


1

۱. پیش گفتار    ...................................................................................................................................................     ۳
۲. مقدمه   ..........................................................................................................................................................     ۶
۳. توصیف و تحلیل وضع موجود    .........................................................................................................................     ۷

۴. تحلیل راهبردی و تبیین راهبردها    .....................................................................................................................     ۷۷
۵. احکام مرتبط و نظام اجرایی     ...........................................................................................................................     ۹۴
۶. نظام پایش و جداول شاخص    .........................................................................................................................     ۱۰۰

۷. الزامات اجرای برنامه    ......................................................................................................................................     ۱۲۰
۸. منابع و مصارف برنامه    ....................................................................................................................................    ۱۲۵



2

1 :



3

پیشگفتار اول
تهران طی دهه های گذشته مانند اغلب شهرهای درحال توسعه   
جهان با چالش های مدیریت کالن شهرها و پیامدهای مثبت و منفی 
آن مواجه بوده است. عدم تجهیز مناسب و متناسب با ظرفیت 
شهر تهران منجر به محرومیِت بهره مندی از آثار مثبت این پدیده 
می شود. برای مواجهه اصولی با این چالش ها ضروری است عالوه بر 
ابعاد کالبدی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی مسائل 
و مشکالت مرتبط با حوزه حکمروایی شهری در سه سطح مدیریت 
هماهنگ شهری، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی و پیاده سازی 
اقدامات اجرایی مورد آسیب شناسی قرارگرفته و با توجه به روش های 
نوین اداره امور شهر و ویژگی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و جغرافیایی شهر، راه کارها ارائه شده و پیاده سازی شوند.

دگردیسی از حکومت شهری متمرکز و سلسله مراتبی به سوی   
حکمرانیِ مطلوب، غیرمتمرکز و مردم محور، نگرشی خردمندانه 
در حل مشکالت و چالش های فراوان و پیچیده شهری است. 
ازاین روی به رسمیت شناختن جایگاه سیاسی شورای اسالمی شهر 
و شهرداری تهران به عنوان حکمران محلی در نظام حکمروایی 
شهری و هماهنگ سازی و یکپارچگی در اراده تمام واحدهای دخیل 
در تصمیم گیری و سیاست گذاری امور شهری امری اجتناب ناپذیر 
است. اهمیت حکمروایی خوب شهری و مشارکت محور بودن آن 
در اقتصاد سیاسی کالن شهر تهران آشکار می گردد جایی که نظام 
توزیع کننده رانت حاصل از درآمدهای نفتی و امتداد آن در بازار 
مستغالت تعیین کننده فرم کالبدی شهر و تمرکز بخشی فعالیت های 

اقتصادی در آن بوده است.
ارتقاء تعامالت اجتماعی در درون فضای شهری و توانمندسازی   
شهروندان در مشارکت جویی و هم زمان ارتقاء درک مدیریت شهری 
از منافع مشارکت پذیری در تصمیم سازی و سیاست گذاری و تعیین 
اولویت های اجرایی به انباشت سرمایه اجتماعی منجر می شود. 
چنین رویکردی به تدوین و اجرای برنامه با مردم و نه برای مردم 
سبب هم افزایی عزم در رفع گرفتاری های جدی شهر تهران ازجمله 
توزیع عادالنه خدمات و امکانات شهری، کاهش نابرابری و دست یابی 
شهروندان به حق برخورداری عادالنه، ترمیم اعتماد شهروندان به 
مدیریت شهری، کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت، تأمین منابع 
پایدار مالی برای اداره شهر، ارتقاء بهره وری، برپایی انضباط مالی و 
کاهش بهای تمام شده خدمات، افزایش انسجام اجتماعی و کاهش 

تنش های ناشی از زندگی شهری و درمجموع افزایش زیست پذیری 
شهر تهران می گردد.   

سند پیش رو به تبیین و تحلیل ابر چالش های فرا بخشی   
مدیریت شهری پرداخته و با محور قرار دادن شش کالن راهبرد _ 
نیل به سمت مدیریت یکپارچه/هماهنگ شهری، ارتقاء نقش آفرینی 
اثربخش شهروندان، کاهش فساد، افزایش سهم درآمدهای پایدار، 
ارتقاء بهره وری سازمانی و برقراری انضباط مالی _ بر اساس مسائل 
کلیدی شهر و شهرداری تهران و برنامه پنج ساله توسعه سوم شهر، 
به طراحی سیاست ها و اقدامات الزم برای حصول موفقیت در 

دستیابی به اهداف راهبردی مطرح شده، پرداخته است.
بر مبنای این سند برای دست یافتن به »شهری خوب« و   
»انسان محور« نیاز به یاری تمام ارکان مؤثر در مدیریت شهری و 
مشارکت فعاالنه و مستمر شهروندان داریم. افزون بر این ضروری 
است شهرداری تهران در اصالح نظام مالیه خود همانند سال های 
اخیر کمر همت بسته از کسب درآمدهای سهل الوصول ناشی از 
شهر فروشی به سمت افزایش سهم درآمدهای پایدار گام بردارد 
همچنین با افزایش بهره وری سازمانی و منابع انسانی و برقراری 
انضباط مالی با کاهش قابل توجه در بهای تمام شده خدمات شهری 
منابع آزاد درخوری را ایجاد و صرف پایدارسازی بدهی های انباشت 
شده و توسعه شهر تهران کند. معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری 
و امور شورا با کارآمدی و روزآمدی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت 
شهری هم قدم با ارتقاء شفافیت در انتشار داده های شاخص های 
رصدگر برنامه سوم توسعه شهر تهران امکان پی جویی شهروندان 
از ثمرات تالش های مدیریت شهری در برقراری »نظام مدیریت و 

خدمات کارآمد در حکمروایی شهری« را محیا می کند.
در انتها الزم می دانم از تمامی مدیران و کارشناسان شهرداری   
تهران به ویژه مسئولین برنامه ریزی واحدهای تابعه و نیز مشاورین 
و کارشناسان شورای اسالمی شهر تهران که پیش ازاین در تدوین، 
بررسی و تصویب احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران، ری و 
تجریش و در این مرحله با تبیین فرآیند اجرایی شدن احکام برنامه 
در تهیه و تدوین سند برنامه عملیاتی »نظام مدیریت و خدمات 

کارآمد در حکمروایی شهری« یاری کرده اند، قدردانی نمایم. 

سکینه اشرفی
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
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مقدمه
دگرگونی منطقه کالن شهری تهران-کرج طی دهه گذشته و انعکاس این 
دگرگونی ها در حوزه نفوذ رسمی شهرداری تهران ابعاد متعدد مغفول 
مانده ای در مدیریت کارآمد شهری را روشن کرده است. به موازات این 
تحول میدانی، تجربیات بشری در زمینه مدیریت شهری نیز روزبه روز 
بر اهمیت بیشتر حکمروایی شهری در برابر مدیریت شهری صحه 
گذاشته است؛ به طوری که امروزه صحبت از سازمان دهی شهرداری ها 
بدون تنظیم صحیح جایگاه آن ها در نظام حکمروایی شهری در 
ادبیات نظری و تجربیات به روز جهانی، به حاشیه رانده شده است. 
ازاین رو در ذیل برنامه سوم توسعه شهر تهران، ضمن توجه ویژه به 
اهمیت و جایگاه نظام مدیریت شهری در ایجاد همسوئی، هماهنگی 
و تکمیل کنندگی دیگر مأموریت های شهرداری، مأموریت توسعه 
مدیریت کارآمد شهری با عنوان »نظام مدیریت و خدمات کارآمد 
در حکمروایی شهری« بازآرایی شده تا بتواند درهم تنیدگی اقدامات 
شهرداری تهران و طیف وسیع ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی مدخالن 

در مدیریت کارآمد شهری را در برگیرد. 
»حکمروایی« مفهومی پیچیده و چندبعدی است و به طور خالصه 
فرآیندها، نهادها، بازیگران و روابطی را شامل می شود که از طریق 
آن ها شهروندان و انواع تشکل های رسمی و غیررسمی با همکاری 
ارگان های حاکمیتی، فضایی تعاملی )شامل توافقات و تعارضات( 
جهت ایجاد خروجی های مطلوب و نامطلوب در مدیریت شهری را 
فراهم می آورند. امید می رود با نیل حکمرانی به سوی یک حکمروایی 
خوب، رضایت مندی گروه های مختلف افزایش یافته و خروجی های 
مطلوب شهری همچون زیست پذیری، پایداری، هوشمندی و... ارتقا 
یابد. بررسی های انجام شده در اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه 
شهر تهران بر توجه ویژه به دو بُعد از حکمروایی و جایگاه شهرداری 

تهران در حکمروایی شهری اشاره دارد: 
1- اقتصاد سیاسی شهر تهران که در ذیل آن تصویر کالن جایگاه   
اقتصاد تهران در ایران و تحوالت جمعیتی شهر تهران با توجه به 
مرکزیت اقتصاد، فرهنگ، آموزش و سیاست در این شهر موردتوجه 
قرار می گیرد. این موضوع چگونگی ایجاد بستر اقتصادی اجتماعی 
در رابطه درآمدی شهرداری تهران و نظام اقتصادی شهر را تعیین 

می نماید و از سوی دیگر عدم توازن منطقه ای و اجتماعی-اقتصادی 
شهر تهران را در ایجاد نظام حکمروایی شهر تهران توضیح می دهد.
2- نظام حقوقی و نهادی پشتیبان حکمروایی شهری در تهران   
که مسائلی چون شفافیت، فساد، مشارکت مردمی، نظام نوآوری، 
دیپلماسی شهری، دعاوی حقوقی و در سطح کالن تر یکپارچگی و 
هماهنگی نهادی در نظام حاکمیتی شهر تهران از اهم موضوعات 

مطرح در آن است.
نظر به موارد فوق در ادامه و در جهت تبیین وضع موجود در تحقق 
مأموریت« نظام مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی شهری«، 
جایگاه شهرداری تهران در نظام حکمروایی شهری با در نظر داشتن 
موضوعات فوق تبیین شده است )بخش های مطرح شده ذیل دو 
سرفصل »اقتصاد سیاسی شهر تهران« و »نظام حقوقی و نهادی 
حکمروایی شهری در تهران«( سپس در جهت تکمیل بررسی وضع 
موجود مأموریت صدراالشاره، جایگاه سازمان شهرداری تهران در 
نظام حکمروایی شهری مورد ارزیابی قرارگرفته است و به تناسب 
موضوعات کلیدی احصا شده در فرایند تدوین برنامه سوم توسعه 
شهر تهران ذیل سه سرفصل زیر به ارائه گزارش وضع موجود در 
مورد درآمدهای پایدار، مشارکت های مردمی، وضعیت کمی و کیفی 
نیروی انسانی، تحوالت در تشکیالت و ساختار سازمانی، ارزیابی 
عملکرد، ساختار بودجه ریزی، مدیریت منابع غیر نقد و برون سپاری 

فعالیت ها پرداخته شده است:
1. ساختار تشکیالتی شهرداری تهران  

2. نظام درآمد شهرداری تهران  
3. مدیریت هزینه ها و بهره وری  

الزم به ذکر است که مأموریت »نظام مدیریت و خدمات کارآمد در 
حکمروایی شهری« همان گونه که در سرفصل های احکام مصوب 
شورای محترم شهر تهران منعکس شده است مأموریت »هوشمند 
سازی شهری« را نیز شامل می شود که با توجه به اهمیت و جایگاه 
هوشمند سازی در برنامه سوم توسعه شهر تهران و ضرورت و امکان 
پرداختن جداگانه به این مأموریت در سرفصل های برنامه های عملیاتی 
توسعه شهر تهران، به شکل جداگانه در یک فصل مجزا موردبررسی 

قرارگرفته و برنامه های عملیاتی آن ارائه شده است.
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1- توصیف و تحلیل وضع موجود

۱-1- جایگاه شهرداری تهران در نظام حکمروایی شهری
یافته های اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران   
نشان می دهد که شهرداری تهران و به طور عمومی تر شهرداری ها 
در نظام حکمروایی شهری ایران به عنوان نهاد سیاسی حکمرانی 
محلی به رسمیت شناخته نشده اند. همچنین تخصیص و تفکیک 
وظایف میان دولت مرکزی و سطوح پایین تر دولت به صورت 
شفاف در قوانین صورت نگرفته است. تخصیص انواع مالیات ها 
و کمک های بالعوض به سطوح پایین تر دولت در کشور به درستی 
انجام نشده و ضوابط قانونی روشن مالی از سوی مجلس به منظور 
مراجعه شهرداری ها به بازارهای مالی وضع نشده است. وظایف 
شهرداری ها در قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 و قوانین 
دیگر تعیین شده است. مرور این وظایف و مقایسه آن با وظایف 
شهرداری ها در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه گویای آن است 
که در ایران عدم تمرکز اداری از طریق تقسیم کار روشن میان سطوح 
مختلف دولت؛ یعنی دولت مرکزی، دولت استانی و دولت محلی 

)شهرداری ها و دهیاری ها( به درستی صورت نگرفته است.
به طور خاص در دوره پس ازآنقالب اسالمی برخالف روال   
مرسوم در حقوق عمومی بسیاری از کشورهای جهان، شهرداری ها در 
زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفتند و به این ترتیب به طور 
ضمنی دولت محلی در ایران مفهوم حقوقی خود را از دست داد. 
این وضعیت در عمل به بی توجهی دولت به ساماندهی امور مالی 
و اداری شهرداری ها منجر شده است. در سطح دولت ملی طی 
دهه های گذشته به جز اقدامات انجام شده برای تشکیل شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، جایگاه دولت های محلی در نظام حکمروایی 
شهری تقویت نشده است و به طور خاص دولت و مجلس شورای 
اسالمی درک روشنی از محدودیت های مالی و الزامات مالیه عمومی 
و مالیه عمومی محلی )مالیه شهرداری ها( ندارند. به همین دلیل 
نقش نظارتی دولت مرکزی بر دولت استانی و محلی )در این مورد 

خاص شهرداری تهران( یا ضعیف است و یا اصالً وجود ندارد. به 
همین دلیل، تاکنون دولت و مجلس شورای اسالمی، اقدامات قانونی 
مناسب را برای انجام اصالحات در این زمینه به وجود نیاورده اند. 
از سوی دیگر الزام شهرداری ها در سال 1362 به کسب   
خودکفایی مالی از دولت، بدون توجیه نظری و تجربی صرفاً به 
دلیل استیصال مالی دولت صورت گرفت، به همین دلیل موفقیتی 
در دست یابی به اهداف خودکفایی مالی شهرداری ها حاصل نشد. 
پس از اعالم سیاست خودکفایی، دولت های مختلف هرگز موفق 
به تدوین الیحه جامعی برای نظام درآمدی شهرداری ها در کشور 
نشده اند. مهم ترین قوانینی که بعد از جنگ ایران و عراق در زمینه 
اصالح نظام درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، قانون تجمیع 
عوارض در سال 1381 و قانون مالیات ارزش افزوده در سال 1387 
بود. در قانون اخیر از طریق تخصیص 3 واحد درصد از مالیات 
ارزش افزوده به شهرداری ها و تعیین عوارض متمرکز قانونی برای 
آن ها، تحول مهمی در درآمد شهرداری تهران به وجود آمد. اما 
دولت یازدهم با ارائه الیحه مالیات ارزش افزوده در اسفند سال 
1395 به مجلس نشان داد که برای کاستن از بار مالی تعهدات 
قانونی خود باهدف کمک به شهرداری های شهرهای کوچک، آماده 
قربانی کردن منافع کالن شهرها و کاهش سهم بری آن ها از مالیات 
مشترک ارزش افزوده و عوارض متمرکز است. اراده دولت در این 
زمینه در قانون برنامه ششم نیز تجلی یافته است. در دوره زمانی 
35 سال، دولت های مختلف به دالیل مختلف نتوانسته اند، نسبت 
به تهیه و تصویب قانون جامع نظام درآمدی شهرداری ها اقدام 
کنند و اقدامات آن ها در این زمینه غالباً موردی و عقیم بوده است. 
درنتیجه در دوره پس از جنگ تحمیلی، در غیاب بسترهای قانونی و 
نهادی الزم برای اصالح نظام درآمدی شهرداری ها، ابتدا شهرداری های 
کالن شهرها و سپس به تبعیت از آن ها شهرداری های شهرهای 
بزرگ و متوسط در جهت تأمین مالی بودجه خود به کسب درآمد 
از محل فروش تراکم، تغییر کاربری اراضی، وصول جرائم حاصل 

