماند سوز قابل تحقق می باشد.همچنین با توجه به دالیل ذکر شده در بند 2 چون در جریان پردازش پسماند مشکالت پیش بینی نشده ای وجود 
دارد در شرایط فعلی  این مسائل در دستیابی هدف خلل  ایجاد میکند. 

6- با توجه توضیحات ردیف 3 و کاهش مراکز بازیافت و استحصال، میزان جداسازی و استحصال نیز همواره با کاهش همراه است. جداسازی صرفاً در مرکز آبعلی انجام شده است و آمار نسبت به کل 
پسماند شهر تهران می باشد.

7- آمار استحصال در یک مرکز واقع در مجتمع آبعلی نسبت به کل شهر تهران می باشد
8- برای اجرای این هدف نیازبه سرمایه گذاری بخش خصوصی است و شهرداری نقش تسهیل کننده و ارائه دهنده خدمات مورد نیاز در اجرای آن را عهده دار است و ابزاری جهت اجرای طرح در چارچوب 

مدت زمان مشخص ندارد، لذا ممکن است اجرای آن در مدت زمان ذکر شده میسر نشده است.
9- تعداد محالت تحت پوشش در شروع برنامه پنج ساله دوم 374 محله بود. در سال دوم برنامه این تعداد به 354 عدد کاهش یافته است که دلیل آن تجمیع محله های نزدیک به هم می باشد . در 

واقع تمامی 374 محله پوشش داده شده است. 
10- با عنایت به دالیل ذکر شده جهت بند های 7 و 9 و 10  میزان دفن پسماند  به حد تعیین در برنامه نرسیده است و  به طور متوسط برابر 6313 تن در روز بوده است که شامل ریجکت پردازش و 

پاالیش  هم  می باشد؛ الزم به ذکر است به طور متوسط روزانه 168 تن از ریجکت خطوط پردازش به نیروگاه زباله سوز انتقال یافته و از دفن آن جلوگیری بعمل آمده است.
11- مقدار تولید سوخت مشتق از پسماند )RDF( و نسبت کل تولید سوخت مشتق از پسماند)RDF( به کل پسماند تولیدی نیز به علت عدم تولید RDF  صفر می باشد. پروژه  تولید سوخت مشتق از 
پسماند RDF   به دلیل عدم استقبال شرکت های تولید کننده سیمان برای استفاده از RDF  و همچنین تغییر سیاست سازمان بر اساس احداث کارخانجات ریجکت سوز انجام نگرفته است . در بهمن 

ماه سال 93 کارخانه ریجکت سوز به بهره برداری رسید که به فعالیت خود ادامه داده است . 
12- با توجه به اینکه در قرار داد احداث تصفیه خانه ظرفیت اسمی 1400 متر مکعب تعیین گردیده بود . ولیکن به علت مشکالت فنی و راهبری این میزان محقق نگردید . همچنین میزان 200 متر مکعب 
فعلی نیز به طور کامل بر اساس استانداردهای موجود تصفیه نمی گردد و تنها آلودگی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و COD آن به طور میانگین از ppm 30000  به ppm 500-600 تقلیل یافته 

است که مقرر شده است طبق برنامه ریزی جدید این میزان به مقدار استاندارد آبیاری ارتقاء یابد.
13- با توجه به توضیحات ردیف11، تحقق  این هدف نیز امکان پذیر  نمیباشد. 

14- با توجه به اینکه مقرر گردیده بود دو واحد ریجکت سوز 1600 تنی احداث گردد و مناقصات مربوطه نیز برگزار گردیده بود با تغییرات قیمت خرید انرژی توسط وزارت نیرو این امر تا کنون محقق نگردیده 
است . هم چنین با توجه به عدم عملیاتی شدن استحصال انرژی از محل دفن پسماند مقدار تولید انرژی حدود 2 مگاوات ساعت می باشد .

15- در بخش استحصال گاز متان تعدادی از چاه ها در مرحله آماده سازی هستند و اقدامات مربوط به خرید تجهیزات انجام شده است که به محض خرید به بهرهبرداری خواهند رسید )22 چاه استحصال 
گاز متان در شهرک بازیافت آرادکوه(.  با عنایت هزینه باال ی احداث چاه ها و کمبود دانش تکنولوزیک جدید در این زمینه مقرر گردید که از کنسرسیوم کره ایی بهره گیری شود  وسازمان مدیریت پسماند 
در  این بخش در حال بررسی جهت واگذاری  این فعالیت به بخش خصوصی میباشد ولی با توجه به ظرفیت های موجود امکان دستیابی به  این هدف امکانپذیر نمی باشد. تمامی مراکز استحصال وابسته 

به بخش خصوصی می باشد و به دلیل مشکالت زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست، استانداری و... نسبت به تعطیلی آن ها اقدام می گردد .
16- با توجه به توضیحات بند 13، دستیابی به  هدف با مقدار تعیین شده امکان پذیر  نبوده و اصالح اهداف ضروری میباشد. گزارش عملکرد فعلی با لحاظ نمودن صرفا روزهای کاری و احتساب نیم مگاوات 

تولید هاضم بی هوازی در شش ماه نخست محاسبه شده است و در صورت لحاظ نمودن تمام روزهای سال این مقدار تا 1.3 کاهش می یابد.
17- در خصوص تبدیل محل دفن به فضای سبز با عنایت به کمبود منابع آبی در سالهای  94 تا کنون تنها نگهداری از جنگلکاری موجود در دستور کار قرار گرفت .

18- با توجه به توضیحات بند 14، دستیابی به  این هدف با  مقدار تعیین شده امکان پذیر  نبوده و اصالح اهداف ضروری می باشد.
19- با توجه به اینکه فقط پسماند های بیمارستانی به صورت بهداشتی دفع می گردد . این نسبت  به کل پسماند ورودی  1.2 % می باشد .
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۴-۳-	زیباسازی	و	هویت	بخشی	سیما	و	منظر	شهری
در بخش دهم با موضوع" زیباسازی و هویت بخشی سیما و منظر شهری" 6 
ماده در برنامه دوم تدوین شده که به منظور تحقق آن راهکارهایی در جهت 
بهبود کیفیت بصری محیط شهری با اولویت پیرایش در ارتقای سیما و منظر 
شهری، زیبا سازی و ساماندهی سیما و منظر شهری از طریق انتظام بخشی 
بصری و تقویت نشانه های هویت شهری، حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی، 
مذهبی و ساماندهی و احیاء آرامستان های متروکه و تاریخی، ارتقای کیفی 
هنرهای محیطی با اولویت هنرهای شهری ماندگار، ارتقاء هویت شهری با 

تاکید بر تقویت خاطره های جمعی و تقویت زندگی شهری با تمرکز بر شهر 
پیاده مدار و ارتقای کیفیت منظر شهری بر رفاه شهروندان و بهبود کیفیت 
زندگی ارائه شده است. در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی شده در این 
بخش، 11 هدف کمی به شرح جدول زیر تعریف شده است. از این تعداد تنها 
هدف کمی مساحت آرامستانهای تاریخی ساماندهی و بهسازی شده محقق 
نشده است که علت آن تکمیل نشدن مطالعات مربوطه، در مرکز مطالعات 
شهرداری تهران و عدم قطعیت نحوه ساماندهی و توسعه آرامستانها عنوان 

شده است.

توضیحات	جدول:	
1- در این خصوص  بررسی های اولیه نسبت به نحوه ساماندهی و نیاز اعتباری ساماندهی آرامستان ها، توسط  دفتر پژوهش های فرهنگی انجام گردید و نتایج آن در سال 1386 ارائه گردید. پس از مطالعات 
مرحله اول، مطالعات دیگری در سال 1393 توسط مشاور طرح تعاون مبنی بر مطالعه دقیق تر بر روی 80 آرامستان باقیمانده و اعالم برآوردهای مالی اعم از درآمدی و هزینه ای، سرانجام 22 آرامستان 
جهت توسعه و ساماندهی  شناسائی و تعیین شد. ولی در نهایت با توجه به نظر كمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر متمركز بودن محل دفن برای اموات شهر تهران و همچنین 
نیاز به مشخصه های فرهنگی، فقهی،  اقتصادی، اجرائی، شهرسازی، محیط زیست و غیره، در سال 1397 مقرر گردید با انتخاب مشاور جدید، مطالعات سال های گذشته به روزرسانی گردیده و با توجه 

به اهمیت و اولویت مجموعه گورستان های تاریخی دوالب، نقشه های اجرایی این آرامستان تهیه و با نظارت سازمان بهشت زهرا عملیات اجرایی آن در سال آینده آغاز گردد. 
 لذا با توجه به اینكه هیچ گونه اقدامی در خصوص آرامستانهای تاریخی، متبركه و متروكه شهر تهران بدون كارشناسی اولیه و مطالعات جامع برای این سازمان ممكن نبوده، هدف كمی مساحت آرامستانهای 

تاریخی محقق نگردیده است.



21

4-4- تأمین مناسب نیازهای شهروندان در زمینه خدمات شهری
در بخش یازدهم با لحاظ 5 ماده، 15 بند و 1 تبصره ، راهکارهایی در جهت اصالح و ساماندهی ساختاری بازارها و میادین  میوه و تره بار و تبدیل آنها به مراکز خدمات 
تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری، شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب برای کاهش قیمت محصوالت، واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی و 
تامین خدمات از طریق خرید خدمت، شناسایی و تملک اراضی جهت  ایجاد آرامستان های جدید، انتقال آب های سطحی و فراهمسازی زمینه تسهیل، بهرهبرداری، 
نگهداری و مدیریت یکپارچه تاسیسات شهری نسبت به تأمین مناسب نیازهای شهروندان در زمینه خدمات شهری ارائه شده است. الزم به ذکر است در این 

خصوص بیشترین تحقق مواد مربوط به سازمان میادین میوه و تره بار است.
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توضیحات	جدول:	
1- در وضعیت موجود هیچ سردری در مزار شهدا وجود ندارد، با توجه به وجود المانها و نمادهای 
خاص در ورودیهای قطعات نیاز به پیش بینی و ایجاد سردرب نخواهد بود. در محدوده 14 هکتاری 
مزار مطهر شهدا، موضوعات مختلفی اعم از زیباسازی، خدمات شهری، تاسیسات شهری،  فضای 
سبز، المانها، مبلمان شهری، آب رسانی،  ابنیه، برق، راه، نهر و جدول نیاز به ساماندهی و بازپیرائی 
دارد و همه ساله سازمان بهشت زهرا به ساماندهی موارد مورد نیاز قطعات فوق میپردازد. پیشنهاد 
می شود هدف کمی سردرهای ساخته شده قطعات به ساماندهی و بهسازی مزار شهدا تغییر یابد.

2- همانگونه که در هدف کمی سردرهای ساخته شده قطعات نیز بیان گردید، این قطعات 
نیازهای متعددی جهت ساماندهی و بهسازی دارند بنابراین پیشنهاد می شود هدف کمی مذکور 
به ساماندهی و بهسازی مزار شهدا تغییر یابد.در سال 94 یک قطعه بطور کامل بازسازی و در 

حدود دو هکتار از 14 هکتار موجود ساماندهی گردیده است.
3- عالوه بر موازی  بودن هدف کمی نسبت جنگل کاری ها به کل مساحت حرم  با هدف  احداث 
و نگهداری جنگل کاری در مرقد امام خمینی)ره( ، الزم به ذکر است که هدف مذکور با مساحت 
سازمان بهشت زهرا محاسبه شده است ؛ لذا ، پیشنهاد میگردد هدف کمی مورد نظر حذف گردد

4- عملکردی در مورد هدف کمی کاهش بار رسوبات و زباله ها دریافت نشده است.
5- تملک بخشی از زمین طرح توسعه در پایان سال 95 انجام گرفته است و بخشی دیگر از زمین 
به دلیل وجود معارضین هنوز تحت تملک قرار نگرفته است. همچنین زمین مذکور در مرحله 
طراحی قرار داشته و  به محض حل مشکالت مذکور و پایان مرحله طراحی به اجرا در خواهد آمد 

و هر ساله بخشی از زمین احداث خواهد گردید.
6-  با توجه به مانده فضای موجود از فاز 3 و عدم تحویل زمین فاز 4  امکان ایجاد قبور بیش از 
میزان اعالم شده مقدور نمی باشد و نیز بطور میانگین ساالنه بیش از 40،000 قبر مورد نیاز نیست. 

این هدف کمی پس از تهیه زمین برای آرامستان جدید به نتیجه خواهد رسید.
7- 249 بازار ، تعداد بازارهای احداث شده تاکنون می باشد با این توضیح که در سال 1395 تعداد 
28 بازار احداث  شده است که یکی از این بازارها در شهر خرمشهر می باشد الزم به ذکر است که 
با  لحاظ بازارهای جمع آوری شده تعداد  مراکز عرضه موجود در انتهای سال 95 ، 226 می باشد 
که با احتساب 16 بازار احداث شده در سال 96  و جمع آوری پنج بازار در ابتدای سال 96 تعداد 

مراکز عرضه موجود 237  بازار می باشد.
263 بازار، تعداد بازارهای احداثی تا پایان سال 97 می باشد. در سال 97 تعداد 14 بازار احداث 

گردیده و 5 بازار جمع آوری شده است.بنابراین تعداد مراکز عرضه موجود درحال حاضر 246 میزان 
و بازار می باشد.