از تخلفات ساختمانی و افزایش محدوده شهرها روی آوردند.
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همان گونه که ذکر شد با تصویب قانون تجمیع عوارض در   
سال 1381، تالش شد درآمد شهرداری ها از محل عوارض نوسازی، 
عوارض فروش کاالها و فرآورده های نفتی، مخابرات، برق، آب 
و فاضالب افزایش یابد و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده 
و اختصاص 3 واحد درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به 
شهرداری ها و دهیاری ها و سامان دهی وضعیت عوارض سوخت، 
سیگار و فاضالب از منابع قابل اعتماد و فزاینده درآمدی برخوردار 
شدند که گام مهمی در جهت تقویت بنیه مالی آن ها محسوب 
می شود. بااین حال در غیاب تخصیص انواع مالیات ها به سطوح 
مختلف دولت؛ روشن نشدن مناسبات مالی دولت و شهرداری ها 
و عدم وضع قواعد دسترسی شهرداری ها به بازارهای مالی، نظام 

درآمدی شهرداری ها همچنان از نارسایی های مهمی رنج می برد.
با تصویب قانون تشکیل شوراها در سال 1375، گام مهمی در 
جهت عملی کردن یکی از اصول مهم قانون اساسی در زمینه اداره 
شورایی امور کشور برداشته شد، اما مطابق بند 16 ماده 71 قانون 
مذکور تصویب لوایح عوارض شهر توسط شوراها باید در چارچوب 
سیاست های عمومی دولت باشد. همچنین آیین نامه اجرایی هیأت 
وزیران )مصوب سال 1378( در مورد ماده 77 قانون شوراها، مقرر 
می دارد: »نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه 
کاالها و خدمات و سایر موضوع ها، حداکثر بر اساس نرخی است 
که ساالنه توسط وزارت کشور پیشنهادشده است و به تصویب 
هیأت وزیران می رسد«. عالوه بر این مطابق ماده 50 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده )مصوب 1387(؛ »برقراری هرگونه عوارض از سایر 
وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات 
که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ها مشخص شده است. 
هم چنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود 
سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده سرمایه گذاری و 
سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر 
بانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است«.
هم چنین در قانون برنامه ششم توسعه )مصوب سال 1395(،   

به مالحظه صرفه جویی در هزینه های خود برای  دولت صرفاً 
پرداخت کمک بالعوض به شهرهای کوچک به منظور برابرسازی 
مالی، نحوه توزیع عایدات حاصل از مالیات مشترک ارزش افزوده و 
عوارض سوخت را به زیان کالن شهرها تغییر داده است. دولت هیچ 
ارزیابی از پیامد مالی این تصمیم برای شهرداری های کالن شهرها 
نداشته است. عالوه بر این، اقدامات اخیر دولت در زمینه الیحه 
درآمدهای پایدار عمالً شهرداری را در وضع عوارض جدید ناتوان 
کرده و امکان دستیابی به سهم قابل قبولی از درآمدهای پایدار 

ناممکن می شود.
زمین و ساختمان و به طورکلی مستغالت تقریباً در همه   
جای دنیا به صورت مشترک مشمول مالیات محلی هستند و این 
مالیات ها معموالً به عنوان مالیات امالک نامیده می شوند. این 
نوع از مالیات ستانی از مهم ترین پیش نیازهای افزایش استقالل 
مقامات محلی)شهرداری( از دولت مرکزی است و چون جمع آوری 
آن به دلیل سهولت تشخیص، تعریف و اندازه گیری در مقایسه 
با  شکل های دیگر مالیاتی هزینه کمتری دارد،  متناسب با اصل 
صرفه جویی است. در فاصله ارزیابی های مجدد، پایه مالیاتی آن 
غیرقابل انعطاف است، اما به دلیل سهولت تغییر نرخ مالیات، 
می توان از این طریق درآمد کافی برای شهرداری تأمین کرد. در 
ایران عوارض نوسازی از جنس مالیات بر امالک است و بخش 

بزرگی از آن را پوشش می دهد. 
در مورد وضع عوارض شهرداری هرچند قانون تشکیالت، وظایف   
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران)مصوب 
1375(، اختیارات الزم را به شهرداری ها داده است. اما آیین نامه 
اجرایی این قانون دست شهرداری ها را برای وضع عوارض محلی 
بسته است. در قانون ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز محدودیت 
جدی بر وضع عوارض توسط شوراهای شهر اعمال شده است. 
موارد اشاره شده ازجمله اساسی ترین محدودیت های موجود در 

امکان اعمال حاکمیت از طریق شهرداری ها و شوراها است.
در مورد وضع بهای خدمات شهری نیز اجرای مصوبات شورای   
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اسالمی شهر موکول به موافقت فرمانداری شده است. سیاست کلی 
دولت های مختلف همواره این بوده است که به رغم وجود تورم های 
مزمن دو رقمی در اقتصاد کشور، بهای خدمات شهرداری ها به ویژه 

در مورد بلیت مترو و اتوبوس به تناسب تورم افزایش نیابد.
و  زمین  معامالتی  ارزش  مورد  در  فوق  سیاست  اعمال   
ساختمان  که مبنای محاسبه عوارض نوسازی و برخی دیگر از 
عوارض شهرداری هاست، منجر به فاصله گرفتن ارزش معامالتی 
از قیمت های بازار شده و شهرداری ها را از دستیابی به عایدات 
مناسب از محل عوارض نوسازی بازداشته است. این در حالی است 
که در بسیاری از کشورهای جهان مالیات ساالنه امالک مهم ترین 

منبع درآمد شهرداری ها محسوب می شود.
هرچند در برنامه سوم توسعه کشور کمک های دولت به   
شهرداری تهران موجب گسترش برنامه های عمرانی شهرداری به ویژه 
در زمینه احداث خطوط مترو و بهره برداری از آن شد اما در سنوات 
بعدی این کمک ها به موضوع کشمکش سیاسی میان شهرداری 
وقت و دولت حاکم بدل شد. به رغم پیش بینی های قانون مدیریت 
حمل ونقل ...)مصوب سال 1386(، احکام این قانون نیز در مورد 
کمک های بالعوض دولت به توسعه زیرساخت های حمل ونقل 

درون شهری به مرحله اجرا نرسید.
حکمروایی  نظام  که  می دهد  نشان  فوق  تحوالت  سیر   
شکل گرفته در چند دهه گذشته به تدریج وابستگی شهرداری ها 
به بخش ساخت وساز و نهادهای دولتی، شهری و مدنی هم سو و 
دارای منفعت در این بخش را بسط داده و از سوی دیگر موجب 
تضعیف نهادی بهره برداران شهر اعم از ساکنان، صاحبان امالک، 
کسبه و کسانی که فعالیت اقتصادی و اجتماعی در شهر دارند، 
شده است. همچنین مطالبات شهرداری از دولت را با روند افزایشی 
مواجه کرده است. این موضوع با جزئیات بیشتر در بخش های 

بعدی موردبررسی قرارگرفته است. 

1-1-1- اقتصاد سیاسی شهر تهران
نظام حکمروایی شهری تهران ارتباطی درهم تنیده و دوطرفه 
با اقتصاد سیاسی منطقه کالن شهری تهران دارد و در یک ارتباط 
دوسویه با جایگاه تهران در اقتصاد ملی ایران است. اقتصاد رانتی 
و وابسته به درآمدهای نفتی به همراه دولت مرکزی بسیار قوی 
که توزیع کننده رانت حاصل از درآمدهای نفتی است طی چند 
دهه گذشته موجب تمرکز فعالیت های اقتصادی در شهر تهران 
شده است و اشتغال، مستغالت و مصرف در این شهر را تحت 

تأثیر قرار داده است 
بررسی تحوالت بخش های چهارگانه اقتصادی )خدمات، صنعت، 
کشاورزی و ساختمان( نشان می دهد که نخست روند نزولی 
اهمیت ارزش افزوده و اشتغال بخش کشاورزی در استان تهران 
با توجه به گردش باالی مالی و سرانه باالی مصرف در این استان 
و به خصوص شهر تهران، استمرار داشته است. دوم، اهمیت 
بخش صنعت به تدریج کاسته شده است و نقش پررنگ تر 
اشتغال صنعتی و اشغال فضاهای شهری و برون شهری توسط 
کارخانجات در عموم رشته های صنعتی به سمت تخلیه و یا 
ارائه خدمات فنی و  تبدیل به جنبه های خدماتی تر همچون 
مهندسی و یا انبارداری و لجستیک متمایل شده است. سوم، 
خرید  قدرت  دلیل  به  بخش های خدماتی  بلندمدت  توسعه 
باالتر و تمرکز عموم فعالیت های اقتصادی کشور در شهر تهران، 
موجب تعمیق وابستگی اقتصاد منطقه کالن شهری تهران به 
انواع حوزه های خدماتی همچون فرهنگ، ارتباطات و اطالعات، 
صنعت آموزش و بخش مالی و گسترش این نوع فعالیت ها در 
سطح شهر شده است که همگی دارای انعکاس مهمی در بخش 
مستغالت هستند. چهارم، در بخش ساختمان؛ تحوالت بخش 
ساختمان و مسکن را می توان در بستر این دو پدیده مورد تحلیل 
قرارداد: نخست، وابستگی درآمدی شهرداری و سودهای کالن 
دوره های رونق مسکن در شهر تهران و رشد فزاینده قیمت آن به 
شکل نامتناسب در سطح شهر تهران، اصلی ترین عامل تحوالت 



10

اقتصادی در شهر بوده است. دوم، تحوالت بازار مسکن و تبدیل 
هرچه بیشتر مسکن از یک کاالی مصرفی به کاالیی سرمایه ای با 
حساسیت باال نسبت به تحوالت بازار ارز شاخصه مهم تأثیرگذاری 
این صنعت در شهر تهران است. به صورت کلی مهم ترین عامل 
تأثیرگذار بر شکل گیری و وجود اجتناب ناپذیر سیکل های رکود 
و رونق در کشور، سیکل های عرضه و تقاضا هستند. باوجوداین 
عوامل دیگری نیز وجود دارد که سبب تفاوت ساختار و کیفیت 
سیکل ها با یکدیگر می شود. این عوامل طول دوره سیکل ها را 
طوالنی تر یا کوتاه تر کرده و شدت نوسانات قیمتی را در سیکل ها 

تشدید یا تقلیل می دهند. 
بخش بزرگی از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در 
ایران به وضعیت نفت وابسته است. ازآنجایی که سهم دولت 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور باال است، 
سیکل های اقتصادی ایران، به میزان زیادی وابسته به وضعیت 

درآمدهای نفتی است. 
مطالعه تجربیات تاریخی ایران نشان می دهد، یک هم بستگی 
نسبتاً قوی میان درآمدهای نفتی و بخش مسکن وجود دارد. 
تطبیق دوره های نفتی اقتصاد با تحوالت بخش مسکن به شرح 

زیر است:
• سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ مصادف با کاهش شدید قیمت   
نفت، افت تاریخی قیمت آن و مشکالت مالی دولت در ایران 

است که این دوره با رکود شدید مسکن در ایران همراه است.
• از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، قیمت نفت و بودجه دولت تقریباً   
به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. باوجوداین بازار 

مسکن یک دوره رکود بسیار خفیف را تجربه کرده است. 
• در تابستان سال ۱۳۸۷، قیمت نفت بعد از رسیدن به   
قله تاریخی خود، در اثر رکود جهانی، کاهش شدیدی را تجربه 
کرد. پس ازآن درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ و 
۱۳۸۸ نسبت به سال های قبل، افت قابل توجهی داشت که با 

رکود بازار مسکن ایران هم زمان بود.

• بیش ترین درآمد تاریخی نفت در سال ۱۳۹۰ به میزان   
۱۱۸ میلیارد دالر است که منابع ناشی از آن در این سال و سال 
بعدی به اقتصاد کشور تزریق شد که با دوره رونق بازار مسکن 

کشور هم زمانی داشت.
بنابراین به نظر می رسد که در بیشتر دوره ها، رابطه مستقیمی 
بین کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی و شدت دوره های رکود 
و رونق در بازار مسکن وجود دارد. در رابطه با چرایی این رابطه 

می توان استدالل کرد:
• عموماً تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و به تبع آن   
به حوزه مسکن، از طریق بودجه عمومی دولت صورت می گیرد 

که با تأخیر زمانی همراه است.
بهبود وضعیت  نفتی کشور سبب  درآمدهای  افزایش   •  
درآمدی و اقتصادی خانوار می شود که به تقاضای بیشتر مسکن 

)مصرفی و سرمایه گذاری( منتهی می شود. 
• عموم اقتصاددان ها عنوان می کنند که مسکن در کشورهای   

نفتی، گرفتار بیماری هلندی است. 
هرچند که تحلیل بنیادین اقتصادی در رابطه با بیماری هلندی، 
تحلیلی درست و منطقی است، اما باید به این نکته توجه شود 
که بر اساس تجارب تاریخی ذکرشده در فوق، افزایش )کاهش( 
قیمت نفت و بودجه دولت لزوماً و به صورت متناظر، سبب 
رونق )رکود( بخش مسکن نمی شود و این عامل بیشتر به صورت 
یک عامل کمکی تأثیرگذار در تقویت یا تضعیف رکود و رونق 
شکل گرفته و بر اساس سیکل طبیعی عرضه و تقاضا مسکن و 

سایر عوامل، نقش بازی می کند. 
بخش ساختمان به علت پیوندهای پسین و پیشین زیادی که 
با سایر بخش های اقتصادی دارد می تواند باعث رونق بخشیدن 
این تعامل در صورتی سازنده است که  اما  اقتصاد شود  به 
به عنوان مرجعی برای سوداگری تبدیل نشود. درواقع تولیدات 
در یک اقتصاد تولید کاالها و خدمات با نوآوری در تولید و 
کاهش هزینه در یک بازار رقابتی می تواند به خلق ارزش اضافی 
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منجر شود. درصورتی که بخش مسکن مسیر خالق و رقابتی 
تولید ارزش مصرفی را نمی پیماید، بلکه با سوداگری به کاالی 
خود هر چه بیشتر خصلت ارزش دارایی می بخشد و درنهایت 
باعث انباشت ثروت افراد از محلی غیر از مسیر تولید و خلق 
ارزش افزوده می شود. این مسئله در بلندمدت باعث افزایش 

نابرابری در جامعه نیز می شود. 
در تهران می توان نشان داد درحالی که متوسط قیمت مسکن 
متناسب با شاخص قیمت مصرف کننده رشد پیداکرده است، 
اما در چند منطقه رشد قیمت مسکن بسیار بیشتر از شاخص 
قیمت مصرف کننده بوده و این مسئله نه از تقاضای مصرفی 
مسکن، بلکه از تقاضای سوداگری این بخش نشأت می گیرد. 
درواقع بخش مسکن تبدیل به یک بخش سوداگر شده است. 
با این توضیح که در بخش های شمالی شهر تهران به واسطه  
قیمت ملک، سرمایه گذاری در این حوزه به یک کاالی سرمایه ای 
با نقدپذیری و حساسیت باال در قیاس با دیگر بازارهای مالی 
چون ارز و طال و... تبدیل شده است. این موضوع زمینه ساز  
تنظیم جدیدی در روابط میان اقتصاد شهری و شهرداری تهران 
در قالب پروژه های بزرگ ساختمانی، روابط درآمدی شهرداری، 

کاهش شفافیت و گسترش فساد شده است.
برای تبیین آثار رانت نفتی بر نظام مدیریت و خدمات کارآمد 
در حکمروایی شهری از منظر اقتصاد سیاسی شهر تهران، ابتدا 
تصویر کالن جایگاه اقتصاد شهر تهران در ایران تبیین شده و 
در سه بخش عمده اقتصاد شهر تهران شامل مسکن، خدمات 
و صنعت مورد واکاوی قرارگرفته است. سپس تحوالت جمعیتی 
شهر تهران ناشی از توسعه اقتصاد فرهنگ و آموزش و توسعه 
خدماِت مبتنی بر نظام درآمدی رانتی وابسته به نفت در تهران 
تشریح شده و ارتباط درآمدی شهرداری تهران و نظام اقتصادی 
شهر تهران بیان شده است. درنهایت جهت گیری فضایی برخاسته 
از اقتصاد سیاسی شهر تهران در شکل گیری عدم توازن منطقه ای 

و اجتماعی- اقتصادی در شهر تهران توصیف شده است.

1-1-1-1-تصویر کالن جایگاه اقتصاد تهران در ایران
همان طور که اشاره شد، اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت 
نفتی شکل دهنده ساختار و مناسبات اقتصاد تهران و به تبع 
جایگاه و اندازه آن در ایران است. بررسی اقتصاد کالن شهر 
تهران نشان می دهد که در سال 1393)آخرین سال انتشار 
آمار رسمی( تهران با 245.335 میلیارد ریال20 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1376را در اختیار 
داشته است. این سهم از سال 1385 تا 1393رو به کاهش بوده 
است. در کنار کاهش مشارکت اقتصاد شهر تهران در اقتصاد 
ملی، متوسط نرخ رشد اقتصادی در شهر تهران به قیمت جاری 
و ثابت به ترتیب 21درصد و 1.3درصد بوده که نشان می دهد 
بخش قابل توجهی از افزایش تولید ناخالص داخلی شهر ناشی 
از افزایش قیمت ها بوده و نه افزایش ظرفیت های اقتصادی 
شهر. همان طور که در نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی کشور 
و تهران را در فاصله سال های 1380 تا 1393 مشخص کرده 
است الگوی تغییرات نرخ رشد در کشور و استان تهران تقریباً 

یکسان است. 

برخالف رشد اقتصادی مثبت شهر تهران، اقتصاد شهر با 
پدیده »عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید«مواجه بوده 
است؛ به عبارت دیگر رشد اشتغال به واسطه سیاست های 
بازرگانی خارجی، واردات کاالهای سرمایه ای، دانش و تکنولوژی 
و روش های اتخاذشده برای تولید به میزان چشم گیری کندتر 

از رشد تولید بوده است. 

1 :1376)(
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ساختار تولید منطقه ای حاوی اطالعات مهمی از عملکرد 
اقتصادی است. این که کدام یک از بخش های اقتصادی دارای 
نقش غالب در منطقه است؛ متناظر با  ماهیت آن بخش )کاربر 
یا سرمایه بر بودن، سنتی یا مدرن یا مبتنی بر دانش، تخصصی 
بودن و ...( ماهیت اقتصاد منطقه را نمایان می کند. ارزش افزوده 
بخش کشاورزی )به قیمت ثابت( از 2.338 میلیارد ریال در سال 
1379 به 3.489 میلیارد ریال افزایش یافته است که به معنای 
تجربه متوسط رشدی برابر با 2.9 درصد در این سال ها است. 
بااین حال این بخش در سال های 89 و 90 نرخ رشد منفی را 
تجربه کرده است.  بخش معدن در سال 1379ارزش افزوده ای 
برابر با 133میلیارد ریال را در اختیار داشته که در سال 1393 
به 151میلیارد رسیده است. با این توصیف این بخش در تهران 
نه تنها سهم ناچیزی از ارزش افزوده را در اختیار داشته بلکه در 

طول دوره موردبررسی کاهش نیز یافته است. 
از مهم ترین موتورهای رشد  به عنوان یکی  بخش صنعت 
و توسعه منطقه ای در استان تهران، سهم نسبتاً مناسبی را 
در اختیار دارد )اگرچه در مقایسه با متوسط سطح ملی که 
معادل 21درصد است، رقم کم تری را نشان می دهد(. بررسی 
روند این بخش نشان می دهد که در سال 1379 ارزش افزوده 
بخش صنعت برابر با 16.927 میلیارد ریال بوده که در یک 
روند صعودی تا سال 1389به 42.904میلیارد ریال افزایش یافته 
است. از سال 1390 تا 1392 اما این رقم رو به کاهش گذاشته 
و تا 24.668 میلیارد ریال کاهش یافته است. البته این روند 
در سال 1393 دوباره صعودی شده تا ارزش افزوده این بخش 
به 30 میلیارد ریال فزونی یابد. متناسب با همین الگو، سهم 
این بخش از ارزش افزوده استان تهران از 18.3 درصد در سال 
1379 به 21.5 درصد در سال 1389 افزایش یافته است اما در 
یک روند نزولی تا سال 1392 به 14.8 درصد می رسد که مجدداً 
در سال 1393 افزایش می یابد)17.5 درصد(. البته خاطرنشان 
می شود که اوالً این بخش طی سال های 1379 تا 1393 به طور 

متوسط  4.2 درصد رشد را تجربه کرده و سهمی به طور متوسط 
برابر با19.3درصد را در اختیار داشته است. از این منظر بخش 
صنعت استان تهران در مقایسه با کشور هم از متوسط نرخ 
رشد کم تر و هم از متوسط سهم کم تری برخوردار است )در 
کشور نرخ رشد متوسط و متوسط سهم بخش به ترتیب برابر 

با 6 درصد و 21 درصد است. 
بخش ساختمان در تهران به عنوان بزرگ ترین کالن شهر کشور، 
نقش بسزایی را ایفا می کند. این مسئله در کنار ضرایب پسین 
و پیشین باالی این بخش دارای اهمیت بیشتری نیز است. در 
تهران ارزش افزوده بخش ساختمان دارای نوسان زیادی بوده 
است. گرچه متوسط نرخ رشد این بخش برابر با 1.7 درصد 
است، اما کم ترین و بیش ترین نرخ رشد برای این بخش برابر 
با 25 درصد سال 1382 و 65 درصد )سال 1387( گزارش شده 
است)دامنه نوسان این بخش در کشور از این ارقام کم تر است(. 
هم چنین گرچه متوسط سهم این بخش در استان تهران برابر 
با 4.7درصد است، اما این سهم در یک بازه نسبتاً بزرگ بین 

3 تا 6 درصد نوسان کرده است.
بخش خدمات در استان تهران از حیث ارزش افزوده باالترین 
سهم را در میان بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده 
است. البته این وضعیت با توجه به وجود کالن شهر تهران و 
ماهیت کالن شهرها دور از انتظار نیست. چراکه در شهرها، 
به ویژه کالن شهرها، بخش خدمات غالب فعالیت های اقتصادی 
را به خود اختصاص می دهد. بررسی ها نشان می دهد که این 
بخش به طور متوسط 74 درصد از ارزش افزوده استان تهران را 
به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر این بخش کم ترین 
نوسان رشد را در میان دیگر بخش های اقتصادی استان تجربه 
کرده است. بنابراین بخش خدمات استان تهران را می توان 
بزرگ ترین و درعین حال کم نوسان ترین بخش اقتصادی استان 
تهران معرفی کرد. حتی نرخ رشد این بخش نشان می دهد که 
بخش خدمات توانسته است باالترین نرخ رشد را در میان دیگر 
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بخش های اقتصادی به خود اختصاص دهد. به طورکلی حتی روند 
تحوالت بخش های اقتصادی نشان می دهد که به طور متوسط 
بین سال های 1379تا 1393سهم دیگر بخش های اقتصادی به 

نفع بخش خدمات کاهش یافته است.
برای بررسی روند شاخص کارایی اقتصادی، از نسبت ستانده 
به مصرف واسطه استفاده می شود که نشان می دهد به ازای هر 
یک ریال مصرف کاال و خدمات واسطه ای، چند ریال محصول 
تولید شده است. نتایج این شاخص به تفکیک گروه های عمده 
فعالیت برای استان تهران نشان می دهد که این شاخص برای 
استان تهران بین سال های 1379 تا 1388 بین 2.4 و 2.5 
همواره در حال نوسان بوده است، اما از سال 1390 تا 1392 
این شاخص به 2.8 ریال افزایش یافت. البته این روند در سال 
1393 مجدداً نزولی شده تا شاخص کارایی اقتصادی در این 

سال به 2.7 کاهش یابد.
مجموع بررسی های فوق حاکی نشان می دهد که تحوالت 
کالن بخش های اقتصادی موجب تسلط هرچه بیشتر حوزه 
خدمات و مستغالت بر اقتصاد تهران است. این امر همگام و 
در تعامل دوسویه با تحوالت جمعیتی شهر تهران بوده است 

که در بخش بعدی موردبررسی قرارگرفته است.

1-1-1-2- تحوالت جمعیتی شهر تهران 
منطقه شهری استان تهران بر اساس سرشماری نفوس  و 
مسکن سال 1395نزدیک به 12.5میلیون نفر جمعیت داشته و 
حدود 15.5 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. 
در سال 1395حدود 94 درصد جمعیت استان تهران در نقاط 
شهری به سر می برده اند، متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت 
تهران در نقاط شهری در دهه 1385تا 1395حدود 1.7درصد 
بوده درحالی که در کل کشور 1.26درصد بوده است. به عبارتی 
نرخ رشد جمعیت در این منطقه حدود 35% بیشتر از میانگین 
کشوری اعالم شده است. مقایسه متوسط نرخ رشد جمعیت 

در دو دوره 1375تا 1385و 1385تا 1395به وضوح حکایت از 
کاهش آهنگ رشد جمعیت در این منطقه دارد، به طوری که 
از 2.4درصد به 1.7درصد کاهش داشته است. هرچند در دهه 

اخیر بیش از میانگین کشوری بوده است.
از مقایسه نرخ رشد جمعیت مجموع نقاط شهری استان تهران 
با شهر تهران، می توان چنین نتیجه گرفت که نرخ رشد جمعیت 
شهر تهران در این دوره ها کمتر از نرخ رشد نقاط شهری استان 
بوده است که این امر حاکی از گسترش نقاط شهری در اطراف 
شهر تهران و قدرت جذب جمعیت مهاجر از سوی این نقاط 
به سبب داشتن ویژگی هایی همچون مسکن ارزان تر و نزدیکی 
به شهر تهران است؛ به طوری که رشد جمعیت و فعالیت های 
اقتصادی در پیرامون تهران رشد باالتری نسبت به شهر دارد. 
در خصوص حرکت های مهاجرتی، گزارش های ملی در زمینه 
ایران نشان می دهد که در سه دهه اخیر به طور متوسط ساالنه 
یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا شده اند. در فاصله 
سال های 1355الی 1365حدود 7میلیون نفر درون مرزهای ایران 
جابه جاشده اند. این تعداد تقریباً 11/6درصد از جمعیت کشور 
در سال 1365را تشکیل می داد. در سرشماری 1375نسبت 
جمعیت مهاجر کشور به 14/5درصد معادل 7/8میلیون نفر 
افزایش می یابد که در سرشماری 1385استمرار این روند افزایشی 
قابل مشاهده است و سهم مهاجران به 17/2درصد معادل 
12/1میلیون نفر می رسد اما در نتایج حاصل از سرشماری سال 
1395این میزان به 5/9 درصد با رقم 4/7میلیون نفر کاهش 

می یابد.
اساس  بر  استانی  بین  مهاجرت  موازنه  و  روند  مطالعه 
سرشماری های 1365تا 1395نشان می دهد در طول این دوره، 
بیشتر مهاجران همواره به استان های تهران )همراه با استان 
البرز فعلی(، اصفهان و خراسان رضوی وارد شده اند و استان 
تهران به همراه خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین 

درصد مهاجران خارج شده را طی این دوره داشته اند.
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در بررسی روند مهاجرت، چشم گیرترین تغییر مربوط به 
مهاجرپذیری منطقه شهری تهران–کرج است که براثر مهاجرت 
یکی از متراکم ترین مناطق شهری کشور را به وجود آورده است. 
نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که جمعیت 
استان تهران و البرز که تقریباً حدود 20درصد جمعیت کشور را 
به خود اختصاص داده است، در سال های اخیر رشد 3درصدی 
داشته که بنا بر آمار رسمی )مرکز آمار( حدود 1/2درصد رشد 
جمعیت در استان تهران ناشی از رشد طبیعی )زاد و ولد( و 
مابقی آن ناشی از مهاجرت به این استان است. از سال های 
1355تا  1395مقصد 32درصد از مهاجران کل کشور استان های 
تهران و البرز بوده است؛ درنتیجه می توان از این سال ها به عنوان 

»انفجار جمعیتی« مناطق شهری تهران-البرز نام برد.
 بررسی تحوالت مؤلفه های اصلی تغییرات جمعیتی در فاصله 
سال های 1385تا 1395اعم از نرخ باروری، تغییرات مرگ ومیر، 
روندهای مهاجرتی و تغییرات نسبت شهرنشینی در استان 
تهران که در ارتباط با منطقه شهری تهران و البرز صورت گرفته، 
جمعیت نقاط شهری استان تهران را در سال 1405بین 13تا 
13.8میلیون نفر تخمین می زنند که دلیل آن عمدتاً تغییرات 

نرخ باروری است. 
تحوالت جمعیتی شهر تهران در بستر اقتصاد رانتی وابسته 
به درآمدهای نفتی از دو کانال مورد اثر واقع می شود. کانال 
اول، نقش اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و رانت برخاسته از آن، 
هم چنین اقتصاد سیاسی شهر تهران که منجر به مرکزیت یابی 
تهران برای توزیع این رانت در فرایند توسعه نامتوازن کشور 
می شود که سرانجام آن تمرکزیابی فعالیت های اقتصادی در 
شهر تهران است. کانال دوم اثرگذاری انبساط و انقباض های 
ایجادشده ناشی از نوسانات قیمت نفت بر درآمدهای دولت 

است که در ادامه به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد.
تمرکز فعالیت های اقتصادی در شهر تهران  با دو معیار بهبود 
شاخص های بهداشتی و رشد مهاجرت به تهران)با سودای تحصیل 

و رفاه بیشتر( بر تحوالت جمعیتی تهران اثر گذاشته است. در 
مورد بهبود شاخص های بهداشتی می توان استدالل کرد که این 
موضوع عالوه برافزایش نرخ باروری و کاهش میزان مرگ ومیر 
منجر به افزایش جمعیت نیز شده است. رشد مهاجرت به شهر 
تهران نیز به دو شکل دائم)مهاجرت همراه با اسکان در شهر 
تهران( و موقت )اسکان در خارج و کار در داخل شهر تهران( بر 
ساختار جمعیتی شهر تهران اثربخش بوده است. به طوری که 
جمعیت تهران در روز حدود 12 میلیون نفر و در شب به حدود 