8- به دلیل عدم واگذاری زمین برای احداث فروشگاه هدف کمی در سال 95 محقق نشده است. 
بدیهی است که  این مهم در تحقق سهم باالتر از بازار بسیار کمک کننده خواهد بود. الزم به ذکر 
است با این عدم تحقق، افزایش سهم شهروندان استفاده کننده از خدمات شهروند نیز به میزان 

پیش بینی شده نرسد. 
9- غرف گواهی شده در تیرماه سال 95 )بدلیل مصوبه هیأت مدیره مبنی بر یک دوره تنفس از 
تیرماه تا اسفند ماه سال 95 ( جمع آوری گردید و تعداد 20 غرفه ارگانیک باقی ماند و با ایجاد 7 

غرفه در سال 96، تعداد آنها به 27 غرفه و در سال 97 به 28 غرفه رسید.
10- موضوع شبکه ترازوها و صندوق های فروشگاهی دو موضوع جدا از هم میباشد. بخشی که 
مربوط به صندوق های فروشگاهی میباشد محقق شده است و بخشی که مربوط به ترازوها است 
محقق نشده و برای تحقق نیاز به اعتبار باال دارد. تأمین زیرساخت شبکه و هزینه پشتیبانی و 
نگهداری ماهیانه در برخی بازارهای کوچک و زیانده، توجیه اقتصادی نخواهد داشت و با توجه به 
رویکرد سازمان در توسعه غرف سیستم فروشگاهی و به تبع آن کاهش تعداد غرف و تبدیل آنها 
به زون – نهایتاً سه مورد در هر بازار – با وجود استفاده کامل، رسیدن به تعداد منظور شده در 

برنامه امکانپذیر نخواهد بود .
11- افزایش عرضه محصوالت ارگانیک با محدودیت در تعداد تولیدکنندگان مورد تایید مراجع معتبر 
مواجه است. دلیل کاهش تناژ سال 1396 نسبت به سال 1395 جمع آوری غرف گواهی شده از 

تیرماه سال 1395 می باشد.
12- طی سال 1396عالوه بر افزایش گذرگاه های ایمن همسطح عابر پباده ، همسطح سازی و 
مناسب سازی ایستگاه های حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران انجام شده است که گستره 

ی بیشتری از اقدامات مربوط به گذرگاه های ایمن سازی را شامل می شود. 
13- در راستای اجرای این هدف 12 سیستم رسوب گیر نصب  گردید ولیکن یک سیستم زباله گیر 
نصب شده در منطقه 21 اتوبان آزادگان شمال به جنوب روبروی شهرک استقالل به علت شکایت 
مردمی ناشی از مشکل ایجاد شده در برق سیستم بر اثر بارندگی، جمع آوری گردید و بنابراین 
تعداد این سیستم ها به 11عدد در گزارشات تقلیل یافته است. علت عدم تحقق صدردرصدی 
هدف بطور کلی مشکالت موجود در ساختارهای مالی اداره کل محیط زیست و همچنین دیر ابالغ 

نمودن اعتبارات در سال گذشته می باشد.
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۴-	۵-	اعتبارات	سال	های	برنامه	دوم	شهرداری	تهران	
توسعه شهر، افزایش هزینه های نگهداشت آنرا نیز به همراه داشته است؛ 
بگونه ای که ماموریت خدمات شهری و محیط زیست که یکی از اصلی ترین 
هزینه های نگهداشت شهر میباشد، بعد از ماموریت های حمل و نقل و 
توسعه مدیریت، در رتبه سوم اعتبارات مصوب در طول اجرای برنامه دوم 
قرار گرفته است. بودجه ماموریت خدمات شهری بطور میانگین برای هر سال 
برنامه 2.683 میلیارد تومان بود که مجموع بودجه ی مصوب این ماموریت 
را در 5 سال به 13.415 میلیاردتومان می رساند. الزم به ذکر است وضعیت 
تخصیص نقدینگی این اعتبار بصورت کامل تحقق نپذیرفته است . درواقع 
در زمانهای رونق ساخت و ساز در شهر که در دوسال ابتدای برنامه دوم قابل 
مشاهده است، اعتبارات مصوب کامل تر تخصیص پیدا کرد و از اواسط سال 
سوم برنامه با ورود شهر به رکود ساخت و ساز میزان تخصیص اعتبار به 

ماموریت های خدمات شهری کاهش یافت. 
در برنامه دوم توسعه شهر تهران بیشترین اعتبارات مربوط به توسعه فضای 
سبز شهری و پیراشهری با 5.056 میلیارد تومان و مدیریت پسماند با 3.202 
میلیارد تومان  بود؛ که در مجموع 61/5 درصد اعتبار مصوب را به خود اختصاص 
می دادند . بررسی اهداف کمی نشان میدهد که سرانه فضای سبز درون 
شهری از 14/4 مترمربع در سال 1392 به 16/27 متربع در پایان سال 1397 
و مساحت فضای سبز عمومی از 2 هکتار سال 1392 به 10/95 هکتار سال 
1397 تغییر پیدا کرده است. این توسعه به همراه توسعه شبکه آبرسانی از 
6.150 هکتارسال 1392  به 8.316 هکتار در 1397 و برای اولین بار، استفاده  
از آب استحصال شده از فاضالب شهری برای آبیاری فضای سبز در شهر تهران 
در طول اجرای برنامه دوم صورت پذیرفته است . یعنی از صفر مترمکعب در 
سال 1392 به 130.000 مترمکعب در سال 1397 ؛ میزان آبیاری فضای سبز 

از این طریق بوده است. 
در موضوع پسماند اقدامات صورت پذیرفته در رابطه با تفکیک پسماند از مبدا 
و استحصال انرژی از پسماند اهداف برنامه دوم کامالً محقق نشده است . 
زیرا میزان درآمد وصول شده حاصل از عوارض پسماند به گونه ای نبوده است 
که میزان سرمایه گذاری الزم برای این بخش را فراهم آورد . در واقع درست 
است که دومین مقدار اعتبار مصوب  در حوزه ماموریتی خدمات شهری و 

محیط زیست به مدیریت پسماند اختصاص داشته است؛ با این حال جدول 
تخصیص نقدینگی نشان میدهد با توجه به رشد تورم و افزایش رکود اقتصادی، 
رکود ساخت و ساز و ... پرداخت عوارض مدیریت پسماند توسط شهروندان 
در اولویت های سبد پرداخت های ساالنه مردم قرار نداشته است و آنچه که 
پیش بینی می شد در اعتبار ساالنه در بخش پسماند محقق نگردید. از سوی 
دیگر همین افزایش قیمت ها و تورم، هزینه های نگهداری فرآیند مدیریت 
پسماند شهر را تحت تاثیر قرار داد و بیشترین مبلغ دریافتی این ردیف اعتباری 

صرف نگهداشت مطلوب فرآیندهای مدیریت پسماند گردید. 
در ارتباط با برنامه عملیاتی پنج ساله سوم شهرداری تهران نیز با توجه به 
شناسایی وفعال سازی ردیف های درآمدی مرتبط با حوزه خدمات شهری مانند: 
عوارض پسما ندهای خانگی و تجاری، عمرانی و سا ختمانی ، درآمد تابلوهای 
تبلیغاتی  مستقر در پارکها و بوستانها ، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز ، 
در آمد حق االجاره آنتن های BTS  واحدهای تجاری تفریحی ساخته شده در 
بوستانها و پارکها ، ... امید است با كسب درآمد مناسب اهداف تعیین شده 

در برنامه نیز به طور متناسب محقق گردد.
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۶-تحلیل	موقعیت	حوزه	مأموریتی	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	
شهر تهران مانند بسیاری از کالنشهرهای جهان ، دستخوش مشکالت و مسائل 
زیست محیطی از جمله آلودگی هوا ، صوت و خاک، مشکالت مربوط به روان 
آبهای سطحی و پسماند ، کاهش تنوع زیستی و ... است که عواملی چون 
افزایش جمعیت، تمرکز مراکز صنعتی، ضعف زیر ساخت های فنی و قانونی ، 
تکثیر و عدم انسجام مدیریت فرا سازمانی  و شرایط خاص طبیعی، در شکل 
گیری و تشدید آنها نقش داشته اند و سالمت و حیات اقتصادی و اجتماعی 
جامعه شهری تهران را تهدید میکنند. مواجه با مشکالت و مسائل زیست 
محیطی در حیطه وظائف و اختیارات حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری 
تهران و نیز سازمان ها و شرکت های تابعه آن است. انتظار می رود با تبیین 
نقاط مثبت و منفی و بررسی نحوه ی فعالیت حوزه ماموریتی در این زمینه 
ها، مسائل استراتژیک، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اقدام احصاء شود.

بر این اساس در این بخش از سند، در خصوص هر یک از موضوعات مرتبط به 
سازمانها و شرکت های ذیربط در مأموریتهای محیط زیست شهری، خصوصا 
مواردی که جزو اولویت ها و مسائل کلیدی منتخب شورای اسالمی است، 

توصیفات و تحلیل های آماری مربوطه ارائه میشود..
 یکی از موضوعات اساسی مورد نظر شورای اسالمی کاهش رفع آلودگی هواو 
آلودگی های زیست محیطی است، و اداره کل محیط زیست به عنوان متولی 
پایش کمی و کیفی منابع اکولوژیک شهر تهران اعم از آب، خاک، هوا، صوت و 
تنوع زیستی می باید با کسب اطالعات الزم در خصوص کم و کیف وضعیت 
این موارد،  سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی در جهت 
حفظ ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی شهر تهران را به انجام برساند. 
در ابتدا موارد تاثیر گذار بر کیفیت محیط زیست شناسایی و میزان اثرگذاری 

آنها مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ۶-۱-	آلودگی	هوا	
با وجود این که در ارتباط با مفاهیم محیط زیست و نحوه حفاظت از آن در 
شهر تهران ، عالوه بر سازمان ها و نهادهای برون سازمانی، بخش های دیگر 
شهرداری ازجمله معاونت حمل و نقل و ترافیک و ... نیز موثر هستند، ولی 
در این بخش آنچه ارتباط مستقیم با حوزه عملکرد اداره کل محیط زیست و 

توسعه پایدار دارد، تشریح شده است.
در سال1396 تا مورخ 19 اسفند ماه در مجموع، تعداد روزهای سالم و   

پاك 248روز میباشد و تعداد روزهای ناسالم 106 روز بوده است.
تعداد روزهای ناسالم در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته   

19 روز افزایش یافته است و همچنان شهر تهران آلوده میباشد .
آالینده شاخص هوای شهر تهران از سال 1381 تا 1385 آالینده منوکسیدکربن   
بوده که از سال 1386 الی 1395 آالینده ذرات معلق، جایگزین این آالینده گازی 
شده است.  کاهش چشمگیری در تعداد روزهای آالینده منوکسیدکربن طی 
سالهای 1381 الی 1395 رخ داده است، بطوری که از 163 روز آلوده در سال 1381 
به وضعیت کامالً مطلوبی در سالهای 1390 الی 1395 رسیده است، همچنین 
طی این 6 سال آالیندههای ازن، دیاکسید گوگرد و دیاکسید نیتروژن نیز ) از منظر 
استاندارد کوتاه مدت( در وضعیت مطلوب قرار داشتهاند. از نظر آالینده ذرات 
معلق با قطر کمتر از 10 میکرون، سال 1385 پاکترین و سال 1387 آلودهترین 
سال بوده است. از آن سال به بعد تعداد روزهای آلوده این آالینده کاهش یافته 
است. اندازهگیری آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرون )PM2.5( از 
اوایل مهر ماه سال 1389 در ایستگاههای سنجش آلودگی هوا انجام شده است 
و دلیل افزایش تعداد روزهای آلوده در سالهای 1389 الی 1395 عموماً به علت 
اندازهگیری این آالینده بوده است. در طی این بازه زمانی، سال 1390 با داشتن 
218 روز آلوده از سایر سالهای مورد مطالعه  وضعیت نامناسبتری قرار داشته 
 PM2.5 و سال 1395 از کمترین تعداد روزهای آلوده )88 روز( به لحاظ آالینده
برخوردار بوده است. تهران در رابطه با ذرات آالینده  PM 10   در جایگاه دوازدهم 
کشورهای دنیا است. مقدار غلظت میانگین سالیانه PM 2.5   در تهران 32 
میکروگرم بر متر مکعب  گزارش شده است که این مقدار سه برابر استانداردهای 

ملی و استاندارد10  میکروگرم بر متر مکعب  سازمان بهداشت جهانی است.
منابع متحرک اصلی ترین منبع آلودگی هوا در شهر تهران می باشد. 70درصد   
از منبع منتشرکننده PM در تهران مربوط به وسایل نقلیه می باشد. 20درصد مربوط 
به تبدیل انرژی مانند پاالیشگاه ها و نیروگاه های برقی است. 7 درصد مربوط به 
صنایع، 2 درصد مربوط به مصارف خانگی و تجاری و 1 درصد از ایستگاه های گاز 

می باشد.
خودروهای  سنگین ) اتوبوس های شخصی، اتوبوس های شهری ، کامیون ها، 
مینی بوس ها( به عنوان مهم ترین منبع منتشرکننده PM  هستند. موتورسیکلت ها 
دومین منبع آالینده هستند  ) 18 درصد(. درحالی که ماشین ها ازلحاظ تعداد 
بیشترین وسیله نقلیه در تهران هستند ولی فقط  در حد 3 درصد منتشرکننده 

PM  هستند.
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۶-2-	آلودگی	صدا
آلودگی صوتی در شهر تهران 15 تا 25 دسیبل فراتر از حد مجاز است   
و بر این اساس کالنشهر تهران در شرایط اضطرار آلودگی صوتی قرار دارد. 
درحال حاضر، بیشترین سهم آلودگی صوتی در كالنشهر تهران ناشی از سیستم 
حمل و نقل موتوری می باشد. موتورسیکلت ها یكی از مهم ترین منابع تولید 
صدا می باشند که میزان آلودگی صدایی برابر با 83 دسیبل تولید می نمایند، 
در حالی که میزان حد مجاز آن 77 دسیبل می باشد.60 درصد وسایل حمل و 

نقل جاده ای مربوط به خودروهای سواری است .
درخیابان ها و اتوبان های شهر تهران نزدیک به 47.8 درصد خودروهای   
سواری صدایی باالتر از 81 دسیبل ایجاد می کنند در حالیکه استاندارد آلودگی 

صوتی برای خودروهای سواری 74 دسیبل است.
به طور کلی سهم انتشار آلودگی صدا توسط حمل و نقل جاده ایی در   
تهران عبارت است از: 49% موتور سیکلت، 30% سواری، 20% ماشینهای سنگین 

و 1% اتوبوس شرکت واحد.
مقادیر تراز صدا در بدنه بزرگراه های تهران در دوره روز حدود 70 الی 80   
دسیبل است یعنی 15 تا 25 دسیبل از حد مجاز مناطق مسکونی )55 دسیبل( 
باالتر است. همچنین 76 درصد مراکز درمانی و 32 درصد مراکز آموزشی دارای 
آلودگی صوتی باالتر از حد مجاز و در شرایط بحرانی آلودگی صوتی قرار دارند. 
وضعیت آلودگی صدا در سطح مناطق 22 گانه متفاوت می باشد به نحوی كه 
منطقه 9 دارای بیشترین آلودگی صوتی در سطح شهر تهران می باشد. میزان 
تراز صدا در این منطقه در دوره زمانی روز تقریباً 76 دسیبل و در شب 75 
دسیبل است. از علل اصلی میزان باالی آلودگی صوت در منطقه مذکور می 
توان به وجود میدان اصلی شهر و تردد خودروها و موتور سیكلت و همچنین 
استقرار فرودگاه در منطقه 9 اشاره نمود. دومین منطقه به لحاظ آلودگی 

صوت، منطقه 14 شهرداری تهران است. تراز صوت موجود در ایستگاه افسریه 
در روز 74 دسیبل و در شب نیز 74 دسیبل است. سومین تراز باالی صوتی 
مربوط به منطقه 19 با داشتن تراز صوتی 74 دسیبل در روز و 72 دسیبل 

در شب بوده است. 
همچنین بیشترین میزان آلودگی صدا در سطح مناطق از لحاظ ترافیكی   
به ترتیب در مناطق 6-10-11-12-7-13-3-19-18-2می باشند که اكثر خیابان های 

اصلی در این مناطق دارای تراز صوتی بیش از 70 دسی بل هستند.