8 میلیون نفر می رسد.
کانال دوم اثرگذاری، انبساط و انقباض های ایجادشده ناشی از 
نوسانات قیمت نفت بر درآمدهای دولت است، این امر سبب 
ایجاد دوره های غیرتجاری رونق و رکود در بخش مسکن شده 
است. در کنار مالحظات اقتصاد سیاسی شهر تهران به افزایش 
سفته بازی در بخش مسکن منجر می شود. افزایش قیمت زمین 
و مسکن ناشی از سفته بازی به افزایش حصول ثروت های 
بادآورده منتهی شده و سرانجام با تشدید نابرابری و توسعه 
نامتوازن منطقه ای در شهر تهران باعث افزایش حاشیه نشینی 

و تغییر الگوی تراکم جمعیتی درون شهری شده است.
بخش های اساسی به منظور شناسایی شهر تهران، بررسی 
آماری روند جمعیتی، حرکت های مهاجرتی در خصوص رشد 
جمعیت مناطق شهری و نرخ رشد جمعیت هستند. جمعیت 
شهر تهران طی سال های 1345-1335رشدی معادل 5/ 5درصد 
را تجربه نموده است. این رشد در سال های بعدی یعنی طی 
سال های 1355-1345نیز ادامه داشته است. بررسی جمعیت 
شهر تهران در فاصله سال های 1365-1355را به دو دوره زمانی 
پنج ساله 1360-1355و 1365-1360تفکیک می کنند: در دوره 
تهران در  افزایش جمعیت  اول سهم مهاجرت در  پنج ساله 
مقایسه با ده سال قبل از آن افزایش یافته و از 1/91درصد در 
سال به 2/24رسید ولی این روند از سال 1360به بعد جنبه 
منفی به خود گرفت و براثر آن برای نخستین بار در طول دوره 
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صدساله میزان افزایش جمعیت شهر تهران به کمتر از میزان 
رشد طبیعی آن رسید. در ادامه در دوره 1375-1365مناطق 
حاشیه ای شهر که طی دوره گذشته بین 3 تا 7درصد رشد 
مواجه  رشد جمعیت  کاهش  و  اشباع  با  داشتند،  جمعیتی 
شدند، این روند تا حدودی متأثر از افزایش شدید قیمت زمین 
در این مناطق در دوره بعد از انقالب اسالمی بوده است. بر 
مبنای آمارهای سرشماری سال 1385می توان اشاره نمود که 
نرخ رشد جمعیت شهر تهران در طول دوره ده ساله 1375-
1385به 1/45درصد رسیده است که نسبت به دوره قبل از آن 
یعنی 1375- 1365افزایش نسبی داشته است و سپس در دوره 
ده ساله بعدی )1385-1390( به میزان زیادی کاهش داشته و 
به 1/2رسیده است. اما در فاصله سال های 1395-1390روند 

افزایشی با رشدی آرام تر ادامه داشته است.

در سال 1395جمعیت فعال شهر تهران برابر 2.877.697 
نفر بوده است. در همین سال جمعیت فعال ساکن در استان 
و شهرستان تهران به ترتیب برابر با 4.315.211 و 2899.575 
نفر بوده که به این ترتیب شهر تهران تقریباً 66 درصد و 99درصد 
از جمعیت فعال استان و شهرستان تهران را در اختیار دارد. از 
طرفی توزیع جنسی جمعیت فعال در شهر تهران نشان می دهد 
مردان با 2.239.387 نفر سهمی برابر با )77.8 درصد( و زنان 
با 638.610 نفر و سهمی برابر با 22.2 درصد از جمعیت فعال 

شهر را در اختیار دارند.
در سال 1390شاخص امید به زندگی در استان تهران برابر 
با 75.6 سال است که  2.6واحد بیش از متوسط سطح ملی 
است. بررسی افق چشم انداز 1404در تهران نیز نشان می دهد 
این شاخص باید در سال آخر سند چشم انداز به 79.8برسد که 

این رقم از هدف گذاری سطح ملی نیز بیشتر است. 
در سال 1390شاخص درآمد سرانه برابر با 17.285دالر است 

که انتظار می رود تا سال 1404به 40.448دالر افزایش یابد. 
شاخص توسعه انسانی در استان تهران در سال 1390برابر با 
0.821بوده که این رقم برای سال 1404در  0.935هدف گذاری شده 
است. در ضمن باید اشاره کرد که استان تهران پس از استان 
یزد باالترین شاخص توسعه انسانی کشور را در سال 1390در 

اختیار داشته است. 

2 :
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اقتصادی  عمده  بخش های  در  اشتغال  سهم  تحوالت  روند 
انقباض  نشان دهنده   1380-1396 سال های  میانه  در  تهران 
در  خدمات  بخش  سهم  انبساط  و  کشاورزی  و  صنعت  سهم 
آماری  سالنامه  در  منتشره  آمار  است.  کار  نیروی  به کارگیری 
استان تهران نشان می دهد در دوره مذکور سهم بخش کشاورزی 
از کل اشتغال با کاهش 45% همراه بوده است. هم چنین بخش 
صنعت با کاهش حدود 9% از باالترین میزان سهم این بخش از 
اشتغال کل که در سال1392 به آن دست یافته بود، مواجه است 
و نهایتاً سهم بخش خدمات از کل اشتغال رشدی حدود %4.5 
داشته است. داده های آماری حاکی از کاهش اشتغال صنعتی 
است.  تهران  در  اشتغال خدمات محور  افزایش  و  کشاورزی  و 
حوزه های  در  اشتغال  در  خدمات  بخش  سهم  در  رشد  عمده 
واقع شده است.  دولتی  استخدام های  و  مالی  واسطه گری های 
آسیب شناسی تحوالت اشتغال در تهران نشان دهنده تضعیف 
به  مشاغل صنعتی  رانده شدن  بیرون  و  مهارت محور  مشاغل 
این  در  اشتغال  مناسب حامی  دلیل عدم وجود سیاست های 

بخش است. 
عالوه بر این، تحوالت مربوط به وضع شغلی یا نوع »رابطه 
حقوقی شغل و شاغل« منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. نگاه این گونه به بازار کار بیش از هر چیز سهم شایان 
که  این بخش  تعداد شاغالن  می کند.  آشکار  را  عمومی  بخش 
یک شاخص مهم برای تعیین اندازه دخالت دولت در اقتصاد 
منطقه نیز به شمار می آید، در دهه های اخیر همیشه درخور 
مجموع  1390از  سال  در  تهران  شهر  در  است.  بوده  توجه 
شاغالن تعداد 1.606.434نفر در بخش خصوصی و 668.368 
نفر در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند؛ به آن معنا 
که حدود 67.3درصد از شاغالن در بخش خصوصی و 28درصد 
این در حالی است که سهم  در بخش عمومی اشتغال دارند. 
و  74درصد  با  برابر  کشور  کل  در  اشتغال  از  بخش خصوصی 
در استان تهران برابر با 70درصد است. با این وصف مشارکت 
بخش خصوصی در اشتغال شهر تهران در مقایسه با متوسط 

سطح ملی و متوسط استان تهران، پایین تر است. البته با توجه 
به تمرکز باالی ادارات، سازمان ها و مراکز دولتی در تهران، چنین 

نتیجه ای خارج از انتظار نیست. 
زمره  در  شاغالن  از  33.1درصد  حدود  خصوصی  بخش  در 
حقوق بگیران،  و  مزد  زمره  در  57.1درصد  مستقل،  کارکنان 
فامیلی  کارکنان  به  متعلق  0.45درصد  و  کارفرمایان  9.4درصد 
اول  این زمینه چند نکته اهمیت دارد:  بدون مزد هستند. در 
با توجه به ماهیت آن و اهمیت  اینکه سهم کارکنان مستقل 
بازار  مناسبات  با  خوداشتغالی  تناسب  کنار  در  اشتغال  خود 
کار، مناسب ارزیابی می شود، نکته حائز اهمیت دیگر نسبت 
کارکنان مزدبگیر با کارفرمایان است؛ این نسبت در شهر تهران، 
از  است.  و7.4و 8   6 با  برابر  ترتیب  به  و کشور  تهران  استان 
اندازه  متوسط  به طور  که  کرد  استدالل  می توان  منظر  این 
بنگاه های خصوصی در شهر تهران در مقایسه با استان تهران 
و کشور کوچک تر است. این مسئله در ارتباط با سرمایه گذاری، 
هزینه های تحقیق و توسعه، اعمال حقوق مالکیت و سرریزهای 

تمرکز و تجمع، مهم جلوه می کند. 

اقتصادی شهر  تهران و نظام  ارتباط درآمدی شهرداری   -3-1-1-1
تهران

می دهد؛  تشکیل  نفتی  درآمدهای  را  ایران  صادرات  عمده 
به گونه ای  که در سال 1396صادرات نفتی ایران، حدود 67 درصد 
از کل درآمد صادرات را تشکیل داده است. افزایش درآمدهای 
نفتی باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت می شود 
انبساطی  مالی  سیاست های  می تواند  دولت  آن  درنتیجه  که 
اتخاذ کند. درنتیجه افزایش هزینه دولت، اهتمام آن به ایجاد 
زیرساخت ها ازجمله مترو و پرداخت بدهی ها بیشتر می شود 
و از این مسیر درآمدهای شهرداری افزایش می یابد. همچنین 
مالیاتی  درآمدهای  افزایش  به  منجر  اقتصادی  رشد  افزایش 
می شود و درنتیجه آن  سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده 

افزایش خواهد یافت. 



17

اما از سوی دیگر با اعمال تحریم ها، ارتباط اقتصاد کشور و 
اقتصاد جهانی تا حد زیادی قطع می شود و کشور در صادرات 
در  درنتیجه  و  شد  خواهد  مواجه  چالش  با  غیرنفتی  و  نفتی 
تأمین منابع ارزی موردنیاز جهت واردات در تنگنا قرار خواهد 
گرفت. کمبود منابع ارزی منجر به افزایش قیمت ارز و افزایش 
و  جاری  هزینه های  آن  به تبع  و  شده  قیمت ها  عمومی  سطح 
هزینه  افزایش  علت  به  و  افزایش یافته  نیز  شهرداری  عمرانی 
ساخت و کاهش قدرت خرید مردم، مسکن وارد رکود می شود 
پروانه،  صدور  ازجمله  شهرسازی  درآمدهای  آن  درنتیجه  که 
اعمال  سبب  به  درنهایت  می یابد.  کاهش   ... و  تراکم  فروش 
ازجمله  نیز خود  تأمین تجهیزات مورد  تحریم ها، شهرداری در 
فاوا  تجهیزات  لرزه نگار،  آتش نشانی،  تجهیزات  مترو،  تجهیزات 

و... با چالش مواجه می شود. 
در میان مهم ترین کانال های اثرگذاری اقتصاد کالن و اقتصاد 
شهری بر شهرداری تهران، بخش مربوط به ساخت وساز دارای 
بیشترین اهمیت است. مطالعه تجارب شهرداری های کشورهای 

پیشرفته جهان نشان می دهد، آن ها با توجه به دامنه اختیاراتی 
که دارند، بخش عمده درآمدشان را از محل هایی همچون مالیات 
بر اموال غیرمنقول، مالیات بر اشخاص و شرکت ها، مالیات بر 
مؤسسات انتفاعی و محل های کسب وکار و عوارض غیرمستقیم، 
کسب می کنند؛ درحالی که در ایران، اتکای بیش ازحد شهرداری 
تهران، به درآمدهای بخش ساخت وساز، شهرداری را در مقاطع 
ساخته  مواجه  مالی  بحران های  و  مشکالت  با  مختلف  زمانی 
درآمدهای  مسکن،  رونق بخش  و  رکود  که  به گونه ای  است؛ 
در  رکود  وقوع  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  شهرداری 
نباشد،  پیش بینی  قابل  که  درزمانی  به خصوص  بخش مسکن 
باعث می شود، شهرداری به ناچار برای تأمین کسری مالی خود 
به روش هایی نامتعارف و زیان بار ازجمله درآمدهای حاصل از 
رونق مسکن  در دوره های  در مقابل،  آورد.  کاربری روی  تغییر 
به دلیل پیش بینی نشدن درآمدها به شکل بی رویه و بی برنامه 

نسبت به ایجاد تعهدات جدید اقدام نماید. 

3 :
 :
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مجاز(«،  حد  )در  تراکم  مازاد  بر  »عوارض  گرفتن  نظر  در  با 
تغییر  از  حاصل  »درآمد  ساختمانی«،  پروانه های  بر  »عوارض 
کاربری« و »عوارض نوسازی« به عنوان منابع درآمدی وابسته به 
ساخت وساز، می توان گفت سهم این چهار منبع درآمدی از کل 
منابع درآمدی مصوب، از 51 درصد در سال 1390به 44درصد در 
سال 1397کاهش یافته است. همچنین مقایسه مقادیر عملکرد 
از درآمدهای  نیز نشان می دهد، سهم بودجه شهرداری تهران 
وابسته به ساخت وساز از 69 درصد در سال 1390به 44درصد 

در سال 1397کاهش یافته است.
نکته حائز اهمیت در این میان نیز افزایش سهم درآمدهای 
حاصل از تغییر کاربری با ورود بخش مسکن به رکود بوده است؛ 
به گونه ای که با شروع رکود مسکن، سهم درآمدهای حاصل از 
تغییر کاربری که در سال 1388تنها 3درصد از کل منابع بود، 
تنها طی دو سال،  و  یافت  به 30درصد در سال 1390افزایش 
سهم این منبع درآمدی در گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران 
به  آن  1396سهم  سال  در  درنهایت  و  یافت  افزایش  10برابر 

19درصد رسیده است.

1-1-1-4- عدم توازن منطقه ای و اجتماعی اقتصادی در شهر تهران
پیش روی  جدی  مباحث  از  یکی  شهر  در  عدالت  برقراری 
از مضامین اصلی عدالت  برنامه ریزان و مدیران شهری است. 
کاهش  نیز  و  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  شهرها،  در 
نابرابری و فقر در شهر است. یکی از مهم ترین پیامدهای رشد 
شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر ازهم پاشیدگی نظام توزیع 
شهروندان  نابرابری  زمینه ساز  که  بوده  شهری  خدماتی  مراکز 
مهم ترین  بنابراین  است.  شده  خدمات  این  از  برخورداری  در 
رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تالش برای 
دست یابی به آرمان »برابری فرصت ها« در دسترسی گروه های 
مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در 
تأمین فرصت هاست. تهران کالن شهری است که در دوره های 
مختلف رشد و توسعه ای شتابان و خارج از برنامه داشته است، 
آماج مهاجرت های شدید و پرتعداد و محل اجرای سیاست های 
مختلفی بوده که عمدتاً به وجه توزیع نابرابر منابع و فرصت ها 
بی اعتنا بوده اند و این مسئله منجر به بی عدالتی فضایی شده 
است. فقر، دیگر به تنهایی مشکل شهرهای بزرگ نیست بلکه 
تهران  شهر  که  است  مشکلی  درون شهری«  فضایی  »نابرابری 
درون شهری موجب  نابرابری فضایی  است.  درگیر  آن  با  امروز 
می شود.  بزرگ  شهرهای  در  جمعیتی  جزیره های  شکل گیری 
این جزیره های جمعیتی به مثابه جاذب انواع متفاوتی از سبک 
زندگی عمل می کنند. دوگانه شدن شهرها به معنای وجود خط 
و  به منابع  ازنظر دسترسی  تمایز جدی میان فضاهای شهری 
برخورداری از خدمات شهری است. بی عدالتی فضایی، مفهومی 
که  دارد  برجسته  محور  دو  ولی  است،  پیچیده  و  چندبعدی 
شامل »بررسی کیفیت زندگی )از دو بعد اجتماعی و کالبدی(« 
زیرساخت های  به  )دسترسی  فرصت ها  توزیع  »چگونگی  و 