۶-۳-آلودگی	آب	های	زیرزمینی	
به طور متوسط 68 درصد نیاز آبی شهر تهران از منابع آب سطحی و   
32 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میگردد. این در حالی است که 
در سالهای اخیر سهم تأمین آب از منابع آب زیرزمینی به بیش از 54 درصد 
رسیده است . در سالهای 1391 ، 1392 و 1393 نسبت تأمین آب شرب از 
منابع آب  زیرزمینی نشان دهنده افزایش از 27 درصد به 36 درصد و در 
نهایت به 55درصد بوده است. کاهش 18 درصدی حجم آب مخازن سدهای 
تهران در سال آبی 1392- 1393 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، موجب 
افزایش  برداشت از منابع آبهای زیرزمینی در دشت تهران برای تأمین منابع 
آب شرب شهر گردیده است. فضای سبز شهری یکی از مصرف کنندگان عمده 
آب در شهر تهران میباشد. آبیاری هر هکتار فضای سبز ساالنه به حدود 0/02  
میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که غالب آن از منابع زیرزمینی شهر تهران 

تأمین میگردد.
ورود 350 میلیون متر مکعب فاضالب های خانگی، صنعتی، بیمارستانی   
در سال از طریق چاه های جذبی به آبخوان تهران بیش از حد ظرفیت 
خودپاالیی زمین، باعث آلودگی آبهای زیرزمینی شده و این موضوع در آلودگی 
منابع آب شرب تهران نمود یافته است. پیش بینی میگردد متوسط تولید 
فاضالب شهری در سال 1410 به 200  لیتر در روز برسد که اکثراً  از طریق چاه 
های جذبی  دفع میگردد. مصرف متوسط روزانه آب تصفیه شده تهران 2/74 
میلیون مترمکعب است که از این مقدار بیش از 2 میلیون  مترمکعب آن 
تبدیل به فاضالب شده و به دلیل عدم وجود شبکه جامع جمع آوری فاضالب 
در تمام سطح شهر و استفاده از چاه های جذبی، فشار زیادی را به کیفیت 
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منابع آب زیرزمینی وارد میکند. افزون بر اینها، فرسودگی سیستم توزیع آب 
منجر به نشت از شبکه لوله کشی آب شهری تهران تا 30% شده است که 

بسیار قابل توجه است . 
راهکار اصلی حل این موضوع نیز تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب شهر   
تهران است. بدیهی است که پیشرفت ضعیف اجرای شبکه فاضالب در دراز 

مدت باعث افت شدید کیفیت منابع آب در حد برگشت ناپذیر می شود.
به رغم اهمیت تکمیل هر چه سریعتر شبکه جمع آوری فاضالب، هنوز    
این شبکه در تهران تکمیل نشده و میزان اجرای آن در کل شهر تهران حدود 
73% است. اما فقط 35% مردم حق انشعاب فاضالب را خریداری و به شبكه 
متصل هستند و 75% فاضالب تهران باعث آلودگی سطح شهر، سفرههای 

آب زیرزمینی و اراضی كشاورزی جنوب تهران می شود.

۶-۴-	آلودگی	آبهای	سطحی	
آبهای سطحی جاری در آبراهه ها و رودخانه های شهر تهران از نظر کیفی   
به فاضالب انسانی نزدیک است میزان BOD و COD متوسط در آب جاری 
تهران 200 و 400 میلیگرم در لیتر است و آلودگی های صنعتی و بیمارستانی 
موجود در آب برخی آبراهه ها باعث شده که پارامترهایی چون فلزات سنگین 
و آلودگی های میکروبی خاص نیز در این آبها وجود داشته و آن را خطرناکتر 
از فاضالب انسانی نماید. حجم تقریبی رواناب ورودی به شهر تهران 4/6 
مترمکعب در ثانیه و حجم آب خروجی از شهر تهران معادل 13/13مترمکعب 
بر ثانیه است. این ارقام نشان دهنده مقدار قابل توجه پساب وارد شده به 
سیستم رواناب سطحی شهر تهران  میباشد. سهم بارندگی حدود 44 درصد 
و سهم پساب تولیدی 64 درصد از کل رواناب تولیدی شهر تهران تعیین شده 
است. به عبارت دیگر ، میزان فاضالب ورودی به آبهای سطحی شهر تهران 260 
میلیون متر مکعب در سال است که با 160 میلیون متر مکعب آب وارد شده 
از ارتفاعات شمال شهر مجموعا تبدیل به 420 میلیون متر مکعب فاضالب در 
سال شده و تماماً در جنوب شهر تهران در 30,000 هکتار زمینهای کشاورزی 

جنوب شهر به مصرف آبیاری زمینها و باغات کشاورزی می رسد.
منابع آالینده آبهای سطحی در شهر تهران شامل فاضالب های خانگی   
و صنعتی، پساب های تصفیه خانه های فاضالب شهری و... هستند که به 

صورت مستقیم موجب آلودگی منابع آب سطحی می شود و در نهایت در 
پایین دست آلودگی زمین های کشاورزی را در پی دارد.

۶-۵-	آلودگی	خاک
از بین مهم ترین آالینده های خاك، فلزات سنگین در سالیان اخیر به   
دلیل خصوصیات آالیندگی شان در خاك شدیداً مورد توجه قرار گرفته اند. 
این فلزات به طور طبیعی در خاك وجود دارند اما در اثر فعالیت های انسانی 
هم، به خاك افزوده می شوند. در حقیقت فعالیت های انسانی منجر به 

تجمع بیشتر فلزات سنگین در خاك میشود.
در شهر تهران تاکنون 136 نقطه خاک مورد نمونه برداری و پایش قرار   
گرفته است. اندازه گیری ها براساس 18 آیتم که شامل آرسنیک، باریم، بریلیم، 
کادمیم، کروم، کبالت، مس، جیوه، سرب، مولیبدن، نیکل، سلنیوم، نقره، تالیوم، 

قلع، وانادیم، روی و فلوراید می شود، صورت گرفته است.  
نمونه برداری های صورت گرفته در 4 دسته بوستانها، حاشیه بزرگراهها،   
جایگاههای سوخت و سایر نقاط انجام شده که از 136 مورد تعداد 38 نمونه 
از بوستانها، 13 نمونه از حاشیه بزرگراهها، 34 نمونه از پمپ بنزین و 51 مورد 
از سایر نقاط که شامل خاک اطراف مراکز خدمات خودرو، زمین های کشاورزی 

و زمین های بکر مناطق بوده است. 
براساس بررسی های صورت پذیرفته و آزمایشات انجام شده، تاکنون   
کلیه پارامترها در محدوده استاندارد بوده و آلودگی خاک تاکنون در هیچ یک 
از نقاط پایش شده مشاهده نشده است. این به معنی سالم بودن خاک در 
محدوده شهر تهران است اما در محدوده زمینهای کشاورزی جنوب تهران 

آلودگی های مختلف وجود دارد.
کیفیت خاک در محدوده کالنشهر تهران استاندارد است؛ اما با استفاده   
از آبهای آلوده در کشاورزی، خاک حریم و اطراف شهر تهران آلوده شده و 
روند آلودگی در خاکهای داخل محدوده نیز مشاهده میشود. در صورتی که 
روند کنونی آلودگی آبهای سطحی و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی و 
بارش بارانهای آلوده حاصل از آلودگی هوا ادامه یابد در آینده نزدیک خاک 
شهر تهران نیز آلوده شده و این نوع از آلودگی به عنوان آلودگی های غیر قابل 
بازگشت شناخته میشود. بنابراین میبایست در این حوزه اقدامات کنترلی در 

دستور کار نهادها و سازمانهای مسئول قرار گیرد.
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۶-۶-	بحران	کم	آبی	و	خشکسالی	و	مدیریت	مصرف
در حال حاضر متوسط ساالنه نیاز آب شرب شهر تهران یک میلیارد و   
100 میلیون متر مکعب برنامه ریزی می شود که از این میزان 750 میلیون متر 
مکعب را آب های سطحی پوشش می دهد که از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار 
است و مابقی آب مورد نیاز شهر تهران از 500 حلقه چاه موجود در داخل و 
اطراف شهر تامین می شود. در سال های که میزان بارش ها کم می شود و در 
برخی فصل های گرم سال میزان برداشت از آب چاه ها و آب های زیر زمینی 

تا 50 درصد از آب مصرفی شهر را تأمین می کند.
کالنشهر تهران با بیشترین رشد جمعیت در چند دهه اخیر که دلیل   
عمده آن مهاجرت بوده از نظر مدیریت منابع آب  وضعیتی بحرانی تر نسبت 
به کل کشور دارد. میزان ساالنه استحصال از آبخوان زیرزمینی دشت تهران 
حدود 750 میلیون متر مکعب است که از این میزان مصارف شرب، آبیاری 
فضای سبز و کشاورزی به طور تقریباً مساوی سهم دارند؛ این در حالی است 
که توان اکولوژیک تأمین آب در این آبخوان 250 میلیون متر مکعب در سال 
است. ارتفاع كل ریزشهای جوی در کل کشور از اول مهر تا 17 اسفند ماه 
سال آبی 97-96 بالغ بر 89.5 میلیمتر می باشد. این مقدار بارندگی نسبت به 
میانگین دوره های مشابه درازمدت)160میلیمتر(44.1 درصد كاهش و نسبت 
به دوره مشابه سال آبی گذشته)150.9 میلیمتر( 40.7درصد كاهش نشان 
می دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 5 اسفند معادل  147.498 میلیارد 

مترمكعب می باشد.

      میزان مصرف آب شرب در سال آبی 96-95 برابر با 1/250/000/000 مترمکعب 
از منابع سطحی و زیرزمینی است. سرانه تولید آب شرب در شهر تهران 320 
لیتر در شبانه روز است. این در حالی است که سرانه مصرف آب شرب 250 
لیتر بر شبانه روز است. تفاوت سرانه تخصیص و مصرف آب شرب ناشی از 
اتالف در شبکه توزیع و انشعابات  فرسوده و قدیمی غیر مجاز است. مقایسه 
این میزان با میانگین مصرف سرانه جهانی آب شرب که بین 120 تا 150 لیتر در 
شبانه روز است نشان از  مصرف آب شرب توسط شهروندان تهرانی حداقل 

60% بیشتر از میانگین جهانی است.

۶-۷-	هدر	رفت	و	مصرف	باالی	انرژی	
در شرایط کنونی ایران با جمعیت در حدود 80 میلیون نفر، معادل کشوری   
با جمعیت یک میلیارد نفر انرژی مصرف میکند در حالی که ایران یک درصد 
جمعیت جهان را در خود جای داده است، 9 درصد انرژی جهان در کشور 
مصرف می شود . بیشترین میزان اتالف انرژی مربوط به بخش ساختمان است 
. ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است. به 
گزارش توانیر متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشتركان خانگی، 900 
كیلووات ساعت در سال است، در حالی  كه مشتركان ایرانی در بخش خانگی 
ساالنه 2900 كیلو وات ساعت برق مصرف میكنند كه این رقم بیش از 3 برابر 

میانگین جهانی است. 

سرانه مصرف گاز در ایران 1700 مترمکعب در سال است و در جهان   
600 متر معکب در سال می باشد در حقیقت 3 برابر میزان مصرف می کند. 
در تهران مصرف انرژی گرمایشی حدود  kwh/m245 2 در سال می باشد در 
كشورهای پیشرفته این مصرف تا حدودKwh/m2  )120-110(  در سال کاهش 



36

یافته است.بر اساس آمار مصرف گاز در کشور به طور متوسط 480 میلیون 
مترمکعب در سال 93 بوده است که از این میزان 350 میلیون مترمکعب آن 
توسط بخش خانگی مصرف شده است. افزایش سهم مصرف خانگی از کل 
مصرف گاز طبیعی در ایران روند صعودی داشته است؛ همین سیر صعودی 
مصرف باعث شده است ایران به عنوان سومین مصرف کننده در ردیف 

پرمصرف ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی در دنیا قرار گیرد.

بخش خانگی، تجاری و عمومی با اختصاص بیش از 40 درصد از کل   
مصرف انرژی کشور به عنوان اصلی ترین مصرف کننده نهایی انواع حامل های 
انرژی شناخته می شود. بخش ساختمان بیش از یك سوم انرژی مصرفی 

كشور را به خود اختصاص داده است.