اجتماعی، کالبدی و مجازی(« است 
نابرابری،  ابعاد  دیگر  از  شهری  فضاهای  نابرابری  بر  عالوه 
و  برنامه ریزی  به منظور  است.  فقر  و  اقتصادی  نابرابری 
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سیاست گذاری محاسبه فقر و نابرابری اقتصادی ضروری است. 
اخیراً  که  چندبعدی  فقر  محاسبه  رویکرد  از  استفاده  ازاین رو 
در دنیا مورد بهره برداری قرار می گیرد، موردتوجه است. بدون 
شهروندان  فقر  و  درآمدی  توزیع  رفاه،  گرفتن سطح   نظر  در 
اساس  بر  می شوند.  منجر  شکست  به  برنامه ها  از  بسیاری 
باوجوداینکه درآمد  از تهرانی ها  انجام شده 11 درصد  مطالعات 
درصد   6.5 و  هستند  چندبعدی  فقر  دچار  اما  دارند  را  الزم 
فقر  در  و  نداشته  درآمد  چندگانه،  ابعاد  در  فقر  عدم  باوجود 
از  حکایت  داده ها  اگرچه  اینکه  نهایتاً  می برند.  سر  به  مطلق 
اما به لحاظ  فقر 11 درصد خانوارها به لحاظ درآمدی می دهد 
فقر چندبعدی 15.5 درصد خانوارها فقیر هستند و با در نظر 
گرفتن هر دو نوع تعریف فقر، 22 درصد خانوارهای تهرانی فقیر 
در  چندبعدی  فقر  به  توجه  اینکه  نتیجه  می شوند.  محسوب 
شهر تهران مهم تر از فقر درآمدی است. ذکر این نکته ضروری 
تحریم هایی  سبب  به  تاکنون   1397 سال  ابتدای  از  که  است 
نفتی و غیرنفتی با تغییرات معنی داری در میزان فقر در شهر 
تهران مواجه هستیم که نیازمند به روزرسانی مطالعات در حوزه 

فقرِ شهر تهران است. 
هم چنین  است،  اشتغال  در  فقر  اصلی  بعد  ازآنجایی که 
نفر  یک  حداکثر  یا  و  ندارند  شاغل  فرد  اصالً  که  خانوارهایی 
شاغل دارند درصد باالیی از فقرا را تشکیل می دهند، لزوم توجه 
به سیاست های اشتغال زا در سطح شهر بیش ازپیش احساس 
می شود. در ضمن توجه کافی و مؤثر به سیاست های اشتغال زا 
کار  کودکان  افزایش  و  دست فروشی  تکدی گری،  گسترش  با 

مقابله می کند.
به دلیل آنکه خانوارهای دارای دوشاغل و باالتر؛ از فقر بسیار 
پایینی برخوردار هستند، الزم است سیاست های معطوف به 
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دنبال شود. در بعد سالمت نیز 
با افزایش نرخ پوشش بیمه ای می توان از محرومیت شهروندان 

در کسب خدمات بهداشتی جلوگیری کرد. 

را  تهران  در  در میان خانوارها  توزیع فقر  شکل فوق درصد 
فقر  فاقد هرگونه  خانوارهای کشور  درصد  می دهد. 78  نشان 
و فقر چندبعدی می باشند 6.5 درصد خانوارها فقط  درآمدی 
دچار فقر درآمدی، 11 درصد فقط دچار فقر چندبعدی و 4.5 
درصد دچار فقر درآمدی و فقر چندبعدی به طور توأمان هستند. 
از 11 درصدی که فقر درآمدی دارند، 6.5 درصد به لحاظ فقر 
دارای  که  درصدی   15.5 از  اما  نیستند.  آسیب پذیر  چندبعدی 
درآمدی)فقر  مشکل  درصد   4.5 فقط  هستند  چندبعدی  فقر 
درآمدی( دارند. می توان نتیجه گرفت که در تهران فقر چندبعدی 
مهم تر از فقر درآمدی است. )سنجش فقر چندبعدی در شهر 

تهران؛ سند پشتیبان شماره4(

شکل بعد درصد توزیع فقر در میان خانوارها در کل کشور 
این شکل 61.7 درصد خانوارهای  را نشان می دهد. بر اساس 
کشور فاقد هرگونه فقر درآمدی و فقر چندبعدی هستند. 20 
درصد خانوارها فقط دچار فقر درآمدی، 9 درصد فقط دچار فقر 
چندبعدی و 9 درصد دچار فقر درآمدی و فقر چندبعدی به طور 
توأمان هستند.  از 29 درصدی که فقر درآمدی دارند 20 درصد 
فقر چندبعدی ندارند. می توان نتیجه گرفت که در کل کشور 

فقر درآمدی مهم تر از فقر چندبعدی است.
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با مقایسه شکل 1 و شکل 2 می توان دریافت که اگرچه 15.5 
درصد خانوارهای تهرانی فقر چندبعدی دارند و در مقایسه با 
غیر  ابعاد  سایر  سهم  اما  است  پایین تر  کشور  کل  درصد   18
درآمدی در فقر آن ها باالتر از سطح کشوری است. به عبارتی 
از 15.5 درصد 11 درصد فقر درآمدی ندارند، اما در سطح کشور 
از 18 درصد فقر چندبعدی 9 درصد کسانی هستند که مشکل 

فقر درآمدی ندارند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه باوجود تنوع 
در  و محیطی  پتانسیل های طبیعی  و  استعدادها  بودن  دارا  و 
عدم  تعدیل  برای  زیادی  تالش های  همچنین  و  سرزمین  پهنه 
نامتوازن  توزیع  دارای  همچنان  منطقه ای  توسعه  تعادل های 
شکاف  و  نابرابری ها  وجود  و  فعالیت ها  و  خدمات  امکانات، 
توسعه، هم در بین استان ها و هم در درون استان ها و شهرها 
از  بوده است. بر همین اساس، برقراری عدالت در شهر یکی 

مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری است.

1-1-2- نظام حقوقی و نهادی حاکم در شهر
شهر  از  شهروندان  رضایت مندی  و  تاب آوری  زیست پذیری، 
از سوی  و  به نظام حکمروایی شهری  وابسته  از یک سو  تهران 

بازیگران  از  -اعم  حکمروایی  نظام  بازیگران  نقش آفرینی  دیگر 
از  متأثر  شهری  حکمروایی  نظام  است.  مردم-  عموم  و  نهادی 
اقتصاد سیاسی شکل دهنده روابط نهادی و نقش آفرینان شهری 
است.  قرارگرفته  دقیق  موردبررسی  در بخش گذشته  که  است 
دگرگونی  و  تحول  درنتیجه  این، حکمروایی شهری  بر  عالوه  اما 
نظام حقوقی و نهادی نیز بر نقش آفرینی بازیگران تعامالت در 
شهر اثر می گذارد. نظام حقوقی و نهادی شهری در تهران متأثر 
از جایگاه مدیریت، اقتصاد و مالیه شهری در قوانین باالدستی و 

نحوه به کارگیری آن ها توسط نظام نهادی است. 
و  شهرداری   ، ایران  حقوقی  نظام  شد،  اشاره  که  همان گونه 
یکپارچگی خدمت رسانی در سطح محلی را به رسمیت نشناخته 
است و جایگاه بسیار ضعیفی برای شوراها و شهرداری ها ازجمله 
شهرداری تهران در هماهنگی و یکپارچگی مدیریت شهری قائل 
است. لذا اولین و بارزترین چالش نهادی و حقوقی در حکمروایی 
شهری در تهران مربوط به عدم تعیین تکلیف قوانین باالدستی 
در مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری است که در بخش بعدی 

موردبررسی قرارگرفته است.
یا هماهنگ  یکپارچه  مدیریت  باالدستی  قوانین  که  درزمانی 
پایین  اثربخشی  و  ناکارآمدی  باشند،  نکرده  تضمین  را  شهری 
نمونه  نمایان می شود.  آن  فرعی  نظامات  در  حکمروایی شهری 
واضح این امر ناکارآمدی های حقوقی و مقررات گذاری مدیریت 
رابطه  به طورکلی تر  و  دعاوی  وضعیت  در  که  است  شهری 
دو  می شود.  عیان  کشور  قضایی  نظام  با  شهری  حکمروایی 
ویژه  موردتوجه  اخیر  دوره های  در  که  موضوع  این  دیگر  بروز 
از دیپلماسی  بهره برداری شهر  به وضعیت  قرارگرفته اند مربوط 

شهری و نحوه سامان دهی نظام نوآوری شهری است.
نظام  ناکارآمدی های  بروز  حساسیت زاترین  و  عیان ترین 
حقوقی و نهادی در سال های اخیر حول فساد و ادراک فساد در 
شهرداری تهران شکل یافته است. الزم به توجه است که فساد 
در شهرداری تهران وابسته به نظام حقوقی و نهادی وسیع تری 

ر: 5  ار دارا  درآ و    در   در 

ره:  ان؛   4    در  
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است که زمینه ساز بروز فساد می شود. از سویی دیگر متأثر از 
میزان تعامل شهروندان با نهادهای مختلف نیز هست. ازاین رو 
در  شهری  حکمروایی  نهادی  و  حقوقی  نظام  بررسی  ادامه  در 
تهران توجه ویژه ای به فساد و فرایندها و پویایی های مرتبط با 
آن در تدوین برنامه سوم توسعه شهرداری تهران شده است و 
با آن  از راه های مهم مواجهه  به تبع آن شفافیت به عنوان یکی 

موردتوجه قرارگرفته است. 
در  مردمی  مشارکت  وضعیت  بررسی  با  سرفصل  این  نهایتاً 
امور شهری و امکان فراهم آمدن شرایط مهیا شده برای مشارکت 
مردمی در حکمروایی شهری در نظام نهادی و حقوقی فعلی به 

انجام می رسد.

1-1-2-1- مدیریت یکپارچه یا هماهنگ شهری
مدیریت یکپارچه شهری به معنای تجمیع و هماهنگ سازی 
اراده تمام واحدهای دخیل در امور شهری در یک راستا است، 
به نحوی که تصمیمات مشارکتی، اثربخش، کارآ و به موقع بدون 
مسئله  مهم ترین  شوند.  اجرا  و  اتخاذ  تداخل،  و  کاری  موازی 
دستگاه های  تعدد  حال حاضر،  در  تهران  اداره شهر  حاکمیتی 
کاری  موازی  به سردرگمی،  منجر  که  است  آن  در  گیر  تصمیم 
گسترده، اتالف بی شمار منابع و »شکست هماهنگی« گردیده 
توسعه نیافته،  کشورهای  شهرهای  بیشتر  در  امروزه  است. 
و...  ترافیک  هوا،  آلودگی  چون  معضالتی  و  مسائل  استمرار 
می گیرند.  ریشه  شهری  مدیریت  در  یکپارچگی  عدم  از  همه 
به صورت واضح می توان گفت به دلیل شکل نگرفتن مدیریت 
زمان،  درگذر  شهری  مدیریت  قوانین  بیشتر  شهری،  یکپارچه 
بالاستفاده  قانون  یک  حد  در  همچنان  موجود  قانونی  خأل  با 
باقی می ماند. درواقع یکی از مسائل حکمروایی شهر تهران نبود 
مدیریت یکپارچه و به تبع آن ضعف هماهنگی نهادی است که 
این امر به دلیل تعدد نهادهای دخیل در امور شهری است که 
در غیاب قوانین کارآمد و جامع، مانع اداره کارآمد شهر هستند. 

دارد.  وجود  تفاوت  یکپارچگی  و  هماهنگی  مفهوم  دو  بین 
یکپارچه سازی سیاستی مستلزم تعامل میان بخشی بیشتری 
هماهنگی،  هدف  درحالی که  است.  سیاستی  هماهنگی  از 
تنظیم سیاست های بخشی در راستای ایجاد و تقویت دوسویه 
سیاستی  یکپارچه سازی  نتیجه  است،  سیاستی  استحکام  و 
تدوین یک سیاست مشترک برای بخش موردنظر است. این 
نیز  عملیاتی  اهداف  در  تفاوت  بر  مبتنی  بروندادها  در  تفاوت 
وجود دارد. هماهنگی درباره سیاست های سازمان هایی به کار 
برخوردارند،  مشابهی  بخشی  اهداف  از  کم وبیش  که  می رود 
از  گونه ای  یکپارچه،  سیاست گذاری  عزیمت  نقطه  درحالی که 
پوشش  بخشی  عملیاتی  اهداف  با  که  است  عملیاتی  هدف 
با  و  متعامل  »هدف  می توان  را  هدفی  چنین  نمی شود.  داده 
وجوه متعدد« نامید، مانند توسعه پایدار. در شرایط حاضر، به 
از  یکپارچه دشوارتر  به سیاست گذاری  نظر می رسد دستیابی 

هماهنگی سیاستی است. 
است  ضروری  شهری،  یکپارچه  مدیریت  به  دستیابی  برای 
از مدیریت  انتظارات  تعریف مدیریت شهری، حدود  به  ابتدا 
شهری، تفکیک الیه مدیریت ملی از مدیریت محلی پرداخته 
شود. بررسی وظایف شهرداری ها در قانون شهرداری ها، نشان 
می دهد که از سوئی این وظایف با شرایط امروز جامعه سازگار 
نیست یا وظایفی امروزه از شهرداری مورد مطالبه است )مانند 
قانون  در  آن  وظایف  شرح  در  اصالً  که  عمومی(  حمل ونقل 
شهرداری ها ذکر نشده است. و از سوی دیگر، بسیاری از وظایف 

در این قانون بر عهده شهرداری گذاشته شده است.
تفکیک وظایف حاکمیتی و وظایف مدیریت اجرا از سطح 
ملی به سطح محلی، جای مناقشه زیادی است هرچند ازنظر 
مبانی نظری، برای این مهم تعاریف مشخص و فلسفه وجودی 
یا  درآمد  توزیع  وظیفه  به عنوان مثال،  می شود.  ذکر  متفاوتی 
مسئله شکاف طبقاتی، اصوالً جزء وظایف دولت هاست که از 
طریق مالیات ستانی و ارائه یارانه ها انجام می گیرد. در مقابل، 
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مدیریت شهری، به ارائه خدمات و کاالهای عمومی در قبال اخذ 
بهای خدمات یا مالیات محلی اقدام می کند. همچنین مدیریت 
و  منفی  بیرونی  اثرات  مسئله  حل  و  تنظیم  وظیفه  شهری، 
به  بنابراین،  عهده  دارد.  بر  عوارض  کسب  طریق  از  را  مثبت 
نظر می رسد، پیش از پرداختن به اینکه چه وظایفی از بخش 
است،  ضروری  یابد،  انتقال  محلی  مدیریت  به  ملی  مدیریت 
تعیین مصادیق    صورت  به ویژه  و  بازنگری در شرح وظایف 
اختیارات  وضع  با  توأمان  باید  وظایف،  تعیین  هرگونه  گیرد. 
متناسب باشد. بزرگ ترین آسیب مدیریت شهری در سال های 
و  وظایف  بین  تناسبی  که  است  بوده  این  انقالب  از  پس 
خودکفا  باید  حالی  در  شهرداری ها  ندارد.  وجود  آن  اختیارات 
بوده و وظایف محوله مدیریت شهری را اجرا کنند، که اختیار 
کافی در تعریف و اخذ منابع مالی الزم برای انجام وظایف خود 
که  شود  توجه  مهم  این  به  است  ضروری  بنابراین،  ندارند.  را 
انتقال وظایف از دستگاه های دولتی به شهرداری، باید همراه با 
انتقال اختیارات باشد. مسلماً متناسب مسئولیت پاسخگویی 
نیز به شهرداری انتقال می یابد. این مسئله امری حیاتی برای 
که  است  پایدار  درآمدهای  به  دستیابی  به منظور  شهرداری ها 
معضلی اساسی برای مسائل شهرداری تهران و به تبع آن شهر 

تهران است.
ناکارآمدی های ناشی از نبود هماهنگی نهادی در مسائلی مانند 
مدیریت بحران در اموری مانند سیل، زلزله و آتش سوزی و غیره 
با نهادهای دخیل در آن بسیار پراهمیت است که نمونه آن را 
می توان در حادثه پالسکو مشاهده کرد. تعدد نهادهای درگیر 
در  نهادی  و  حقوقی  به هم ریختگی  و  موازی  مسئولیت های  و 
مدیریت بحران، تسهیم اطالعات و تشکیل ستادهای بازآفرینی 
که موجب ایجاد هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های متولی 
بازآفرینی شهری هستند از مباحث بنیادین در گام برداشتن به 

سمت مدیریت هماهنگ است.
نگرانی بیشتر دستگاه های اجرائی در انتقال وظایف، نگرانی 

از جنس مسئولیت است. مسلماً انتقال وظایف اگر با انتقال 
اختیارات و مسئولیت های متناسب با آن همراه باشد، این نگرانی 
مدیریت  به عنوان  اجرائی،  دستگاه های  داشت.  نخواهد  وجود 
ملی و در سطح مدیریت ملی، وظیفه سیاست گذاری کالن را 
داشته و در سطح مدیریت محلی، در چارچوب سیاست گذاری 

کالن، سیاست ها و برنامه های اجرائی قابل تحقق خواهد بود.
حرکت به سمت مدیریت یکپارچه با توجه به اینکه الیحه 
مدیریت یکپارچه در دست بررسی در مجلس شورای اسالمی 
تجدیدنظرهای  و  دقیق تر   بررسی  و  واکاوی  نیازمند  است 
بنیادینی است و بدون شک مدیریت هماهنگ و ورود به بحث 
هماهنگی نهادی پیش زمینه مناسبی برای دستیابی به مدیریت 
یکپارچه خواهد بود. الزم به ذکر است که مهم ترین گزینه در 
راستای اصالح قانونی و نهادی برای دستیابی به نظام مدیریت 
خدمات کارآمد و حکمروایی شهری گام برداشتن و تعیین تکلیف 
این مسئله است که حدود نیم قرن به عنوان مهم ترین مسئله 

ساختار حکمرانی شهر تهران است.

1-1-2-2- دعاوی
بخشی از ناکارآمدی نظام حقوقی شهرداری مربوط به حجم 
عمومی  نهاد  این  علیه  احکام  و صدور  دعاوی شهرداری  باالی 
است.  اداری  عدالت  دیوان  و  دادگستری  در محاکم  غیردولتی 
تراکم و تزاحم قوانین شهری، تفاسیر متفاوت از قوانین موجود 
و اعمال رویه های متفاوت در یک سیستم واحد به عالوه تخلف 
از قوانین حاکم، از دالیل عمده افزایش مرافعات شهری است 
که هزینه های بسیاری را به شهرداری تحمیل می نماید. معاونت 
مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سند تحویل و تحول 
ارائه شده در شهریورماه 1396، رقم دیون و بدهی های مربوط به 
دعاوی مطروحه اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع 
قضایی که منجر به صدور حکم قطعی علیه شهرداری تهران 
تاریخ  تا  و دعاوی ای که  تومان  را مبلغ 3.4 هزار میلیارد  شده 
مذکور منجر به صدور رأی قطعی نشده است را مبلغ 6.600 
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میلیارد تومان اعالم نموده است، که نزدیک به ۳۶ درصد بودجه 
شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ است. افزایش روزافزون دعاوی 
تهران،  به شهرداری  مادی  هزینه های  تحمیل  بر  عالوه  مذکور 
بی اعتمادی شهروندان و کاهش سرمایه اجتماعی شهرداری را 

به دنبال خواهد داشت.
به  می توان  شهرداری  طرفیت  به  مطروحه  پرونده های  از   
در  افراد  و  ضابطین  درگیری  تخریب،  از  ناشی  کیفری  دعاوی 
دعاوی  تا  غیره  و  فعالیت دست فروشان  از  ممانعت  خصوص 
تخلفات  عوارض،  امالک،  بهای  پرداخت  و  تصرف  به  مربوط 
ساختمانی، کاربری امالک و دعاوی ناشی از قراردادهای شهرداری 
موارد  در  که  نمود  اشاره  کارمندان  و  پیمانکاران  اشخاص،  با 
بسیاری نیز حاشیه ساز شده و عالوه بر جنبه حقوقی می تواند 
رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. عالوه بر اشخاص حقیقی، 
نیز طرف دعاوی شهرداری  و غیردولتی بسیاری  مراجع دولتی 
احکام  صدور  به  منجر  ایشان  دعاوی  از  برخی  که  دارند  قرار 
و  قانون گذاری  مراجع  تعدد  می گردد.  علیه شهرداری  سنگینی 
تصمیم گیرنده در زمینه شهر و شهرسازی و همچنین گستردگی 
دامن  موضوع  به  نیز  خصوص  این  در  اختالف  حل  مراجع 
ماده 5  و کمیسیون  و معماری  می زند. شورای عالی شهرسازی 
این شورا، شورای اسالمی شهر، وزارت کشور و مجلس شورای 
اسالمی ازجمله مراجع تصویب کننده قوانین و مقررات شهری و 
محاکم عمومی دادگستری،کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 99 قانون 
شهرداری، کمیسیون ماده 38 و نیز دیوان عدالت اداری ازجمله 

مراجع حل اختالف در این خصوص هستند. 
شهرداری  پرونده های  حجم  کاهش  شد  گفته  آنچه  بر  بنا 
از  از دانش حقوقی قبل  اولویت برنامه بهره مندی  بایستی در 
تنظیم هنجارهای حقوقی این سازمان قرار گیرد و رسیدن به این 
مهم، نیازمند تحقق پیش شرط هایی چون اصالح نظام حقوقی 
شهرداری و تعیین تکلیف در خصوص قانون مدیریت یکپارچه 

شهری است. مادامی که قوانین یکپارچه سازی محقق و اجرایی 
برای  الزم  کوشش  حداکثر  شهرداری  است  ضروری  نشده اند، 
هماهنگی با نهادهای مرتبط قضایی را به سرانجام برساند. در 
ادامه بایستی به اهمیت به کارگیری نیروهای متخصص حقوقی 
در بخش های مختلف شهرداری اشاره نمود که می تواند اقدام 
مؤثری در کاهش دعاوی باشد. انعقاد قراردادهای بی نقص یا 
در  با  آن  از  جلوگیری  و  احتمالی  دعاوی  پیش بینی  نقص،  کم 
نظر گرفتن شروط قراردادی و ارجاع دعاوی به داوری در صورت 
امکان، حل وفصل مشکالت حقوقی با افراد و سازمان ها پیش 
از طرح دعوا و صلح دعاوی مطروحه و همچنین دفاع قانونی 
مؤثر در محاکم در صورت طرح دعوی توسط نماینده حقوقی 
و با تعلق خاطر سازمانی از اقدامات مهمی است که شهرداری 

می تواند در این خصوص به آن عمل نماید.
اصالح نظام حقوقی و قانونی و روزآمدی آن با توجه به اینکه 
ناکارآمدی آن هزینه زیادی را بر شهروندان و مدیریت شهری 
اصالحات  و  حاکمیتی  مهم ترین مسائِل حیطه  از  می کند  وارد 
نهادی است که نتایج سودمندی ازجمله بهبود عملکرد، کارایی 
و اثربخشی نظام مدیریت شهری و ارائه خدمات مناسب تر به 

شهروندان را به بار می آورد.

1-1-2-3- تدوین مقررات شهری
اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که تمام امور جامعه و 
کشور طبق قوانین و مقررات باشد تا جامعه بر اساس آن به 
در عموم  قانون گذاری  و مجلس، حق  اداره شود  نحو مطلوبی 
وضع  اختیار  باشد.  دارا  اساسی  قانون  با  مطابق  را  مسائل 
مصوبه توسط شورای شهر نیز ناشی از ماهیت وظایف نظارتی 
اختیار  این  است.  شهری  خاص  قواعد  وضع  در  آن  اختیار  و 
می تواند  مواردی  در  شهر  شورای  و  نیست  نامحدود  و  مطلق 
وضع مقرر کند که آن موارد مربوط به صالحیت ویژه قوه مقننه 
نباشد. وظیفه اصلی و اساسی شوراهای اسالمی شهر به عنوان 
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آیین نامه های  پارلمان محلی، تصویب مقررات شهری همچون 
پیشنهادی، اساس نامه ها، لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، 
و  شهر  حدود  طرح  تصویب  در  همکاری  و  شهرداری  بودجه 
ایجاد زمینه های رشد مطلوب شهر از طریق همکاری در تهیه 
طرح های هادی، جامع و تفصیلی شهر و … است. این اختیارات 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  هفتم  اصل  از  منبعث 
و  اصل  این  طبق  بر  است.  آن  بر  منطبق  موضوعه  قوانین  و 
اصل صدم قانون اساسی، شوراها در نظام حقوقی ایران نهادی 
تقنینی - نظارتی هستند که در یک حوزه محلی که حسب مورد 
شهر، بخش یا ده است تعریف می شوند. بنابراین یکی از شئون 
تقنینی  است. صالحیت  محلی  در حوزه  تصمیم گیری  شوراها 
شوراها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مطرح شده و 
قانون عادی به تفصیل به بیان جزئیات و مصادیق آن پرداخته 
است. در مورد مبنای مشروعیت صالحیت تقنینی شورا، باید 

گفت که این صالحیت را قانون اعطاء کرده است. 
توسعه شهری  برنامه ریزی،  معاونت  اصلی  وظایف  از  یکی 
مشارکت  شورا(،  امور  و  قوانین  تدوین  کل  )اداره  شورا  امور  و 
راستا  این  در  است.  گذاری  مقررات  و  قانون گذاری  فرایند  در 
تهیه پیش نویس لوایح تقنینی و همچنین بررسی لوایح ارسالی 
قوانین  با  آن ها  تطبیق  و  شهرداری  مختلف  حوزه های  توسط 
و مقررات باالدستی و اعمال اصالحات مقتضی و رفع ایرادات 
تقنینی توسط این اداره کل صورت گرفته و لوایح نهایی موردنظر 
و توافق کلیه حوزه های شهرداری به منظور سیر مراحل تصویب 
یا   و  ملی  قانون گذار  به عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  توسط 
شورای اسالمی شهر تهران به عنوان قانون گذار محلی و یا دیگر 
مراجع صالح مقررات گذاری مانند هیأت وزیران، ارسال می گردد.
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  به  کمک  با  یادشده  اقدامات 
مدیریت شهری، در رعایت و حفظ حقوق شهروندان به ویژه به 
لحاظ ترجیح حقوق و منافع عمومی بر منافع خصوصی نیز مؤثر 
است و می تواند منشأ تحوالت ارزشمند اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی شده و منجر به توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی 
شهروندان شود.

از  عبارتند  حقوقی،  اساسی  و  مهم  اصول  از  یکی  همچنین 
و  آگاهی  لذا  نیست.  مسئولیت  رافع  قانون،  به  جهل  اینکه 
شناخت مجریان و شهروندان از حقوق شهروندی و به عبارتی 
تالش  و  شهروندان  قبال  در  شهرداری  اختیارات  و  وظایف 
انجام  تکالیفشان موجب می شود  اجرای  و  برای تحقق حقوق 
وظایف مدیریت شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری 
از پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری برخوردار شود. 
و  بوده  ابهامات حقوقی  رفع  به منظور  قوانین، شیوه ای  تنقیح 
تنوع  می پذیرد.  مقررات صورت  و  قوانین  پاالیش  آن  درنتیجه 
قوانین  ازجمله  به شهرداری  مربوط  مقررات  و  قوانین  تعدد  و 
هیأت  مصوب  آیین نامه های  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوب 
وزیران، مصوبات شورای اسالمی شهر تهران ، دستورالعمل ها، 
بخشنامه ها، آراء مراجع قضایی و اداری و سایر مقررات مصوب 
مراجع ذی صالح قانونی، که بنا بر شرایط و مقتضیات زمانی مورد 
پراکندگی  همچنین  و  واقع شده اند  نیز  یا حذف  الحاق  اصالح، 
آن ها شناخت آسان و مطمئن احکام را در مقام اجرا، نظارت، 
پیگیری و اطالع رسانی برای مسئولین شهرداری، اعضای شورای 
اسالمی شهر و همچنین شهروندان دشوار می نماید. علل مذکور، 
تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری را باهدف وضوح و 
آگاهی شهروندان،  تسهیل  و  قوانین  این  به  بخشیدن  روشنی 
کارکنان و مدیران اجرایی شهرداری از قواعد و موازین حقوقی و 
قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است تا متعاقباً و با 
نیازسنجی های صورت گرفته، تدوین قوانین و مقررات موردنیاز 

نیز صورت پذیرد. 
برنامه ریزی و انجام هرچه مناسب تر موارد یادشده می تواند 
در  تهران  شهرداری  اهداف  به  حداکثری  دستیابی  راستای  در 
حوزه تدوین قوانین و مقررات گذاری مؤثر و تعیین کننده باشد. 
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1-1-2-4- دیپلماسی شهری و ارتباطات رسانه ای
و  ملی  مدیران  و  سیاسی  رهبران  دیگر  معاصر،  دنیای  در 
چالش های  و  موضوعات  حل وفصل  به  قادر  به تنهایی  شهری 
فزاینده جهانی مانند گرسنگی، تبعیض، ناامنی، تغییرات اقلیمی، 
بین المللی،  نهادهای  ناکارآمدی  جهانی،  اقتصاد  بحران های 
و  محور  عدالت  و  فراگیر  مدیریت  سیستم های  در  ضعف 
تأمین  و  شهری  خدمات  ارائه  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
نیازهای اساسی شهروندان نیستند درحالی که اکثریت جمعیت 
برنامه ریزی  می بایست  لذا  شده اند.  ساکن  شهرها  در  جهان 
برای شهرها و مدیریت شایسته آن ها با تکیه بر توانمندی های 
و  ملی  هماهنگ  توسعه  اصلی  محور  به  تبدیل  شهروندان، 
فرصت های  و  دارایی ها  از  مناسب  بهره برداری  شود.  جهانی 
بین المللی، نیازمند حضور و تبادل تجارب و همکاری خوب میان 

کالن شهرهای مهم و با هویت جهانی است.
دیپلماسی شهری به عنوان نمود عینی یک پارادیپلماسی شامل 
راهکارهایی است که به وسیله آن، شهرها باهدف نشان دادن 
توانایی ها و عالقه مندی هایشان ارتباط ها و تعهداتی را با دیگر 
بازیگران عرصه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمان ها 
تا شهرهای مختلف بر عهده می گیرند و مثلثی متشکل از سه 
ضلع دیپلماسی شهر، شهرداری و شهروندی است که برآیند آن 
به امنیت شهری، توسعه شهری، اقتصاد شهری، شبکه شهری، 

نمایندگی شهری و فرهنگ شهری ختم می شود.
دیپلماسی شهری برای تبدیل شدن به »اقدامات دیپلماتیک 
علمی  روش های  و  تجارب  از  استفاده  نیازمند  شهری« 
دیپلماسی  جهانی  »موسسه  همچون  تخصصی  سازمان های 
»سازمان  دنیا«،  خواهرخوانده  شهرهای  »سازمان  شهری«، 
»سازمان  فروم«،  گلوکال  »سازمان  محلی«،  شهرها-دولت های 

همکاری بین المللی شهرداری ها« و ... است.
با درک چنین زمینه ای، به نظر می رسد که شهر تهران نیازمند 
همفکری و تعامل دیدگاه ها، اطالعات و تجارب میان شهرها و 