۶-۸-	پسماند	
با توجه به نقاط ضعف و تهدید مندرج در جدول تبیین وضعیت موجود   
بنظر میرسد پیچیدگی فرایند، نبود امکانات مناسب، عدم تمایل بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری، ضعف در آموزش شهروندان بطور مناسب به نحوی که 
تأثیر آن درکنترل و بهبود وضعیت پسماند دیده شود از جمله مسائل عمده 

مدیریت پسماند در شهر تهران است.
طبق قانون مدیریت پسماند ، پسماندها به پنج گروه اصلی شامل   
پسماندهای عادی، بیمارستانی )ویژه(، کشاورزی و صنعتی تقسیم می شوند 
و مسئولیت و هزینه مدیریت پسماند به عهده تولید کنندگان پسماند است. 
پسماند ها از هر نوعی که باشند تاثیر بسزایی بر محیط زیست دارند . آمار 
تولید پسماند در تهران نشان می دهد تهرانی  ها هر دقیقه 6 تن زباله تولید 
می  کنند، بر این اساس به طور میانگین روزانه 9 هزار تن پسماند در شهر 

تهران تولید می  شود که از این مقدار هفت هزار تن از پسماند روزانه  تر و 2 
هزار تن خشک است . این مقدار به طور  متوسط در جهان معادل 46 درصد 

می باشد.
اطالعات موجود نشان می دهد هر فرد تهرانی به  طور متوسط ساالنه   
شش برابر وزن خود زباله تولید می کند، متوسط سرانه زباله تولید شده در 
تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در تهران هزار و 800 میلیون 
ریال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که در تهران 
این عدد برابر با 997 گرم است. افزون بر این، سرانه تولید پسماند درمانی 
شهر تهران 3/6 کیلوگرم در سال است که در مقایسه با متوسط سرانه تولید 
پسماند درمانی در کشورهای با درآمد متوسط )0/8 تا 6 کیلوگرم در سال( در 

حد مناسب میباشد. 
تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دو تا سه  بار در روز است که   
این مقدار در کشورهای جهان 2 تا سه بار در هفته است، تهرانی ها ساالنه 
بیش از 3 میلیون تن زباله تولید می  کنند که حدود  29 هزار تن آن را زباله 
 های پالستیکی تشکیل می دهد، زباله  هایی که سهم 15 درصدی از زباله  های 

جهان دارند.
صاحبنظران مدیریت پسماند و محیط زیست ، دفن اصولی زباله را برای   
جلوگیری از تهدیدهای زیست محیطی ضروری می دانند و الزمه تحقق و 
اجرای تمام راهکارهای حل معضل پسماند، منوط به تفکیک زباله از مبداست. 
پسماند و مدیریت درست آن در تولید ارزش  افزوده نقش بسیاری دارد، به 
حدی که در شرایط حاضر صنعت بازیافت 15 درصد تولید ناخالص داخلی 
برخی کشورها را تشکیل می  دهد و فرصت شغلی بسیاری هم ایجاد می  کند.

با اجرای دقیق و فراگیر طرح تفکیک زباله از مبدا عالوه بر حذف قابل توجهی 
از زباله در چرخه طبیعت زمینه بسیار گسترده ای برای بازدهی اقتصادی مهیا 

خواهد شد.
تفکیک پسماند از مبدا از جمله طرح هایی مهم شهرداری تهران در   
سنوات گذشته بوده است ؛ ولیکن با وجود اقدامات انجام شده و داشتن 
صرف اقتصادی، متاسفانه هنوز در تهران محقق نشده و مشارکت پایین مردم 

در همراهی این مهم را به همراه داشته است. 
در تهران تنها 3 درصد زباله ها در مبدا تفکیک می شود و این در حالی   
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است که تولید پسماند مردم پایتخت از میانگین جهانی باالتر است و به  رغم 
این حجم از زباله، تفکیک پسماند خشک از  تر خیلی کم صورت می گیرد؛ که 
نماد سطح مشارکت پایین شهروندان تهرانی در تفکیک 3/2  میلیون تن زباله 

ساالنه این شهر است، که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. 
در چند سال اخیر شهرداری تهران در صدد کنترل زباله تولیدی و اثرات   
آن بر محیط زیست بوده است  اما یکی از مشکالت این بخش که کمتر به آن 
پرداخته شده مربوط به فرهنگ  سازی در میان مردم برای اجرای فراگیر تفکیک 
زباله از مبدأ است، این مساله موجب شده روند چرخه تولید زباله در تهران 
تا امحاء و بازگرداندن آن به چرخه تولید، به صورت ناقص اجرا  شود و این در 
حالی است که ، در زمان حاضر تفکیک زباله در کشورهای توسعه  یافته به 
یک اقدام رایج از سوی شهروندان بدل شده  و فرهنگ  سازی صورت گرفته در 
این حوزه سبب می  شود تا شهروندان به  صورت اختیاری به این فرآیند اقدام 
کنند. اما نبود تفکیک زباله ، نبود کنترل در تولید زباله، محدود بودن قوانین 
و مقررات مشوق بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند و اطالع  رسانی، آموزش 
و فرهنگ  سازی ناکافی همچنان مهم  ترین چالش  های مدیریت پسماند در 

شهرتهران است.
پژوهش »مطالعات رفتار شناسی پسماند« در تهران نشان می دهد   
طبقات باالی اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت دفع پسماند بسیار 
بی  تفاوت  تر از مناطق فرودست  اجتماعی هستند. نتایج این پژوهش که از 
اسفند سال 96 تا تیر 97  به سفارش مرکز مطالعات شهرداری در 2 منطقه 
)7 و 17( انجام  شده بیش از 800 نمونه زباله احصاء و بیش از 100 مصاحبه 
انجام شده است . نتایج این پژوهش علمی در میان شهروندان تهرانی نشان 
می  دهد که طبقات باالی اجتماعی نسبت به تفکیک زباله و بهداشت دفع 
پسماند بی  تفاوت  تر از مناطق فرودست  اجتماعی هستند. طبق این بررسی  
ها در منطقه 17 هرچه درآمد بیشتر می  شود میزان پسماند شامل پسماند 
خشک و تر هم بیشتر می  شود، خانواده  های فقیرتر کمتر از یک کیلو و 
خانواده  های متوسط  تر باالی یک کیلو پسماند تر در روز تولید می  کنند. هرچه 
خانواده فقیرتر باشد تمایل بیشتری به فروش پسماند خشک دارد، از این  
رو در میان پسماند خانواده  های فقیر زباله خشک شناسایی نشده است. 
آنها ترجیح می  دهند این پسماند را به دوره  گردهایی که پالستیک می خرند ، 

بفروشند؛ بنابراین حجم دورریز زباله  تر و خشک بر اساس طبقات متفاوت 
است. در منطقه هفت هم هرچه درآمد بیشتر می شود، میزان پسماند به 

همان میزان باال می  رود.
مطابق نتایج این پژوهش، تفکیک زباله در میان خانواده  های مرفه به   
طور تقریبی معنایی ندارد و تماِم پسماند درهم و در یک کیسه بیرون گذاشته 
می  شود، به نظر می رسد فروش زباله خشک در منطقه هفت بی  معناتر از 
منطقه 17 است و در عمل صورت نمی  گیرد. تفکیک زباله خشک و تر در 
مناطق ضعیف  تر به  صورت خودجوش صورت می  گیرد، مقداری از این زباله 
تحویل دکه  های بازیافت شهرداری می  شود اما حجم بیشتری فروخته می 

 شود.
مطابق نتایج این پژوهش، باالتر رفتن طبقه اقتصادی رابطه مستقیم با باال 
رفتن بی  توجهی به تفکیک پسماند و سطل  های مکانیزه دارد؛ بنابراین برخالف 
پیش  فرض در کوچه  ها و محالتی که مردِم فرادست تر زندگی می کنند، مشکل 
تفکیک نکردن جدی  تر و بی  توجهی به پاکیزگی مشهودتر است، با این  حال 
به دلیل وضعیت اقتصادی نیروی خدمت رسان بیشتری در این محله  ها 

کار می  کنند.
نبود آموزش های الزم و فرهنگ سازی اصولی و هدفمند در حالی به   
خأل بزرگ تفکیک زباله از مبدا تبدیل شده است. برنامه شهرداری تهران  
برای مدیریت پسماند در اولویت قرار گرفتن تفکیک از مبدا و کاهش تولید 
زباله هاست و شهرداری  در نظر دارد از طرح  های جمع آوری پسماندهای 
خشک از طریق استارت  آپ ها حمایت کند.در تفکیک از مبدا، روش  های 
مدرن مثل خدمات اینترنتی مدنظر است تا جمع آوری زباله  های خشک که 
ارزش اقتصادی باالیی هم دارند به شکل ساماندهی  شده توسط برخی شرکت  

های خصوصی و استارت  آپ ها صورت گیرد.
طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماند از سال 1384 با هدف کاهش   
تماس مستقیم با پسماند، کاهش آلودگی بصری، کاهش انتقال آلودگی، 
کاهش تجمع جانوران موذی و افزایش راندمان جمع آوری و انتقال آغاز کرده 

است.
  از مهمترین اقدامات انجام گرفته جهت بهبود مدیریت پسماند، افزایش 
حدود 6 برابری ظرفیت پردازش پسماند شهر تهران در خطوط  پردازش مجتمع 
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آرادکوه است. هنگامی که دیگر بازیافت یک گزینه نیست ، فناوریهای جدید 
برای تبدیل ضایعات به مواد آلی یا انرژی های تجدید پذیر استفاده می شود.

  بر این اساس در حال حاضر تاسیسات مختلفی در خصوص دفع و 
بازیافت پسماندهای شهر تهران در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که 
از آن جمله می توان به واحد های پردازش، سایت هوادهی تولید کمپوست، 
واحد های پاالیش کمپوست، سامانه ریجکت سوز و واحد تصفیه خانه شیرابه 
اشاره کرد با این وجود این سایت جمع آوری زباله نیاز به بازسازی و نوسازی 
دستگاه های زباله سوز دارد و دفع سنتی زباله در این منطقه معضالت زیست 
محیطی زیادی را ایجاد کرده است .ساالنه بیش از 45 هکتار زمین برای دفن 
پسماند شهر تهران نیاز میباشد و چنانچه کاهش تولید پسماند و تفکیک در 
مبداء و سرمایه گذاری مناسب و به اندازه در فناوریهای جدید صورت نپذیرد 
در پنج سال آینده زمین کافی برای دفن زباله در تهران نخواهیم داشت و این 

چالش زیست محیطی غیر قابل برگشتی برای شهر تهران خواهد بود.
 

۶-۹-	صیانت	و	حفاظت	از	باغات	و	توسعه	فضای	سبز
پیامدهای توسعه شهری و معضالت زیست محیطی آنها، موجودیت   
فضای سبز وگسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیرکرده است. شهرها 
در مقام کانون تمرکز، فعالیت و زندگی، برای این که بتوانند پایداری خود را 
تضمین کنند، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های 
طبیعی ندارند. فضاهای سبز شهری به عنوان بخش زنده و حیاتی ساختار 
مورفولوژیک و عامل اصلی توازن اکولوژیک شهرها، نقش بنیادین در پایداری 
زیست محیطی شهرها دارند. افزون بر میزان فضاهای سبز و درصد کاربری 
فضاهای سبز در محیط های شهری چگونگی پراکنش و ارتباطات و اتصاالت 
فضاهای سبز در مناطق مختلف شهر و ارتباط شهر با طبیعت خارج از آن 
در پایداری این فضاها حائز اهمیت بسیار می باشد. این موارد هم به لحاظ 
ساختاری و هم از جهت عملکردی بر پایداری فضاهای سبز و در پی آن پایداری 
و انسجام فضایی شهرها بهبود شرایط زیست اقلیمی و ایجاد اکوسیستم های 
فعال طبیعی در محیط های شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهری و افزایش 

زیست پذیری شهرها اثر گذار هستند.

۶-۹-۱-	بهبود	کیفی	فضای	سبز	و	توسعه	متوازن
سرانه فضای سبز شهری تهران تا پایان سال 1397  برابر با 16/27 مترمربع    
برآورد شده است ، اما با وجود روند رو به رشد  احداث بوستان ها و کمربند 
سبز، تهران با مسئله استراتژیک صیانت از باغات و توسعه فضای سبز مواجه 
است. وجود نابرابری های خدماتی در سطح مناطق تهران، توسعه نامتوازن 
فضای سبز شهری، مشکالت تملک و اعتبارات، فقر فضای شهری مناسب 
کاربری سبز )بافت های فرسوده و ریز دانه( ، محدودیت منابع آبی، مسائل 
مدیریتی و سیاستی و غیره از مهم ترین چالش های، پیش روی حل این 
مسئله راهبردی است. به نظر می رسد با تقویت بسترهای جلب مشارکت 
شهروندان، تأمین زیرساخت های الزم اعم از زمین و عرصه، فناوری های نوین، 
توجه به طرح های آمایش سرزمین )به منظور پیش بینی زمین و جمعیت و 
بحث های مهاجرت(، اتخاذ سیاست های محیط زیستی، قانون گذاری های 
اجرایی و سختگیرانه،  تقویت بودجه و اعتبارات، هماهنگی و تعامل کلیه 
دستگاه های ذی مدخل در این حوزه بتوان گامی در راستای توسعه پایدار 

و حفظ محیط زیست شهری برداشت. 

۶-۹-2-	حفاظت	از	باغات	شهر	تهران	
  روندها و تحوالت اقلیمی و پوشش های گیاهی نشان میدهد که بسیاری 
از باغات شهری در حال تبدیل شدن به کاربری های مسکونی و تجاری 
هستند و به نظر میرسد نیازی به ارائه آمارها و مطالعات میدانی برای اثبات 
این واقعیت وجود ندارد. توجه به این مسئله زمانی اهمیت دوچندان میابد 
که در شرایط گرمایش جهانی، حذف بهره برداری از خدمات اکوسیستم 
باغات شهری در خنک سازی، فیلترینگ آب و هوا و بهبود شرایط فیزیکی و 
ارتقای کیفیت زندگی نقش به سزایی دارد. همچنین باغات شهری میتوانند 
از شکل گیری جزیره های حرارتی شهری، آلودگی آبهای سطحی و آلودگی 

هوا و کاهش تنوع زیستی جلوگیری نماید.
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۶-۹-۳-	توسعه	فضای	سبز	پیراشهری	با	تاکید	بر	طرح	کمربند	سبز
  با توجه به بررسی عملکرد صورت پذیرفته در طی 3 سال اول اجرای 
برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران و تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت 
به اجرای ساالنه 1000 هکتار جنگلکاری در طرح کمربند سبز که به منزله 
تحقق 100 درصدی اهداف کمی می باشد و با کمک و بهره گیری از تجربیات 
کسب شده در طی سنوات گذشته و با نگرش به استفاده بهینه از منابع 
آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در پروژه های جنگلکاری اجرا شده و 
همچنین بهره گیری از گونه های مقاوم به شرایط اقلیمی شهر تهران و با 
نیاز آبی   حداقل ، عملکرد توسعه فضای سبز پیراشهری کامال مثبت ارزیابی 
می گردد. عدم همکاری و تخصیص اراضی مستعد جنگلکاری و بالمعارض از 
سوی نهادهای ذیربط از جمله سازمان جنگل ها و مراتع جهت اجرای عملیات 
جنگلکاری را می توان از کاستی های توسعه فضای سبز پیراشهری قلمداد 
کرد که در صورت انجام هماهنگی های الزم و تحویل عرصه ، امکان توسعه 
ساالنه کمربند سبز به بیش از 1000 هکتار نیز میسر می باشد.همچنین عدم 
همکاری سازمان آب منطقه جهت تخصیص آب خام ) پساب ( به منظور 
تامین آب مورد نیاز پروژه های جنگلکاری از دیگر چالش ها در روند توسعه 
فضای سبز پیراشهری محسوب می گردد که با توجه به رویکرد برنامه سوم 
مبتنی بر تعیین وظایف سازمان ها و نهادهای خارج از شهرداری در جهت 

رفع این مسئله اقدام شده است.