مدیریت های شهری جهان است تا بتواند به طور هم زمان در دو 
جبهه، پاسخگوی نیازها و دغدغه های محلی شهروندان خود و 
نیز نگرانی ها و انتظارات جهانی فزاینده باشد. انتقال فناوری، 
یا  خود  هم طراز  شهرهای  با  تهران  تطبیقی  مقایسه  و  پایش 
وضع موجود بهره برداری شده از تفاهم نامه های خواهرخواندگی 
با شهرهای خواهرخوانده و میزان دستاوردهای مشخص از این 
قراردادها ازجمله مسائل کلیدی هستند که باید موردبازنگری و 

واکاوی دقیق قرار بگیرند. 
عضویت تهران در مجمع شهرداران آسیایی و مرکزیت مقر 
آن در تهران و همچنین عضویت تهران در سازمان کالن شهرهای 
دیپلماسی  عرصه  در  دیپلماتیک  ظرفیت های  ازجمله  جهان 
شهری است که می تواند زمینه تعامالت، گسترش، بهره گیری و 
انتقال تجربه و فناوری را برای شهر تهران میسر سازد و ازجمله 
دستاوردهای عضویت ایران در سازمان کالن شهرها با 134 عضو، 
امکان بهره گیری و تبادل تجارب در زمینه های اقتصادی فنی و 
عمرانی زیرساخت اجتماعی و اقتصادی است و یک نمونه موفق 
الگو گیری بین المللی مثال بانک شهر است که از تجربه مدل 
شهر سیدنی استفاده کرده است. همچنین نشان برتر شهری 
و تقویت جایگاه شهر تهران با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی 
عمومی و ملی از عمده مسائلی است که در دستیابی به یک 
نظام مدیریت کارآمد از اهمیت زیادی برخوردار است که باید 
گام های جدی برای پر کردن خألهای قانونی و اصالحات نهادی 
در این زمینه برداشته شود و سیاست های دقیقی برای تدوین 

و نهادینه سازی نشان برتر شهر صورت گیرد.
برتر شهری مجموعه فعالیت هایی است که هدفش  نشان 
تبدیل یک موقعیت مکانی به مقاصدی برای گردشگری است 
برتر می توان به  نهادینه سازی نشان  برای  از مهم ترین کارها  و 
ارزیابی تصویر و هویت فعلی شهر، تعیین هویت منحصربه فرد 
شهر، تعیین گروه های هدف ساکن )گردشگران داخلی( و غیر 
ساکن )گردشگران خارجی(، تدوین بسته های ترویجی و تبلیغی 
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نشان  نهادینه سازی  و  رهگذر طراحی  از  و  داشت  اشاره   ... و 
خواهد  تهران  شهرداری  نصیب  ارزشمندی  منافع  شهری  برتر 
شد که به عنوان مثال می توان به تقویت و بهبود جایگاه شهر، 
ایجاد تصویر مطلوب از شهر در ذهن گردشگران و شهروندان، 

توسعه اقتصادی شهر و ... اشاره داشت.
از طرف دیگر انقالب ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی 
ازیک طرف و فعال شدن بازیگران غیردولتی از طرف دیگر به 
ارکان  از  یکی  به عنوان  عمومی  افکار  بیش ازپیش  یافتن  نقش 
مهم در تصمیم گیری های کشورها در حوزه های گوناگون به ویژه 
و  بازنگری  لزوم  اساس  این  بر  و  شده  منجر  شهری  مسائل 
بازتعریف مجدد فعالیت های رسانه ای-ارتباطی شهرداری تهران 
باهدف یکپارچگی مدیریت شهری در حوزه رسانه و ارتباطات 

باید موردتوجه مدیران شهری قرار گیرد.
شهرداری تهران دارای پتانسیل های بالقوه ای در حوزه رسانه و 
ارتباطات است که باید به فعلیت برسد تا بتوان به شهروندان، 
درک درستی از وظایف، خدمات و عملکرد شهرداری ارائه داد 
بسترهای  دیپلماسی رسانه ای الزم است  این  برای گسترش  و 
آن همچون تشکیل نهاد سخنگویی شهرداری، سامانه ارتباطی 
منظومه های  تدوین  و  تخصصی  خبرگزاری  مردم،  با  پایدار 
مؤلفه هایی  بتوان  تا  گیرند  قرار  موردتوجه  فکری  و  گفتمانی 
اجتماعی  سرمایه  امانت داری،  دقت،  صحت،  اعتماد،  همچون 
و ... را ترمیم کرد و ازاین جهت الزم است به نقش دیپلماسی 

رسانه ای-ارتباطی در سطح منطقه و شهر توجه ویژه داشت.
چالش ها و مسائل حوزه دیپلماسی شهری و ارتباطات رسانه ای 
درون سازمانی  و  سازمانی  فرا  چالش های  موضوع  دو  ذیل  در 

شهرداری تهران موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است.
الف( چالش های فراسازمانی

و  تنش زا  ناآرام،  خاص  شرایط  مخدوش،  هویتی  نشان   •  
نگرانی  و  دغدغه  خاورمیانه،  منطقه  بحرانی  همواره  تقریباً 
دولت ها، مدیران شهری، شهروندان، سرمایه گذاران و گردشگران 

سایر مناطق جهان از حضور و مشارکت در پروژه های توسعه ای 
کشورها و شهرهای این منطقه )مانند افغانستان، ایران، عراق، 

سوریه، لبنان، فلسطین و یمن(
ظرفیت ها  از  اقناع کننده  و  کافی  شناخت  فقدان   •  
پذیرش  عدم  و  شهری  دیپلماسی  حوزه  توانمندی های  و 
نقش آفرینی فعال بین المللی توسط شهرداران و مدیران شهری 
از طرف دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه دیپلماسی رسمی 

کشور و سایر نهادها و مراجع قانونی و قدرت ذی مدخل.
مناسبات  متمرکزسازی  و  محدودیت  ایجاد  به  گرایش   •  
کشور  وزارت  سوی  از  شهرداری ها  بین المللی  همکاری های  و 
و  قلمرو عملکردی محدود مدیران شهری  و  اندک  اختیارات  و 
شهرداری ها در حوزه روابط و همکارهای بین المللی و حاکمیت 
بوروکراسی زائد در این مسیر که فرآیند ایجاد ارتباط، تعامل و 
همکاری در این حوزه را به شدت طوالنی، فرسایشی و ناکارآمد 

می سازد.
ارتباطی- نهادهای  راهگشای  و  مناسب  ارتباط  عدم   •  
رسانه ای شهرداری با سایر ارگان های ارتباطی و رسانه ای کشور

ب( چالش های درون سازمانی
و  دیپلماسی  حوزه  ناکارآمد  و  حداقلی  ضعیف،  جایگاه   •  
شهری  مدیریت  سازمانی  ساختار  در  شهری  بین الملل  روابط 

تهران
• ضعف اطالعات و شناخت شفاف و اقناع کننده از ماهیت،   
ابعاد، مؤلفه ها، کارکردها، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای 
بالقوه و بالفعل حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی شهری در 
و  مبهم  رویکرد  و  شهر  شورای  اعضای  و  مدیران شهری  میان 
تأثیرگذاری  میزان  و  اهمیت  به  آنان  از  برخی  نادرست  بعضاً 

ارتباط و تعامل با خارج از کشور
• جایگاه ضعیف و ابهام در تعریف معیارها و شاخص های   
در  شهری  بین الملل  روابط  و  دیپلماسی  حوزه  در  بین المللی 
اسناد باالدستی و برنامه های استراتژیک مدیریت شهری تهران
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• ضعف در اسناد مرتبط با نشان هویتی و عدم تبلیغات   
نهادینه سازی آن در سطح  برای  گسترده و هدفمند شهرداری 

ملی و بین المللی
• ضعف زیرساخت های رسانه ای-ارتباطی مناسب شهری   

متناسب با شاخص ها و معیارهای جهانی و ملی در تهران
توسعه شایستگی ها  برای  آموزش های سازمانی محدود   •  
و  رسانه ای-ارتباطی  بخش های  برای  الزم  صالحیت های  و 

بین المللی
کسب  و  توانمندی  برای  متفاوت  و  مبهم  رویکرد   •  
مهارت های الزم برای تعامل، فعالیت و اقدام در محیط شهری، 
ملی و بین المللی در میان متصدیان رسانه ای و امور بین المللی 

شهرداری
در  سلیقه ای  و  ناکارآمد  موازی  و  متداخل  فعالیت های   •  
حوزه رسانه و مسائل بین الملل در سطح واحدهای شهرداری 

تهران
پیشروی  مسائل  ازجمله  فوق الذکر  چالش های  و  مسائل 
ارتباطی-بین المللی  توسعه یافتگی  حوزه  در  تهران  شهرداری 
دیدگاه ها،  اتخاذ  وضعیت،  بهبود  برای  برداشتن  گام  و  است 
سیاست ها، استراتژی ها و روش های نوین و اصالحات نهادی و 

حقوقی دیگر، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر است. 

1-1-2-5- نظام نوآوری
پتانسیل  با  آینده  شهرهای  مهم ترین  به عنوان  کالن شهرها 
خود،  پویای  اقتصاد  و  حیات  حفظ  برای  زیست پذیری،  باالی 
زیست پذیر ماندن، صیانت از هویت و مدیریت جایگاه جهانی 

به عنصر کلیدی نوآوری نیاز دارند.
نوآوری در شهرها به عنوان یک بازخوانی جدید از شیوه زندگی، 
فعالیت شهروندان، نیروی محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت در 
در  استراتژیک  رویکرد  یک  شهری،  رقابت پذیری  شاخص های 
مدیریت شهر به شمار می رود. با استحکام ریشه های محتوایی 

مقیاس  از  اصلی  تمرکز  نوآوری،  سیستم  اجرایی  روش های  و 
ملی به واحدهای محلی تر جابه جاشده است؛ درنتیجه جغرافیا 
ملی  مهم  بازیگران  به  شهرها  نهایتاً  و  یافته  پررنگ تری  نقش 
و جهانی در اقتصاد بین المللی برای جذب منابع، نیروی کار و 

محل سرمایه گذاری های مهم تبدیل شده اند.
شهر تهران علیرغم جایگاه و نقش پررنگی که در اقتصاد ملی 
ایران دارد، نتوانسته نظام شایسته ای برای دگرگونی بخش های 
ارتباطات مؤثر آن ها و همچنین تحقق  و  اقتصادی و خدماتی 
و  مشارکت  ارتقای  زندگی،  کیفیت  بهبود  آرمان های  و  اهداف 
زیست پذیری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر و شهروندان 
را فراهم سازد. مطالعات صورت گرفته در خصوص ظرفیت ها، 
موانع و ابعاد قانونی-نهادی نظام نوآوری کالن شهر تهران نشان 
می دهد، تحقق زیست بوم نوآوری شهر تهران متأثر از سه عامل 
اصلی در حوزه های؛  1- زیرساخت های نوآوری 2- سیاست گذاری 
نوآوری 3- ارتقاء شبکه و تعامالت برای نظام نوآوری در شهر 

تهران است.
و  نهادها  تعدد  از  ابهامی  در  تهران  شهر  حکمروایی  نظام 
ناپیوستگی فرایندها قرارگرفته است و یکی از حلقه های مفقود 
نظام نوآوری شهری تهران کمبود تعامالت هدفمند و شفافیت 
سایر  و  شهرداری  مشارکت  و  همکاری  مکانیسم های  اندک 

نهادها است.
بر اساس مطالعات پشتیبان صورت گرفته برای نظام نوآوری 
شهر تهران، سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت های نوآوری دارای 
ضعف است. سایر مؤلفه های ساختاری همچون وجود نیروی 
انسانی ماهر ازجمله گویه هایی هستند که در پاسخ متخصصان 
نوآوری قلمداد شده است.  برای  به عنوان ظرفیت شهر تهران 
حدود 61 درصد از صاحب نظران بر این باورند که تهران دارای 
ظرفیت قابل توجه نیروهای نوآور است. شاهد این امر وجود 3 
مرکز نوآوری، 27 مرکز رشد و همچنین 9 پارک علم و فناوری در 
شهر تهران است. 1769 شرکت دانش بنیان از ظرفیت های بارز 
شکل گیری زیست بوم نوآوری در شهر تهران است. بااین حال 
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پژوهش انجام شده در این زمینه نشان می دهد که متخصصان 
بر این باورند، شرکت ها و سازمان ها در زمینه آموزش نوآوری و 

آگاهی بخشی موفق نیستند. 
نوآور  نظام  استقرار  و  شکل گیری  در  مهم  عوامل  از  یکی 
آن  اشتراک گذاری  سازوکارهای  و  دانش  انتقال  بحث  شهری، 
این  مناسب  تحقق  به  از صاحب نظران  درصد   20 تنها  است. 
کارشناسان  از  درصد   70 حدود  و  بوده اند  خوش بین  موضوع 
معتقدند هنوز سازوکار نظام مندی در حوزه مدیریت و انتقال 
دانش در سازمان های مؤثر در نظام نوآوری شهر تهران ایجاد 
نشده است. از مهم ترین دالیل چنین امری نبود نهاد مسئول در 
زمینه ارتقای نوآوری در سطح شهر و تعدد و پراکندگی اقدامات 
این  در  متعدد  مراکز خصوصی  گرچه  است.  این خصوص  در 
اما هدف اصلی  توییک(  زمینه در حال فعالیت هستند)مانند 
آن ها توسعه کسب وکار خصوصی و نه لزوماً بهبود نوآوری در 

سطح شهر است.
بنابراین 39 مرکز شتاب دهنده و 37 مرکز سرمایه گذاری در 
شهر تهران زمانی می توانند در هماهنگی مؤثر عمل کنند، که 
جمعیتشان  که  تهران  شهر  عالی  دانش آموختگان  از  بسیاری 
به خدمت  کارآمد  به صورت  را  نفر است  بالغ بر چهارصد هزار 
نوآوری  ذکرشده خروجی های  پتانسیل های  به  توجه  با  گیرند. 
دارایی های  و  اقتصادی  فعالیت های  میان  رابطه  نتوانسته 
موجود را برقرار کنند، به عبارتی رابطه اشتغال و ارزش افزوده 
ایجادشده در شهر به درستی عمل نمی کند و یکی از دالیل آن 
عدم هماهنگی الزم بین پتانسیل های فوق برای کارآمدی نظام 

نوآوری است.  
زیست بوم  موانع  و  ظرفیت ها  بررسی  اساس  بر  بنابراین 
نوآوری، مسائل اصلی نظام نوآوری شهر تهران را چهار مسئله 

تشریح می کند:
• فقدان سازوکار نهادی مشخص در مدیریت شهری برای   

مدیریت و توسعه نوآوری شهری)سیاست گذاری نوآوری( 

• ناکارآمدی تعامالت میان سیستم مدیریت شهری و سایر   
بازیگران دخیل در نظام نوآوری شهر)شبکه و تعامالت نوآوری(
توسعه  طرح های  و  برنامه ها  در  نوآوری  به  توجه  عدم   •  

شهری)زیرساخت نوآوری(
• ضعف بستر محیطی و ساختار اجتماعی، فرهنگی شهر   

برای توسعه نوآوری )زیرساخت نوآوری(
آرمان های  و  اهداف  با  تهران  کالن شهر  جدید  مدیریت 
زیست پذیری و ایجاد درآمدهای پایدار، رویکردهای نوینی را در 
برنامه ریزی و مدیریت شهری دنبال می کند. یکی از موضوعات 
پراهمیت نظام نوآوری شهری در بخش نهادینه شدن این امر 
خواهد  نهادها  بخشی  میان  ارتباط  و  نهادی  نگاشت  تبیین  و 
آغاز  برنامه سوم، مقدمه  احکام  آن در  تبیین ضرورت  بود که 
این فرآیند در ساختار مدیریت شهری تهران است. بنابراین با 
از زیست بوم  تصویب احکامی در خصوص هدایت و حمایت 
تهران،  شهر  کلیدی  چالش های  رفع  باهدف  شهری  نوآوری 
می توان ادامه فعالیت های نوآورانه در سیستم مدیریت شهری 

را با پشتوانه قانونی احکام برنامه سوم انتظام بخشید.

1-1-2-6- فساد
فساد به عنوان هرگونه انحراف و سوءاستفاده از قدرت در هر 
شکل و بعد آن )اعم از اقتصادی، سیاسی، اداری( برای بهره گیری 

در راستای منافع شخصی و یا گروهی تعریف می شود.
امروزه فساد و کنترل آن دغدغه همه جوامع و سازمان های 
ملی و بین المللی است. این مسئله در شهرداری تهران نیز یکی 
از مسائل و موضوعات مهم است. بنا بر نظرسنجی های صورت 
گرفته 33 درصد از شهروندان مراجعه کننده به شهرداری تهران 
اظهار داشته اند، که در معرض فساد قرارگرفته اند، این امر نشان 

از شاخص باالی احساس فساد در شهرداری تهران است. 
با توجه به مخدوش بودن اذهان عمومی در خصوص نبود 
شفافیت و وجود مقوله فساد در شهرداری مطابق با نظرسنجی 
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جدید که در شهریور 1396 توسط دفتر طرح های ملی پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر و ارتباطات از شهروندان تهرانی صورت پذیرفته 
بود چراکه 33 درصد از شهروندان مراجعه کننده به شهرداری 
درخواست  با  که  داشته اند  بیان  گذشته  سال  یک  در  تهران 
غیرمتعارف از سوی کارکنان مواجه بوده اند. این در حالی است 
موجود  اداری  فساد  تهرانی  شهروندان  از  درصد   72.30 که 
موفقیت  عدم  فاکتور  دومین  به عنوان  را  تهران  شهرداری  در 
مدیریت شهری پیشین بیان داشته اند. از سوی دیگر بر اساس 
نظرسنجی مذکور، 23 درصد شهروندان تهرانی خواستار مبارزه 
با فساد اداری از مدیریت جدید شهری بودند که در نوع خود 
تهران  اسالمی شهر  اساس شورای  همین  بر  است.  قابل تأمل 
برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطالعات و از همین رو 
در برنامه های میان مدت شهرداری نظیر برنامه پنج ساله سوم 

بیش ازپیش تأکید شده است.
تهران  شهرداری  در  گرفته  صورت  پژوهش های  طبق  بر 
تهران«  شهرداری  در  فساد  با  مقابله  راهبردی  »سند  ازجمله 

فرآیندهای فسادزا عبارت اند از:
شورای  و   5 ماده  کمیسیون  در  تصمیم گیری  فرآیند   •  

معماری مناطق
• ترک تشریفات و واگذاری قرارداد از طریق شرکت های   

وابسته و دولتی
• فرآیند برگزاری مزایده ها و مناقصات  

)تائید  پروانه،  در  طبقات  تعداد  و  تراکم  تعیین  فرایند   •  
دفاتر  خدمات رسانی  و  کار  پایان  صدور  در  ضوابط  اجرای 

خدمات الکترونیک(
• فرآیند تهاتر )هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری(  

• فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و اعمال اختیارات آنان  
• فرآیند صدور و تحویل چک مطالبات  

• رسیدگی و تائید صورت وضعیت پروژه ها )قراردادها(  
شهرداری  توافقات  کمیسیون  در  تصمیم گیری  فرآیند   •  

مناطق، صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده

100 و اجرای آن در مناطق
• فرآیند تأمین و تخصیص بودجه و اعتبار  

• فرآیند نظارت بر قراردادهای نگهداشت )نگهداری فضای   
سبز و رفت وروب(

• جذب نیروی انسانی در شهرداری  
• فرایند ثبت و بهره برداری امالک  

• حسابرسی  
• شهرداری)مناطق/ سازمان ها/ شرکت ها(  

• فرآیند قیمت گذاری امالک  
• فرآیند تعامل شهرداری و شورایاری و نظارت بر آن ها  

• معامالت خرد و فاکتوری در شهرداری  
• فرآیند ارتقاء نیروی انسانی  

• برگزاری مراسم های فرهنگی ورزشی در مناطق و محالت  
• ارزیابی مناطق، نواحی، معاونت ها و ...  

• فرآیند تصمیم گیری در کمیسیون ماده 7 باغات و فضای سبز  
رواج  اشکال  مهم ترین  از  گرفته  صورت  مطالعات  طبق 
فساد در شهرداری تهران می توان به این موارد زیر اشاره کرد: 
برای همگان  - تبعیض و یکسان اجرا نکردن قانون  پارتی بازی 
- سوءاستفاده از قدرت قانونی و اداری - واگذاری قراردادها به 
شرکت ها و افراد وابسته به مدیران شهرداری - کاستن از کیفیت 
اعمال نفوذ   - بیشتر  سود  و  هزینه  کاهش  برای  پیمانکاری ها 
کالن  پروژه های  واگذاری  در  فساد   - پیمانکاری ها  واگذاری  در 
- حضور دالل ها و واسطه ها  - استفاده از اموال عمومی برای 
مقاصد شخصی - تصمیم گیری جمعی از مدیران شهرداری برای 
ناظران و  تبانی   - - دادن و گرفتن رشوه  منافع گروه خودشان 
پیمانکاران - فساد در دستگاه های نظارتی شهرداری - فساد در 

کارپردازی ها و تأمین کاال. 
همین امر سبب گردید شورای اسالمی شهر تهران برقراری 
مدیریت  حوزه  در  اطالعات  به  شهروندان  عمومی  دسترسی 
اولویت ها  از  را  شهروندان  مشارکت  تحقق  به منظور  شهری 
یکی  می توان  را  امر  این  نمایند.  تهران  شهر  کلیدی  مسائل  و 
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مدیریت  عملکرد  از  ذهنی شهروندان  تصویر  بهبود  راه های  از 
در  با فساد  مقابله  برای  اقدامات  مهم ترین  از  و  تهران  شهری 

نظر گرفت. 
تهران  شهرداری  در  فساد  مستعد  فرآیندهای  شناسایی 
توسعه  سوم  برنامه  اهداف  مهم ترین  از  یکی  آن  با  مقابله  و 
شهر تهران است در این راستا مواردی از قبیل ایجاد شفافیت، 
اصالحات نهادی و قانونی، حمایت از گزارشگران فساد و ایجاد 
پوشیده  کسی  بر  است.  پیشنهادشده  اساسی  سازوکارهای 
نیست که قصور در خدمت و فساد اداری به محض رخنه در 
سیستم و سازمان منجر به سلب اعتماد مردم و کاهش سرمایه 
خواهد  کشور  سیاسی  نظام  ضعف  آن  دنبال  به  و  اجتماعی 
با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت  شد؛ اصالح نظام اداری 
کشورها  توسعه  و  تحول  برای  اساسی  اقدامات  از  یکی  اداری 
به حساب می آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تالش ها نیز 
اقدامات  دولت ها  دلیل  همین  به  رسید.  نخواهد  به سرانجام 
اداری  تشکیالت  و  ساختار  بهبود  و  اصالح  جهت  در  فراوانی 
خود به منظور کارآمدی، افزایش شفافیت و پاسخ گویی بیشتر 
و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده اند، در کشور ایران 
مقام سازمانی  و  از پست  افراد  شاهد سوءاستفاده  بعضاً  نیز 
ایشان به نفع خود، اقوام و آشنایان هستیم و به همین سبب 
است که در نظام اداری کشور، مقررات و برنامه های متعددی 
برای مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت و شفافیت اداری وضع و 
نگاه های  نیز، وجود  در سطح شهرداری ها  طراحی شده است. 
فربه تر شدن  باعث  به فساد  غیر جامع  و  آینده نگر  غیر  خرد، 

فساد شده است. 

1-1-2-7- شفافیت
شفافیت ازجمله مسائل کانونی در حیطه حکمروائی است 
به گونه ای که با دیگر عناصر این حوزه به خصوص مسئله فساد و 
ادراک آن، دارای ارتباط وثیقی است. شفافیت منجر به افزایش 

پویای شهروندان می گردد  درنتیجه مشارکت  و  عمومی  اعتماد 
اثربخشی و کارایی سیاست ها را افزایش داده و نظام حکمروایی 
را پویا و کارآمد می کند. بنابراین شفافیت در حوزه مدیریت شهری 
ناکارآمدی  و  به فساد  ادراک جامعه نسبت  به میزان  توجه  با 
سازمان و در راستای تقویت سرمایه اجتماعی شهرداری تهران  
باید  تهران  شهرداری  شهروندان،  مشارکت  پویایی  همچنین  و 
گام های اساسی در راستای ارتقای شفافیت در تمامی فرایندهای 
خود بردارد. این مسئله با توجه به ادراک شهروندان تهرانی از 
فساد در شهرداری امری حیاتی تلقی می گردد. در حال حاضر 
افکار  نزد  شهری  مدیریت  حوزه  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
عمومی مسئله شفافیت است که حساسیت زیادی در جامعه 
نسبت به آن ایجادشده است مسائلی همچون امالک نجومی، 
مسئله هولوگرام ها در شهرداری، حقوق های نجومی و...میزان 
همچنین  و  عمومی  اعتماد  بازسازی  در  را  شفافیت  اهمیت  و 

مبارزه و مقابله با فساد نشان می دهد.
آنچه در مقوله شفافیت در اداره شهر اهمیت دارد آگاهی 
شهروندان از منابع درآمدی و نحوه هزینه این منابع به صورت 
شفاف و قابل فهم است. از سوی دیگر دسترسی شهروندان به 
این اطالعات با حفظ حریم خصوصی افراد عالوه بر اینکه سبب 
شفافیت بخشی از درآمد شهرداری برای آن ها می شود می تواند 
در  نوآوری  زمینه  در  حتی  آن ها  مختلف  تصمیم گیری های  به 
راه اندازی کسب وکار یاری رساند به اقتصاد شهر و شهروندان نیز 
کمک کند، که خود مایه پویایی اقتصادی می گردد. شفاف سازی 
در زمینه میزان دریافت ها و  فرایندهای درآمدزا، انتشار عمومی 
پرونده های  اطالعاتی  اقالم  برخی  انتشار  شهرسازی،  اطالعات 
ازجمله  ساخت وساز  برای  صادره  پروانه های  و  تشکیل شده 
کمیسیون  صورت جلسات  انتشار  تفصیلی،  طرح  مشخصات 
ماده صد و ماده هفت، آرای کمیته فضای سبز، جدول دقیق 
محاسبه کلیه عوارض صدور پروانه، شیوه محاسبه و جزئیات 
کارکنان  تعداد  دستمزدها  جزئیات  انتشار  آن،  پرداخت  نحوه 
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که موجب  ازاین دست  متعددی  موارد  و  مدیران  و مشخصات 
اعتماد  افزایش  به  می تواند  می گردد  سازمان  در  شفافیت 
انتشار  می تواند  منابع شفافیت  دیگر  از  بیانجامد.  شهروندان 
و  اداری  تجاری،  مسکونی،  واحدهای  برای  تعیین شده  عوارض 
به  )کاداستر( شهری  از طریق حدنگاری  که  باشد  در شهر   ...
کاداستر،  است.  پذیر  پیش بینی  و  وصول  قابل  باالیی  میزان 
مختصات  می کند:  تعیین  شهر  در  را  فضا  هر  مشخصه  سه 
جغرافیایی و کاربری )مشخص شده در »طرح جامع« و »طرح 

تفصیلی«( / مالک/ میزان عوارضی که باید پرداخت شود. 
توسعه  سوم  برنامه  پشتیبان  اسناد  یافته های  اساس  بر 
بر  تأثیرگذار  عوامل  از  عامل شفافیت  تهران  و شهرداری  شهر 
در  چنانچه  است.  مدیریت شهری  پنج گانه  حوزه های  مسائل 
ایمنی،  حمل ونقل،  حوزه های،  در   گرفته  صورت  پژوهش های 
امنیت و مدیریت بحران، فضایی-کالبدی، شهرسازی و معماری، 
اجتماعی- فرهنگی، محیط زیست و خدمات شهری، شفافیت از 
بین عوامل حکمروایی شهری پس از مدیریت یکپارچه همواره 
در بین عوامل با تکرار و فراوانی باال در ردیف های دوم و یا سوم 

از لحاظ شدت تأثیر بوده است. 

1-1-2-8 - مشارکت مردمی و توسعه محله محور
آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان 
باشند،  داشته  شهری  مشکالت  رفع  در  می توانند  که  نقشی 
زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح میان نهاد 
خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و 
از این طریق اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار 
در  می شود. مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می تواند 
تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام 
اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی شهری 
و رضایت شهروندان مؤثر باشد. مشارکت به معنای مشارکت 
آگاهانه نقطه ثقل و عنصر مرکزی در دستیابی به حکمروایی 
از  بخشی  آن  دقیقاً  و  است  پایدار  توسعه  و  شهری  خوب 

مباحث مدیریت شهری را در برمی گیرد که جنبه بیرونی و کنش 
را شامل می شود. ضعف نظام محله ای  ارتباطی زیست شهر 
برآورده نشدن ساختارهایی چون سراهای محالت و شورایاری ها 
در برآورده کردن درگیر شدن مردم و شهروندان در امور شهری، 
نظام متمرکز و عمودی مدیریت شهری و انفعال شهروندان در 
برابر مسائل شهر نیازمند بازنگری در نحوه مدیریت شهری برای 
احیای نظامات محله ای،  کارآمد است.  به یک نظام  دستیابی 
از سطح  تبدیل مدیریت  و  محله محوری و دموکراسی محلی 
عمودی به افقی، درگیر شدن کلیه ذی نفعان و ذی مدخالن در 
شهر، از مهم ترین مباحث در دستیابی به مدل حکمروایی است 
که لزوم اصالحات نهادی و قانونی را در این زمینه طلب می کند. 
اجتماعی،  وضعیت  بهبود  در  شهروندان  مشارکت  ضرورت 
اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی شهرها و به طورکلی در تحقق 
پوشیده  کسی  بر  پایدار  بازآفرینی  و  شهری  خوب  حکمروایی 
درجات  از  باگذشتن  و  آغاز  صفر  از  مشارکت  طیف  نیست. 
مختلف مشاوره به مشارکت کامل ختم می شود. متعالی ترین 
درجه مشارکت به میدان آوردن تمامی توان و سرمایه فیزیکی 

و مادی شهروند در اجرای طرح های شهری است. 
مشارکت شهروندی در ایران به طور عام و در شهر تهران به طور 
خاص دارای موانع ساختاری است، اما بااین وجود ظرفیت هایی 
نیز به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در این زمینه وجود دارند که 
می توان با بهره گیری از آن ها مشارکت شهروندان در اداره بهتر 
امور شهری را ارتقا بخشید. جلب مشارکت شهروندان در تهیه 
پایدار  بازآفرینی  برنامه های  اجرای طرح های توسعه شهری،  و 
شهری، سطوح مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی و اداره امور 
محلی را می توان در سه سطح تشکل نیافته )با محوریت امور 
اداری/محلی( نیمه تشکل یافته )نهادی/ سیاسی( و تشکل یافته 
)با محوریت موضوعات اقتصادی و جلب مشارکت تشکل های 
مشارکت  زیرساخت های  ایجاد  نمود.  طبقه بندی  کسب وکار( 
شهروندان در امور محلی یکی از اصلی ترین راهکارهای حرکت 
به سمت بازآفرینی پایدار شهری است که در پایین ترین سطح 
و  بوده  تحقق  قابل  شهری  محالت  خرد  مقیاس  در  یعنی  آن 
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بسط