۶-۹-۴-	حفظ	میراث	طبیعی	شهر،	فضای	سبز	رود	دره	ها	و	محورهای	سبز	شهری	
توسعه محورهای سبز ویکپارچه سازی فضاهای سبزشهری با حفظ ضوابط    
 ایمنی و آبخیزداری در قالب توسعه فضاهای سبز در کوهساران پیرامون شهر 
تهران، روددره ها و محورهای سبز شهری در چارچوب طرح های ساماندهی 
محورهای سبز و رود دره ها: علیرغم چالشهای متعدد موجود در شهر تهران 
شهرداری  موفق گردیده بیش از هدف کمی تعریف شده برای این بند در 
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را محقق سازد ولیکن وجود معارضین 
اعم از حقیقی و حقوقی در حاشیه روددره ها ) از جمله معارضین حقیقی 
در حاشیه روددره فرحزاد، حسنك و ...و معارضین حقوقی در حاشیه روددره 

كن در محدوده پادگانهای یكم شكاری، فرودگاه مهرآباد و ...( ، عدم وجود 
منابع آبی مطمئن ) بخصوص در محدوده مناطق 5، 21، 22 ( ، سختی اجراء 
در برخی محدوده ها و مشكالت عدیده فنی وصعب العبور بودن مسیر و 
عدم تأمین اعتبار تملك عرصه و همچنین عدم تأمین نقدینگی جهت احداث. 
اهم چالش های مربوط به توسعه فضای سبز در کوهساران و رود دره ها 

محسوب می شوند.

۶-۹-۵-	فضای	سبز	عمودی
اگرچه در برنامه دوم توسعه شهر تهران به موضوع توسعه فضای    
سبز توجه شد و شهرداری در راستای توسعه فضای سبز عمودی وظائف 
و مسئولیت هایی را عهده دارگردید. ولیکن توسعه عمودی و بام سبز به 
معنای استقرار گیاهان در پشت بام ساختمان های مسکونی شهروندان 
و ادارات خصوصی و دولتی و یا مراکز تجاری با مشکالت  فنی عدیده ای 
مواجه گردید . اهم این موارد عبارتند از ؛  الف - عدم رعایت مسائل فنی در 
ساختمان های جدید و بال اجرا بودن در ساختمان های قدیمی. ب - عدم 
رغبت مالکان و انبوه سازان برای احداث ساختمان های با ویژگی های الزم 
برای ایجادROOF  GARDEN با هدف کاهش هزینه های تمام شده که علت 
آن کاهش قدرت خرید شهروندان است. ج - باال بودن سرعت باد از ارتفاع 
7 متر به باال ، وجود گرمای شدید خورشید در اکثر روز های سال ، حضور 
ریز گرد ها و آلودگی ، نیاز آبی  باال، افزایش تلفات گیاهان در این سیستم 
، افزایش هزینه های نگهداری و هزینه شارژ ساختمان ، و استفاده از آب 
درخت برای آبیاری و لزوم شستشوی گیاهان عواملی هستند که امکان توسعه 
فضای سبز عمودی در شهر تهران را با محدودیت جدی مواجه می سازند. 
تخریب باغات،عدم توزیع متوازن فضای سبز درون شهری،توسعه شهر و 
آسیب های اکولوژیک،آبیاری فضاهای سبز شهری با توجه به کمبود منابع 
آبی از مهمترین موضوعاتی مرتبط با صیانت و حفاظت از باغات و فضای 

سبز درون و برون شهری است . 



40

۶-۱۰-	سیما	و	منظر	شهری		
توسعه جوامع امروزی و گسترش دنیای مدرن، پدیده ای فراگیر ناشی   
از رشد و گسترش افقی و عمودی شهرها، با اینکه از بسیاری جهات سبب 
بهبود کیفیت زندگی بشری شده، اما در عین حال پا نهادن به دنیای مدرنیته 
معضالت گوناگونی را نیز برای مردمان امروزی بدنبال داشته است. معضالتی 
که موجب بروز تأثیرات منفی بسیاری بر سالمت جسمی و روحی شهروندان 
گردیده است. انواع آلودگی    ها همچون آلودگی محیط زیست، آلودگی صوتی 
و آلودگی بصری از جمله این پیامد    ها هستند که به    سبب ایجاد آسیب    های 

روحی، بر رفتار شهروندان اثرات سوء بسیاری گذاشته    اند.
با توجه به ساختار جدید شهر    ها، به دلیل عدم تطابق و هماهنگی   
ساکنین آن    با فرهنگ و اصول مورد نیاز جامعه نوین، هر روزه شاهد انبوهی 
از ناهنجاری    های بصری هستیم که از قواعد شهرنشینی مدرن پیروی نمی    کنند. 
نمونه    هایی از  این موارد را در شهری مانند تهران هرروزه به    وفور مشاهده 

می    کنیم.
کارشناسان محیط زیست آلودگی بصری را اینگونه معرفی می    کند :   
“هرچیزی که به چشم انسان    ها نازیبا بیاید و این نازیبایی را تشدید کند، 
آلودگی بصری نامیده می    شود یا به عبارت دیگر تنوع ناهمگون و ناهماهنگ 

رنگ و جنس در فضا و سیمای شهری را آلودگی بصری می    نامند.”
وجود انواع برچسبها و تراکتهایتبلیغاتی ، ساختمان های ناهمگون ، انواع   
تابلوهای راهنمایی و اطالع رسانی ناهماهنگی از جمله مصادیق آلودگی بصری 
در کالنشهر می باشد که دردراز مدت انسان را دچار پریشانی ذهنی و بیماری 
روحی می کند. آلودگی بصری و صوتی که در شهر تهران شاهد آن هستیم 
یکی از دالیل اصلی کاهش راندمان کاری در میان شهروندان است. به عبارت 
درست    تر بسیاری از برخورد    ها و مشاجرات که در شهر صورت می    گیرد تحت 

تأثیر سوء آلودگی    های شهری به ویژه صوتی و بصری است" . 
در واقع در بسیاری از کشور    های پیشرفته دنیا، تبلیغات شهری و تصاویر   
موجود در خیابان    ها بر اساس اصول شهر سازی تنظیم شده و هر محله بر 
اساس بافت شهری تبلیغات خاص خود را دارد. حتی رنگ بندی ساختمان    ها 
نیز معیار خاص برای خود دارد. در حقیقت ساختمان سازی و به تبع آن 

تبلیغات محله    های شهری در این کشور    ها قاعده    مند است. 

در این بین ، هر کدام از شهروندان می   توانند به تنهایی نقشی در بهبود   
وضعیت بصری شهر    داشته باشند .  بی    شک شهرداری    ها و نهادهای مسئول 
ساماندهی و نظارت بر سیمای شهر، همچنین مشارکت شهروندان در رعایت 
اصول و استاندارد    های زیباسازی و نیز آموزش و فرهنگ    سازی کافی در این 
خصوص به شهروندان، نقشی کلیدی در رفع آشفتگی    های دیداری و ایجاد 

شهری زیبا و ضابطه    مند دارند.
ارائه     قواعدی مناسب برای هماهنگ سازی نمای ساختمان    ها بر مبنای   
ویژگی    های اقلیمی و فرهنگی حاکم بر جامعه، معرفی استاندارد    هایی معین 
و زیبا برای کلیه    ی تابلو    های راهنمایی و ابزار    های تبلیغاتی همچون تابلو    ها، 
بیلبورد    ها، پالکاردها و اوراق تبلیغاتی به نحوی که رنگ بندی و ترکیب بندی    ها 
در عین سادگی و زیبایی از یک الگوی متحد پیروی کنند، بکارگیری مبلمان 
شهری زیبا، هماهنگ و کاربردی در تمام سطح شهر و نیز ایجاد فضای سبز 
بیشتر از جمله راهکارهایی هستند که می    تواند به کاهش آلودگی    های بصری 

کمک کند.
همچنین استفاده از رنگ    های همخوان با فرهنگ بومی و انواع هنر    های   
بصری خود به    عنوان یک اصل مهم می    تواند به ابزاری کارآمد جهت فرم    دهی 
و نظم    بخشی به محیط بکار رود تا شهر هرچه زیباتر و دلنشین    تر جلوه کند.

بدیهی    ست که دستیابی به شهری آراسته و آرام و به تبع آن شهروندانی 
سالم و پر نشاط بجز با مشارکت و تعامل مردم و همت بلند مسئولین امکان 
پذیر نیست و فراموش نکنیم که شهر    ها کامل    ترین و جامع    ترین شکل زندگی 
اجتماعی    اند و پیشرفت    های علمی، اقتصادی و هنری ما در بستر این محیط    ها 

می    تواند تحقق     پذیرد.

۶-۱۱-عدالت	در	دسترسی	به	زیرساخت	ها	و	توسعه	متوازن	مناطق	و	محالت	
خدمات شهری،آن دسته از فعالیت های خدماتی که بصورت رایگان   
و یا خیلی ارزان از سوی شهرداری در اختیار شهروندان قرارمیگیرد، شامل 
میشود. از لحاظ ماهیتی این خدمات ،  شهروندان به تنهایی نمی توانند از 
عهده تامین آن برآیند و تامین آنها نیازمند سازوکار و برنامه هایی است که 
باید از سوی مدیریت شهری سازماندهی شوند. بدین لحاظ آنچه در شرح 
وظائف مدیریت شهری مربوط به بخش خدمات رسانی که در سطح شهر 
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توسط شهرداری عمل می شود مورد مالحظه قرار می گیرد ،  صورت کلی آن 
شامل مواردی مانند : آماده سازی زیر ساخت های اساسی شهر ، آماده سازی 
خدمات الزم برای رفاه زندگی شهروندان و مهیا ساختن تسهیالت اجتماعی. 
ازاینرو فعالیت های خدماتی که شهرداری در حوزه فعالیت های خدمات 
مبتنی بر تجهیزات و تاسیسات شهری مانند جمع آوری زباله ، فضای سبز ، 
ایمنی و خدمات رفاهی مانند دسترسی به بازارهای ضروری مثل میوه و تره 
بار ، بازارچه های فصلی و ... دفن اموات شهروندان ، می شود ، و بعضاً برای 

تداوم زندگی شهری ضرورت دارند . 
از مشكالت اساسی تهران  در دهه های اخیر، توزیع نابرابر منابع و جمعیت 
در بخشهای مختلف شهری اسـت. نابسامانی نظام توزیع مراكز خدماتی در 
فضاهای شهری زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این 
خدمات شده است. توجه به اهمیت توزیع كاربریهای خدماتی در نواحی 
شهری و فراهم نمـودن امكانـات و خدمات موردنیاز عاملی مهم در ارتقاء سطح 

زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زندگی شهری است. 

  ۶-۱2بهینه	سازی	تقسیمات	جغرافیایی	شهروتعیین	نقاط	اقتصادی	
مربوط	به	توزیع	میوه	وتره	بار	

میادین میوه و تره بار به عنوان مراکز ایجاد تسهیالت  الزم در امر  تهیه و 
توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در واقع  کارکردی جهت حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارا می  باشند تا بتوانند مسیر حرکت 
محصوالت را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید. بنابراین و با 
عنایت به ماهیت کارکردی، می توان ایجاد اینگونه میادین و بازارها در تهران 
را اقدامی در راستای رسیدن به صرفه های اقتصادی و رفاهی برای شهروندان 

و همچنین دستیابی به الگوی توزیع عادالنه خدمات دانست . 
مردم شهر تهران از زمان تاسیس سازمان تا کنون بدلیل رویکرد اجتماعی آن در 
نحوه عرضه محصوالت به طور مستقیم و تازه و همچنین وجود یک ساختار 
تشکیالتی موظف جهت رسیدگی به مطالبات و نیازهای آنها نگاه ویژهای 
به آن داشته اند و این نگاه باعث گردیده تا آنها نگرش مثبتی را نسبت به 
مکانهای عرضه و تحت کنترل سازمان در مقایسه با مغازههای سطح شهر 
داشته باشند. مردم همواره انتظار دارند در بازارهای سازمان آسایش، آرامش 

و امنیت در خرید را مشاهده و با بهرهگیری از سیاستها و رویکردهای مشتری 
مدارانه موجبات رضایت آنها فراهم گردد. از طرفی نوع ماموریت سازمان میان 
سایر سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران به گونه ای است که از 
طریق بازارها با مردم به صورت روزانه و هفتگی در تعامل بوده و شهروندان آن 
را به عنوان مانیتور شهرداری تهران در ذهن خود تصویر کرده اند. شهروندان 
عالوه بر درجه کیفیت و ارزش قیمتی محصوالت قابل ارایه در بازارها، نیازمند 
عواملی دیگری مانند پارکینگ، سیما و منظری مناسب، محل انتظار، نمازخانه 
و حتی سرویسهای بهداشتی هستند. از سوی دیگر چون شهروندان با میل 
خود پای به بازارهای سازمان میگذارند و هیچگونه اجباری برای حضور در آن 
ندارند نقش بازارها به عنوان هسته فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران حائز 
اهمیت بوده و متعاقب آن خرده فرهنگ متاثر از بازار شکل گرفته و تاثیر 
خود را در الیه خانواده نمایان میسازد . از سوی دیگر وابستگی سازمان به 
شهرداری تهران موقعیتی را در اختیار قرارداده که بر پایه آن سازمان توانسته 
است قلمرو خود را تا محلههای سطح شهر تهران گسترش دهدو از آن در 
کنار عواملی چون قیمت و کیفیت به عنوان مزیت رقابتی نسبت به سایر 

فروشگاههای زنجیرهای استفاده نماید. 
با افزایش جمعیت و متعا قب آن گسترش شهر، مـشکالت ترافیـک، حمـل 
ونقـل وهمچنـین بـا افـزایش حجم محصوالت غذایی در جریان توزیع، عدم 
امکان دسترسی به انواع مختلف میـوه و تـره بـار سـایرمراکـز تولید و نگهداری 
غیر اصولی حیف و میل میوه وتره بـاردرواحـدهای کوچـک و پراکنـده در سـطح 
شـهر، استفاده از ابزارهای قدیمی و .... باعث نارسایی در سیستم توزیع و 
ازبین رفتن روزانه دهها تن میوه و تـره بـار می شود لذا ضرورت دارد سازمان 
میادین میوه وتره بار با توجه بـه رسـالت خـویش بـرای احـداث میـادین و 
بازارچه ها نقاط بهینه مراکزتوزیع بادرنظر گرفتن عواملی همچون دسترسی 
آسان به بزرگراهها، عدم نیاز به طـرح ترافیک و جمعیت را مدنظر قرار دهد 
ا ین امر ازیک سـو مـشکالت ناشـی از حمـل ونقـل و.... مرتفـع مـی نماید و از 
سوی دیگر دسترسی مصرف کنندگان به محصوالت کـشاورزی از جملـه میـوه 

تـره بـار را تـسهیل مـی کند .
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۶-۱۳ضرورت	نگاه	به	آرامستان	ها	به	عنوان	تجهیزات	شهری  
آرامستان ها یکی از نیازها و ضرورت های اساسی برای جوامع فرهنگی اجتماعی 
محسوب می شود. وجود 140 آرامستان كه سال ها پیش در بقعه های متبركه 
بنا شده اند، نشان از این دارد كه این چنین اماكنی ضمن تكریم و تقدس ویژه، 
خاطرات دلنشین را برای مردم آن محله و منطقه فراهم آورده و باعث تقویت 
ارتباطات اجتماعی، همبستگی، هویت فرهنگی و اجتماعی شده است. امروزه 
با توسعه فضاهای شهری و ایجاد یك فضای متمركز تحت عنوان آرامستان 
جمعی، كه كاركرد چندگانه آن می تواند آرامش را به شهروندان و شهر تزریق 
كند را سلب كرده و رفتگان را از زندگی بازماندگان دور انداخته و اثرات معنوی 
و فرهنگی را نیز كاهش داده است. شریعت مبین اسالم همراهی كردن میت 

را حتی چند قدم و زیارت اهل قبور را مورد توجه و تقدیر قرار داده است. 
گورستان  احداث  و  اجرا  برای طراحی،  اقدامات  1345نخستین  در سال 
بهشت زهرا)س( در طرح جامع شهر تهران صورت گرفت. در سال 1376ظرفیت 
آن تا حدودی تكمیل شد و پس از آن تا به امروز با تملك زمین های اطراف، 
گورستان بهشت زهرا)س(  به وسعت 584 هكتار متشکل در 184 قطعه به 
عنوان آرامستان اصلی شهر بوده است . بنابراین تهران، با وجود جمعیت 8 تا 
9 میلیون نفری و تدفین ساالنه 50 هزار نفر مجموع یك و نیم میلیون متوفی 

تا كنون به یکی از بزرگ ترین گورستان جهان تبدیل شده است.
گورستان های امروز ایران به فضاهایی باز در مقیاس كالن و خارج از شهرها 
تبدیل شده است. تكمیل ظرفیت گورستان های فعال موجود، بعد مسافت و 
مشكالت متعدد در زمان دسترسی، معضالت ترافیكی و هزینه های تحمیلی 
به مدیریت شهری در انتخاب مجدد تك گورستان آینده نقش بسیار مهمی 

را ایفا می كنند.
افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مرگ ومیر، تقاضای زیادی برای كاربری های 
مرتبط با این فضا به وجود آورده است. همچنین همین امر مشكالت ترافیكی 
زیادی را برای بازماندگان در روزهای پنجشنبه و جمعه دارد كه حتی تدابیر 
ترافیكی شهری هم باوجود صرف هزینه های بسیار هنگفت در این راستا 
كارساز نبوده است. به عالوه تكمیل ظرفیت این مكان، مشكالت جدیدی را 
نیز پیش روی قرار می دهد.در حال حاضر با توجه به رو به اتمام بودن ظرفیت 
دفن در بهشت زهرا )س( و تأکید شورای شهر تهران برای احداث آرامستان 

در چند نقطه، مکانیابی، خریداری و احداث یک یا چند آرامستان در جهات 
مختلف شهر تهران ضروری به نظر می رسد. به همین منظور شهرداری تهران 
در برنامه های خود برای كالنشهر تهران در نظر دارد گورستان شهر تهران را 
در 3 نقطه شرق، غرب و جنوب تهران توسعه دهد. همچنبن از آنجایی که 
تاکنون به دلیل مخالفت نهادهای مختلف جهت تملک زمین، سازمان موفق 
به خرید هیچ یک از گزینه های انتخاب شده نشده است، تشریک مساعی 
گسترده تری در این زمینه از طرف شهرداری تهران و نهادهای مختلف دولتی 

و غیردولتی الزامی است.
همچنین در راستای توسعه فضاهای جدید دفن ،  به نظر می رسد ساخت 
و استقرار آرامستان هایی كه در دسترس و نزدیك محل سكونت شهروندان 
باشد، منجر به كاهش حجم و مدت سفر و صرفه جویی چه در هزینه ایجاد 
فضا و چه در هزینه دستیابی برای مخاطب شد. در بسیاری از برنامه های 
توسعه شهری ایران با گورستان ها به عنوان مكانی صرفا عملكردی، همچون 
دفع زباله برخورد شده و آن را به دورترین نقطه از شهر و به صورت متمركز 
تا آنجا كه در حقوق و مقررات شهرسازی، مبحث پنجم  انتقال داده اند. 
گورستان ها به موجب عدم بازده اقتصادی با توجه به قیمت و نوع كاربری و 
ضعف توان اقتصادی شهروندان به عنوان عاملی در رها ماندن اراضی شهری 
به شمار می آید. همچنین در همین ضوابط و مقررات استقرار صنایع شهری، 
گورستان ها همچون صنایع مزاحم و بزرگ درنظر گرفته شده اند. بدین معنی 
كه در هر دوره توسعه، گورستان ها در فاصله های مناسبی نسبت به شهر 

جانمایی شده و مستقر شده اند. 
با عنایت به  قانون جامع شهرسازی و معماری كشور، مبحث اول حقوق و 
مقررات شهرسازی، بخش هفتم، احداث غسالخانه ها و گورستان ها به عنوان 
الزامات مدیریت شهری معرفی شده است. در اسناد طرح های جامع شهری 
نیز ایجاد و توسعه گورستان ها به عنوان تجهیزات شهری پیش بینی شده است. 
بنابراین آرامستان ها به عنوان تجهیزات شهری شناخته می شوند. از آنجا كه 
تجهیزات شهری به امكاناتی گفته می شود كه باعث افزایش مطلوبیت زیست 
در فضاهای شهری می شود و بیشتر آنها تسهیالتی هستند كه تكمیل كننده 
زیرساخت های شهری در جهت ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان هستند، 
بنابراین توجه جدی به این نیاز به عنوان یكی از كاربری های داخل شهر حائز 



43

اهمیت است.
متأسفانه در كشور ما بیشتر از آنكه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، 
معنوی، فنی و استانداردهای طراحی آرامستان تكیه شود، امروزه شاهد 
سنگینی كفه دیگری از ترازو برای توسعه آرامستان ها نظیر عوامل موقعیتی 
هستیم. درحالی كه جمع شدن عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، كالبدی، 
زیست محیطی و... در كنار هم به همراه دیگر اصول و استانداردهای طراحی 
آرامستان ها می تواند منجر به ایجاد فضایی برای پاسخگویی به نیازهای روحی 
و روانی منطبق بر اعتقادات مردم شود. آرامستان ها محل آرامش و سكون، 
یادآور خاطرات، مكانی فرهنگی، جایگاهی برای عبرت و تامل مردم است كه 
می توان با تقویت زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و مشاركت های دینی 

اینگونه برداشت ها و تصورات منفی را از بین برد. 
شناخت صحیح از تجهیزات و خدمات شهری كمك می كند تا در فرایند 
برنامه ریزی شهری، كاربری ها و تخصیص فضا و عملكردهای شهری هوشمندانه 
عمل كنیم و ضمن ایجاد محیطی سالم برای شهروندان شاخص های توسعه 
پایدار شهری را هم تحقق بخشیم. همانطور كه در پارك های شهر تهران 
شاهد گلزارهای شهدا هستیم، می توان با طراحی مساجدی با صحن و سرایی 
از باغ فردوس ها و آرامستان ها، با بهره گیری از المان ها و طراحی منظر، گذر 
خاطره، مزار مادران، باغ های عبرت انگیز و یادمان های شفابخش عالوه بر 
پیوند آرامستان ها با فضای سبز و درختكاری، آن را نماد رویش و حیات و 
تلطیف گر روح و روان جلوه داده و كاركردهای آیینی آرامستان را احیا كرد. تدوین 
استانداردها و دستورالعمل های طراحی آرامستان های شهری ، بازنگری در نقش 
آرامستان ها به عنوان تجهیزات شهری در حقوق و مقررات شهرسازی، ایجاد 
زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در راستای اصالح نگرش به درگذشتگان و 
احیای كاركردهای آیینی، فرهنگی و گردشگری كه در ذات آرامستان ها نهفته 
است، امری اجتناب ناپذیر بوده و در اعتالی اهداف مدیریت شهری مورد توجه 
قرار گرفته است . ازاینرو سازمان بهشت زهرا )س( با  به روز رسانی مطالعات 
مکانیابی دهه 80 و بررسی گزینه های پیشنهادی توسط مشاور ذیصالح در 
حال انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مربوطه بوده و مکاتبات متعددی 
نیز با ارگان های مربوطه جهت معرفی زمین های مناسب انجام داده است.  

 

۶-۱۴	ساماندهی	آرامستان	های	تاریخی،	مذهبی	و	فرهنگی	شهر	تهران
سال 1389در تاریخچه آرامستان های شهر تهران از آن جهت اهمیت دارد 
که کمیته آرامستان های شهر تهران به ریاست سازمان بهشت زهرا)س( و 
عضویت شهرداران مناطقی که آرامستان های محلی در آن مستقرند به منظور 
برنامه ریزی و تعیین خط مشی امور مربوط به آرامستان های پایتخت به 
عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان تشکیل شد. از مهم ترین دستاوردهای این 
کمیته طی بازه زمانی گزارش می توان به انجام مطالعات بر روی کلیه آرامستان 
های سطح تهران اشاره کرد که طبق آن، از مجموع 140 آرامستان شهر تهران 
تنها 80 آرامستان باقی مانده و 60 آرامستان تغییر کاربری یافته است. بر این 
اساس ساماندهی 80 آرامستان به مساحت کلی 122 هکتار در دستورکار قرار 
گرفت و مطالعات اولیه به منظور شناخت فضا و نوع کاربری، ارزش گذاری 
و مدیریت آرامستان ها انجام شد. در این ارتباط، چون ساماندهی آرامستان 
های سطح شهر تهران نیازمند شناسایی عملیات اجرایی مرتبط بوده و از جهتی 
موضوع ساماندهی نیز با توسعه آن ارتباط پیدا می كرد و همچنین با توجه به 
ضرورت هماهنگی با نهادها و ارگان های مختلفی مانند سازمان اوقاف قبل 
از هر گونه اقدام در خصوص آرامستان های سطح شهر تهران، مقرر گردید 
بررسی های اولیه نسبت به نحوه ساماندهی و نیاز اعتباری آن، به لحاظ 
توسعه و ساماندهی همه جانبه آرامستان ها انجام شود. بر این اساس، پس 
از ارائه نتایج مرحله اول مطالعات توسط مشاور طرح تعاون مبنی بر اعالم 
برآوردهای مالی اعم از درآمدی و هزینه ای، سرانجام 22 آرامستان برای توسعه 
و ساماندهی  شناسایی و تعیین گردید. با این همه، با توجه به نظر كمیسیون 
محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر متمرکز بودن محل دفن 
اموات شهر تهران و همچنین نیاز به مشخصه های فرهنگی، فقهی، اقتصادی، 
اجرایی، شهرسازی، محیط زیست و غیره انجام مطالعاتی جامع توسط مركز 
مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت. الزم به ذکر 
است که هر گونه تغییر کاربری و یا اجازه خاکسپاری در آرامستان های فوق 
مستلزم توافق همزمان شهرداری تهران، اداره اوقاف، سازمان میراث فرهنگی، 
هیأت امناء و نهادهای عرفی می باشد.در حال حاضر طبق تصمیمات اتخاذ 
شده قراردادی جهت انجام مطالعات ساماندهی مجموعه آرامستان های دوالب 

با دفتر پژوهش های فرهنگی در حال تهیه و تنظیم می باشد.
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۷-راهبردها،	سیاست	ها،	اقدامات	اجرایی	و	احکام	برنامه	سوم

راهبرد	۱:	توسعه	یکپارچه	و	متوازن	فضاهای	سبز	شهری	،	تفرجگاهی	و	گردشگری	
سیاست	ها:

حفاظت و توسعه متوازن فضاهای سبز  شهر تهران در مقیاس عملکرد •
شهری ، منطقه ای ، ناحیه ای و محله ای

ترمیْم احیاء و یکپارچه سازی شبکه های اکولوژیکی و توسعه محورهای •
سبز شهر تهران با رویکرد حفاظت، ساماندهی و ارتقاء کیفیت محیطی

صیانت و حفاظت از باغات، زیستگاهها، روددره ها، پهنه ها و میراث •
طبیعی شهر و جلوگیری از تخریب عرصه های طبیعی حریم

اقدامات	اجرایی:
برنامه ریزی در سطح مناطق بیست و دوگانه با بكارگیری پتانسیل موجود •

جهت افزایش سرانه فضای سبز به میزان 0/4 مترمربع طی پنج سال، كه 
سهم احداث بوستان و تفرجگاه های شهری و روددره ها حدود 170 هكتار و 
احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری 130 هكتار خواهد شد.)ماده 61(

خرید زمین مستعد توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار و محالت •
فاقد بوستان به مساحت 25 هکتار )ساالنه 5 هکتار(

توسعه فضای سبز معابرو پیاده راه ها و نیز افزایش منطقی تراکم کاشت •
در آنها.)ماده 61(

طراحی و احداث بوستانهای محله ای -  احداث بوستانهای موضوعی.(ماده 61(•
بهینه سازی و بازپیرایی سطوح فضای سبز شهر تهران با بهره گیری از گونه •

های سازگار باشرایط اقلیمی شهر تهران و کم نیاز
توسعه ساالنه جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران •

با اولویت اجرا در دامنه جنوبی البرز.)ماده 61(
تدوین برنامه عملیاتی احیای ساختار و میراث طبیعی شهر و پیرامون آن  •

)ماده 60(
احیای کریدورهای طبیعی و ایجاد کریدور سبز در سطح شهر تهران )ماده 60(•
شناسایی، ثبت و تهیه اطللس میراث طبیعی شهر )ماده 60(•
تهیه و تکمیل شناسنامه باغ ها اعم از پیوسته و گسسته و اراضی مشجر •

به تفکیک پالک )ماده 49(

تهیه و تکمیل شناسه الکترونیک درختان معابر اصلی، میادین و بوستان های •
شهر تهران)ماده 49(

تکمیل سامانه هوشمندکمیسیون ماده 7 )فرم الف و ب( و توسعه و استقرار •
سامانه کنترل هوشمند باغات)ماده 49(

تهیه نظام فنی و اجرائی پایش کیفی منابع آب های سطحی و روددره ها •
)ماده 60(

طرح مطالعاتی شناسایی و امکان سنجی کاربریهای سازگار با حفظ باغات •
در شهر تهران و تدوین بسته حمایتی –تشویقی برای ترغیب مالکان باغات 

به حفظ آنها)ماده 49(
طرح تدوین ضوابط، دستورالعمل و ارائه مشوق های مناسب جهت ترغیب •

بخش خصوصی به حفظ باغات)ماده 49(
نگهداری از باغاتی كه مالكین توانایی حفظ آنها را ندارند شامل آبیاری و عملیات •

داشت )كوددهی، مبارزه با آفات و بیماریها و ...()ساالنه 50 هکتار( )ماده 49(
خرید باغات با هر مساحتی در مناطق كم برخوردار ) 17 ، 10 ، 7 ، 8 ، 11 و 12(•

)ساالنه دو هکتار( و باغات ارزشمند در مناطق دیگر)ساالنه دو هکتار( )ماده 49(
تملک موردی باغات دارای ارزش اکولوژیک و تاریخی)ماده 49( •
خرید بخشی از باغات بهم پیوسته )کن( )ساالنه پنج هکتار( )به استناد •

مصوبه شورای محترم اسالمی شهر تهران تحت عنوان برنامه عملیاتی تملک 
باغات کن( )ماده 49(

بازنگری و لغو ضوابط و مقرارت تخریب کننده باغات )ماده 49(•
پایش طرح تفصیلی و تثبیت لکه های سبز باغات و لکه های همجوار •

)ماده 49(
جلوگیری از تخریب بستر و حریم رود دره ها و حفظ آنها به حالت طبیعی •

به عنوان مهم ترین کریدورهای طبیعی شهر تهران
تدوین طرح جامع فضای سبز شهر تهران)ماده 61(•
اجرای طرح جامع عملیاتی فضای سبز شهر تهران)ماده 61(•
تدوین برنامه ساماندهی شنچاله ها و نظارت بر آن•
پایش کیفی آب های سطحی رود دره ها •
تکمیل شناسنامه باغات•
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راهبرد	2:		تامین	و	مدیریت	آب	مورد	نیاز	فضای	سبز	از	منابع	پایدار	
سیاست	ها:

کاهش مصرف آب مورد استفاده در فضای سبز با هدف ارتقاء راندمان •
آبیاری با بهره مندی از فناوری های نوین و هوشمند آبرسانی و آبیاری

اصالح الگوی کاشت جهت کاهش مصرف آب و نیاز مراقبتی با رویکرد •
استفاده از گونه های بومی و مقاوم به کم آبی و موثر در کاهش آلودگی 

هوا و کاهش هزینه های نگهداری و توسعه فضای سبز
کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با احیاء قنوات و افزایش تصفیه روان •

آبهای آلوده و پساب ها به عنوان منابع آبی پایدار مورد نیاز خدمات شهری
اقدامات	اجرایی:

تدوین برنامه عملیاتی بهره برداری از آب خام تهران )ماده 57(•
افزایش مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آبیاری •
استفاده از روشهای نوین آبیاری )قطرهای، بارانی، زیرسطحی( به جای •

روشهای سنتی )شلنگی، ثقلی()ماده 57(
الیروبی و بازسازی 80 رشته قنات فعال در سطح شهر تهران و استفاده ا •

ز آب آنها جهت آبیاری فضای سبز )ماده 57(
بروز رسانی نقشه های قنوات )ماده 57(•
نصب تجهیزات و کنتورهای هوشمند جهت تعیین میزان برداشت آب از •

منابع به جهت افزایش راندمان آبیاری استفاده از سیستم های آبیاری تحت 
فشار اعم از بارانی و قطره ای در مناطق 22 گانه شهر تهران )ماده 57(

ایجاد مخازن ذخیره شبکه مستقل آبرسانی و هوشمندسازی شبکه آبرسانی •
فضای سبز  در مناطق 22 گانه )ماده 57(

ایجاد زیر ساخت شبکه آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر تهران  •
جهت افزایش راندمان آبیاری)ماده 57(

خرید و ایجاد تصفیه ثانویه و شبکه آبرسانی هوشمند پساب تصفیه خانه •
های محلی موجود مانند اکباتان، صاحبقرانیه، محالتی و ......   به میزان 10 

میلیون متر مکعب در سال)ماده 57(
طرح مطالعاتی توسعه فضای سبز شهری با تأکید بر استفاده از گیاهان •

بومی، کم نیاز به آب و مواد غذایی، سازگار با شرایط آب و هوای مناطق 
مختلف شهر تهران و مقاوم در مقابل آلودگی های زیست محیطی با هدف 

افزایش ماندگاری، اثربخشی و کاهش هزینه های نگهداری فضاهای سبز 
شهری و افزایش احجام سبز شهری )با اولویت استفاده از درخت و درختچه( 

در )ماده 57(مقایسه با احجام و سطوح سخت )ماده 61(
حذف ساالنه حداقل 5 درصد از سطوح چمنکاری در معابر سطح شهر •

تهران )رفیوژها، حاشیه خیابان، لچکی ها( و جایگزینی با گیاهان پوششی 
سازگار و کم نیاز)ماده 61(

تصفیه • طریق  از  استفاده  قابل  شده  استحصال  آب  حجم  افزایش 
فاضالب)ماده 57(

از پساب تصفیه شده و • افزایش نسبت آب مصرفی در فضای سبز 
بازچرخانی آب)ماده 57(

امکان سنجی و طراحی روشهای  بازیافت و بازچرخانی آب  طراحی، احداث •
و بهره برداری از سیستم های رسوبگیر)ماده 57(

احداث سیستم های تصفیه رواناب آلوده در مناطقی که دارای رواناب •
دائم می باشند با هدف کاهش آلودگی ها و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز 

و خدمات شهری)ماده 57(
ساخت تصفیه خانه های فاضالب منطقه 22 به ظرفیت 36 میلیون متر •

مکعب در سال )ماده 57(
خرید تضمینی پساب تصفیه خانه لویزان از شرکت آب و فاضالب تهران •

به میزان 26 میلیون متر مکعب در سال)ماده 57(
ساماندهی قنوات •

راهبرد	۳:	حفاظت	و		ارتقای	کیفیت	محیط	زیست	شهری
سیاست	ها:

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، فعالیتها و خدمات شهرداری•
افزایش سهم استفاده از انرژی های نو ،پاک و تجدیدپذیر )بادی، خورشیدی •

، زمین گرمایی، آبی کوچک،  زیست توده( در مجموعه شهرداری
رعایت مالحظات زیست محیطی در فعالیت های شهرداری•
ایجاد زیر ساخت های مهندسی و قانونی و اصالح رویه ها با رویکرد •

مدیریت یکپارچه پسماند
بهینه سازی و به روز آوری ماشین آالت، تجهیزات و تأسیسات مدیریت •



46

پسماند در جهت نیل به استانداردهای روز دنیا 
استفاده از روش های نوین در فرآیندهای پردازش، بازیافت، دفع و مراقبت •

های پس از آن
فرهنگسازی در جهت کاهش تولید پسماند و اقدام در راستای تفکیک •

حداکثری در مبداء
گسترش استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار•
ایجاد مدیریت یکپارچه محیط زیست و جلوگیری از همپوشانی وظائف •

مجموعه شهرداری در دو سطح ساختاری و فرآیند
ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری •

اقدامات	اجرایی:
تدوین سند توسعه انرزی های تجدید پذیر در شهر تهران )سیاست هاْ •

موانع پتانسیل ها فرصت های تولید پراکنده و متمرکز( )ماده 56(
انجام معاینه فنی موتورخانه های ساختمان های  شهرداری تهران )ماده 55(•
ایجاد نیروگاه های خورشیدی و استفاده از امکان فروش تضمینی برق)ماده 56(•
نصب آبگرمکن های خورشیدی)ماده 56(•
ایجاد مدیریت یکپارچه محیط زیست و جلوگیری از همپوشانی وظائف •

مجموعه شهرداری در دو سطح ساختاری و فرآیندی
تدوین برنامه های جامع محیط زیستی مناطق 22 گانه شهرداری و تدوین •

نظامنامه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران شهرداری تهران)ماده ؟(
انرژی های • منبع  از  شهرداری  های  ساختمان  نیاز  مورد  برق  تأمین 

تجدیدپذیر)ماده 56(
پایش مستمر شاخص های محیط زیستی ، منابع و عوامل آالینده هوا، •

آب، خاك و آلودگی  صوتی با استقرار سامانه یکپارچه پایش محیط زیست 
شهری به منظور مدیریت هوشمند و اطالع رسانی)ماده 55(

اعمال مالحظات محیط زیستی در پیدایش ، طراحی و اجرای  پروژه ها و •
فعالیت های شهرداری از طریق ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های 

شهری EIA  )ماده 55(
کاهش اثرات منفی محیط زیستی فعالیتهای شهرداری تهران از طریق •

14001 EMAS، ISO استقرار نظام مدیریت محیط زیست
توسعه، نوسازی و بهسازی شهر تهران  با رویکرد توسعه پایدار ، ارتقاء •

زیست پذیری و افزایش تاب آوری  مبتنی بر طراحی ها و فناوری های نوین 
، سبز و هوشمند)ماده 55(

کاهش مصرف کیسه های پالستیکی در میادین و بازار های میوه و تره •
بار )ماده 62(

اجرای برنامه جامع ساماندهی صنایع، صنوف، مشاغل مزاحم و آالینده •
شهر )ماده 63(

ایجاد سامانه اطالعاتی صنایع و مشاغل مزاحم ناشی )ماده 63(•
تهیه و تدوین برنامه کنترل جمعیت حیوانات سرگردان با استفاده از •

روش های نوین در کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به 
انسان)ماده 64( 

افزایش سهم مشارکت شهروندان و سازمان های مردم نهاد )سمن ها( در •
پیشگیری از ازدیاد جمعیت حیوانات شهری)ماده 64(

بهسازی راسته ها و کانون های وفور جمعیت موش در سطح شهر)ماده 64(•
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند)ماده 58(•
آنالیز فیزیکی پسماند در سطح مناطق شهر  و انتشار نتایج در سامانه •

مدیریت محیط زیستی)ماده 58(
امکان سنجی بهره گیری از سیستم های پردازش شیمیایی و بیولوژیکی •

پسماندهای پردازش شده شهر تهران با رویکرد استقرار آن ها در داخل 
شهر تهران)ماده 58(

اصالح و بازبینی قراردادهای تفکیک در مبدأ و رفت و روب و جمع آوری •
پسماند تر)ماده 58(

بررسی و آسیب شناسی قراردادهای حوزه مدیریت پسماند و  نیازسنجی •
تدوین قراردادهای جدید مورد نیاز)ماده 58(

اصالح روش برون سپاری خدمات مدیریت پسماند با تجمیع پیمانکاران •
رفت ورب و جمع آوری پسماند)ماده 58(

استقرار سامانه صورت وضعیت الکترونیک در مناطق 22 گانه)ماده 58(•
مناسب سازی سیستم های ذخیره سازی با توجه به سرویس های جمع •

آوری از منابع تولید کننده مختلف شهری)ماده 58(
مانیتورینگ ماشین آالت جمع آوری در مبادی تخلیه پسماند های ساختمانی •

و عمرانی)ماده 58(
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طراحی و استقرار نرم افزار مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی جهت •
دریافت گزارشات بر خط حمل و نقل از مبداء بارگیری تا مراکز تخلیه)ماده 58(

نصب GPS بر روی کلیه ماشین آالت جمع آوری پسماندهای ساختمانی •
و عمرانی)ماده 58(

احداث و بازسازی خطوط پردازش با ظرفیت کامل پسماند های ورودی •
آرادکوه با رویکرد افزایش راندمان جداسازی و ارتقاء کیفیت کمپوست)ماده 

)58
از دفن • بیمارستانی جهت جلوگیری  زباله سوز  پسماندهای  احداث 

پسماندهای پزشکی)ماده 58(
استحصال گاز متان از مراکز دفن قدیمی و تولید انرژی الکتریکی با هدف •

ساماندهی و کنترل مراکز یاد شده)ماده 58(
احداث مجموعه بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی)ماده 58(•
طراحی و احداث ایستگاه های استاندارد دریافت و پردازش پسماند خشک •

جمع آوری شده از سطح تهران)ماده 58(
احداث ریجکت سوز به منظور مدیریت پسماند خشک غیر ارزشمند ) با •

ظرفیت ورودی کل زباله قابل اشتعال شهری( ماده)58( 
آسیب شناسی اجتماعی پروژه های انجام شده در حوزه مدیریت پسماند •

و انجام نیازسنجی در سطح جامعه در ارتباط با پروژه های مورد نیاز جهت 
تسهیل زندگی شهروندان)ماده 58(

نظرسنجی از کلیه ذی نفعان، بررسی و ارزیابی میزان اثر بخشی آموزش •
ها و ارائه برنامه آموزشی استاندارد)ماده 58(

احداث ریجکت سوز به منظور مدیریت پسماند خشک غیر ارزشمند ) با •
ظرفیت ورودی کل زباله قابل اشتعال شهری( )ماده 58(

انجام مطالعات اولیه و  امکان سنجی احداث شهرک بازیافت جهت •
استفاده مجدد تمامی انواع پسماند خشک)ماده 58(

راهبرد	۴:			تأمین	نیازها،		سرانه	ها	و	ساماندهی	خدمات	شهری	
سیاست	ها:

توزیع متوازن فضاهای خدماتی و تجاری، عدالت در دسترسی و ارتقاء •
خدمات با حفظ معیارهای اقتصادی و بهداشتی متناسب با نیاز شهروندان

مکان یابی و توزیع متوازن فضای آرامستان ها و خدمات کفن و دفن به •
منظور افزایش ظرفیت و سرعت دفن بر اساس نیاز شهری در شرایط عادی 

و آمادگی در شرایط بحرانی
بهسازی و ساماندهی آرامستان ها با رویکرد بهبود کیفیت فضایی−کالبدی، •

افزایش کیفیت خدمات رسانی و افزایش کارایی تجهیزات، نیروی انسانی و 
نوآوری در مدیریت امور آرامستان ها در جهت افزایش رضایت مراجعین

ساماندهی و انتظام آرامستان های تاریخی، مذهبی و ارزشی با رویکرد •
تقویت نمادهای اسالمی – ایرانی

اقدامات	اجرایی:
تخریب نوسازی، ایمن سازی و ساخت بازارها جدید بر حسب سرانه •

محله)ماده 2(
استقرار استاندارد ایزو 22000 )ماده 2(•
توسعه زیرساخت نرم افزاری ارتباط با مشتریان و ذینفعان)ماده 2(•
تملک آماده سازی زمین جهت آرامستان جدید شهر تهران)ماده 59(•
ساخت قبور مربوط به بحران و اختصاص زمین جهت دفن در شرایط •

اضطراری و تجهیز سوله های بحران به اقالم مورد نیاز برای دفن متوفیان 
در شرایط اضطراری در مناطق 22گانه  و بهشت زهرا)س()ماده 59(

تهیه و اجرای برنامه عملیاتی احداث ارامستان جدید شهرتهران )ماده 59(•
افزایش ظرفیت ارائه خدمات ارامستان شهر تهران)ماده 59(•
ساماندهی و بهبود وضعیت کالبدی آرامستان های واجد ارزش میراثی و •

فرهنگی)ماده 59(
تهیه و اجرای طرح جمع بندی و طراحی مدل و الگوی دفن در شرایط •

بحران در شهر تهران)ماده 59(
جانمایی، تملک و احداث پایانه آمبوالنس های داخل شهری در مرکز •

شهر)ماده 59(
توسعه زیرساخت ها و هوشمندسازی و استفاده از فناوری های جدید در •

انجام فعالیت های خدمات رسانی بهشت زهرا در راستای ارتقای سرعت 
و کیفیت خدمات  )ماده59(

تدوین طرح جامع فرهنگی و اجتماعی بهشت زهرا )ماده 59(•
به روزرسانی مطالعات ساماندهی آرامستان های تاریخی، ملی و مذهبی •
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شهر تهران )ماده 59(
احیا و ساماندهی 22 آرامستان های تاریخی، متروکه و متبرکه طبق •

مطالعات انجام شده)ماده 59(

راهبرد	۵:	ساماندهی	و	ارتقا	هویت	سیما	و	منظر	شهری
سیاست	ها:

تقویت نشانه های هویتی شهری با استفاده از فناوری های نوین•
ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهر و منظر شهری•
ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت محیطی و انتظام بصری•
مدیریت و راهبری احیای آثار ، محوطه ها و بافت های ارزشمند تاریخی •

– فرهنگی و طبیعی شهر تهران
اقدامات	اجرایی:

بازآفرینی فضای شهری•
ارتقاء کیفی میادین و محورهای شاخص  •
مرمت و بازسازی فضاهای باهویت تاریخی و ارزشمند )ماده 43(•
راه اندازی، بهره برداری و انجام فعالیت های فرهنگی-هنری خانه-موزه ها •

)ماده 43(
اجرای تبلیغات محیطی ویژه مناسبت  های ملی - مذهبی و انقالبی و •

ارتقاء فرهنگ عمومی شهری )ماده 43(
ساماندهی تبلیغات تجاری محیطی با رویکرد افزایش درآمد پایدار)ماده 43(•
تنظیم سیاست های این الیحه در امتداد طرح های فرادست و مبتنی بر •

بهره گیری از کارکردهای متنوع هنر عمومی در فرآیند مدیریت و توسعه 
شهر)ماده 79(

توسعه هنر عمومی بر اساس الگوی مشارکتی، مبتنی بر نقش آفرینی بازیگران •
مختلف به ویژه شهروندان و اولویت دادن به نگرش فرآیندی)ماده 79(

توجه به تنوع های فرهنگی موجود در شهر با گسترش هنر عمومی فراگیر •
و به رسمیت شناختن تنوع در فرم ها و موضوعات آثار و پروژه های هنر 

عمومی)ماده 79(
تدوین شاخص های مکان یابی آثار هنری در فضاهای شهری با تأکید بر •

ارتقاء دسترس پذیری هنر برای عموم و ایجاد عدالت در دسترسی به این 

مکان ها)ماده 79(
تعیین فرآیندهای شفاف به منظور سفارش، انتخاب، اجرا، تأمین مالی و •

نگهداری از آثار و پروژه های هنر عمومی در شهر و تدقیق وظایف واحدهای 
گوناگون شهرداری در خصوص هر یک. )ماده 79(

ساخت  المان و آثار حجمی و هنری و تندیس مفاخر و مشاهیر و برپایی •
یادمان ها به پاسداشت هنر، فرهنگ و دانش ایرانی )ماده 79(

مناسب سازی مبلمان شهری  برای کودکان، سالمندان و اقشار خاص •
)طراحی فراگیر( )ماده 68(

بازبینی سند جامع زیباسازی شهر در چارچوب اسناد فرادستی و برنامه •
راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظرشهری )ماده 43(

اجرای طرح های پیرایش و حذف زوائد محورهای شاخص )ماده 43(•
ساماندهی و بهسازی فضاهای شهری، پیاده راه ها، بناها و محوطه های با •

ارزش تاریخی و نقاط عطف محالت)ماده 43(
تهیه و تدوین دستورالعمل های ساماندهی تبلیغات محیطی)ماده 43( •
گسترش هنر شهری مبتنی بر اصول زیبایی شناسی با تکیه بر هویت، •

اصالت و تمدن هنر ایرانی- اسالمی)ماده 43(  
تهیه طرح عملیاتی و برنامه اجرایی جهت ارتقاء کیفی روشنایی و نورپردازی •

شهری و نورپردازی بناهای شاخص )ماده 43(
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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 مأموریت خدمات شهری و محیط زیست 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 خدمات شهری و محیط 
زیست تدوین گردیده است که بخشی از آن ها در راستای سنجش دستاوردها 
و خروجی های اقدامات مبتنی بر احکام شهرداری تهران در تحقق شاخص های 
سطح اثر و تأثیر قابلیت استفاده داشته و بخشی دیگر، سایر اقدامات برنامه ای 

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

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

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

۸-۱-۱-	اهداف	و	شاخص	های	راهبردی	)سطح	دوم(

۸-۱-2-	اهداف	و	شاخص	های	عملیاتی	)سطح	سوم(
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۸-2-	چشم	انداز،	مسئله	کلیدی	و	شاخص	سطح	اول

۸-2-۱-	اهداف	و	شاخص	های	راهبردی	)سطح	دوم(
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۹-الزامات	تحقق	احکام	برنامه	سوم
۹-۱-	الزامات	ساختاری:

- ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی با بهره گیری از زیرساختهای الکترونیکی 
و انطباق با اطالعات معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به منظور 

اعمال مقررات
- ایجاد سازوکارهای مناسب جهت پایش و ارزیابی پروژه های عمران شهری 

)قبل، حین و بعد(
- تأکید بر تکمیل تأسیسات و شبکه های جمع آوری فاضالب شهر تهران

۹-2-الزامات	حقوقی:
- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری 
تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب 

کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت
- الزام به معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری

- نظارت بر اعمال مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مصرف انرژی در ساختمانها
- کنترل و رعایت مفاد دستورالعمل رعایت استانداردهای مدیریت مصرف 

بهینه آب ...
- الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه الیحه مدیریت کاهش آوار و نخاله های 

ساختمانی و بازیافت آن
- اعمال جرائم مرتبط با پخش و دفع غیرمجاز و نامناسب پسماند در سطح 

معابر و فضاهای عمومی...
- ممنوعیت از بین بردن درختان واقع در معابر - پارک های عمومی - میادین 

داخل شهرها...
- تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت 

به دلیل اتالف و امحای درختان موضوع قانون
- ممنوعیت هر گونه طرح و پیشنهاد با پیامد کاهش سرانه فضای سبز توسط 

شهرداری
- در راستای مدیریت پسماند شهری میبایست پسماندهای شهرهای باالی 
دویست هزار نفر جمعیت وشهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تاالب های 
داخلی تا پایان سال چهارم برنامه، با روشهای نوین و فناوریهای جدید با 

اولویت روشهای آلی ) ارگانیک(  از قبیل کرم پوسال )ورمی کمپوست( بازیافت 
شوند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً 

ممنوع است.
- تعیین محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی 
و مواد رسوبی فاضالب ها و نظایر آنها و اطالع رسانی از طریق انتشار آگهی

-  تعیین محل های تخلیه زباله خارج از محدوده شهر و محل تأسیس 
کارخانجات تبدیل زباله به کود

- تهیه طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند توسط مدیریت های اجرایی 
به گونه ای که در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک 

میلیون نفر....
- الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه الیحه مدیریت کاهش آوار و نخاله های 

ساختمانی و بازیافت آن
- اخذ هزینه های مدیریت پسماند از تولیدکنندگان

- ممنوعیت قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون 
اجازه شهرداری

- تهیه شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل های مشمول این قانون
-   ممنوعیت قطع درختان از تاریخ ابالغ شناسنامه به غیر از اراضی مشجر و 
اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد 

متر مربع تجاوز نکند

۹-۳-	الزامات	فرآیندی:
- تدوین برنامه عملیاتی ارتقای کیفیت محیط زیست شهر تهران و تدوین 

معیارها و شاخص های زیست محیطی و توسعه پایدار
- ساماندهی و پیشگیری از ساکت و سازها در حریم کیفی منابع آب سطحی 

و زیرزمینی
- تهیه برنامه جامع حفاظت و ساماندهی جریانهای  طبیعی آب مسیل ها، 

رودهای فصلی، آبراه ههای مهم...
- استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در بخشهای مختلف شهرداری در حوزه 

فضاهای عمومی، ساختمانهای عمومی، حمل و نقل عمومی
- ایجاد سازوکارهای مناسب جهت پایش و ارزیابی پروژه های عمران شهری ) 
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قبل، حین و بعد(- پایش مستمر انواع آالینده های زیست محیطی و جلوگیری 
از منابع انتشار آنها و عوامل تخریب محیط زیستی

- پایش مستمر انواع آالینده های زیست محیطی و جلوگیری از منابع انتشار 
آنها و عوامل تخریب محیط زیستی

- تأمین آب فضای سبز شهری از منابع با کیفیت کمتر و خارج از شبکه آب 
شهری

- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه 
معابر در حدود قوانین موضوع

-   تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضالب 
و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه

- احداث تصفیه خانه های استاندارد از جمله نصب و راه اندازی سیستمهای 
کوچک تصفیه در راستای بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضالب ها و پساب 
های تولیدی واحدهای مختلف شهرداری، روان آبهای آلوده سطح شهر و پساب 
تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی که در اختیار ارگانهای دیگر در 

سطح شهر است
- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها 

و حریم آنها
- تأمین محل های مناسب و متناسب با نیازهای عمومی جمع آوری پسماندها

- کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر ، میادین ، بزرگراها 
و بوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای  بوستان 
های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3قانون حفاظت 

و بهسازی محیط زیست

۹-۴-	الزامات	نهادی:
- تشکیل کمیته اجرای مفاد مصوبه طرح جامع مدیریت، پسماند شهر تهران 
در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه 

های اجرایی ذیربط
- تهیه برنامه نحوه همکاری شهرداری با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، 
شرکت  آب منطقه ای  شهر تهران، شرکت آب و فاضالب شهر تهران، وزارت 

بهداشت، درمان  و آموزش  پزشکی ...  

- انجام بستر سازی الزم برای استفاده حداکثری از انرژی های تجدید پذیر با 
افزایش نسبت ساختمان های تحت پوشش طرح های کاهش مصرف انرژی

- تشکیل کمیسیونی مرکب از نماینده شورای شهر، مدیر منطقه شهرداری و 
نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز به منظور صدور پروانه ساختمانی 

در عرصه های بین 500 تا 2000 مترمربع واقع در محدوده شهرهای بزرگ
با توجه به رویکرد مسئله محور بودن برنامه سوم شهر تهران در حوزه خدمات 
شهری ، محیط زیست و انرژی مسائل اصلی بعنوان چالش های اساسی و 
مهم خدمات شهری و محیط زیست شناسایی و احصاء گردید. برای حل یا 
کاهش هریک از مسائل  برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت که 
در افق برنامه انجام خواهند پذیرفت در فصل دوم ؛ شهر زیست پذیر در 
قالب احکام جداگانه ای در برنامه سوم توسعه شهر تهران بیان شده است .  
با این وصف محدودیت های قانونی، لزوم بازبینی و بازنگری در استراتژیهای 
موجود، کمبود منابع مالی و فیزیکی و تکنولوژیکی ، محدودیت های موجود 
در فرآیندها و ساختار اجرایی و شرح وظائف ، تسهیم و مشارکت نهادهای 
درون و برون سازمانی و مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان های مردم 
نهاد موضوعات مهمی هستند که اجرای برنامه را با محدودیت های اساسی 

روبرو می سازد.
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کمیته	خدمات	شهری	و	محیط	زیست	
برنامه	سوم	شهر	تهران:

مجتبی	یزدانی
جواد	اسالمی
سهیال	محمدخانی
امیرحسن	جعفری	ورامینی
شاهین	سلیمی
رضا	نریمانی
سحر	صادقین

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
مدیرکل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت خدمات شهر و محیط زیست )رییس کمیته(

سرپرست اداره برنامه ریزی اداره کل برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا )دبیرکمیته(
معاون پایش و توسعه اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار

رییس اداره تشکیالت و بهبود روش های معاونت خدمات شهری
کارشناس اداره کل برنامه ریزی معاونت خدمات شهری

کارشناس اداره برنامه ریزی اداره کل برنامه و بودجه  معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا








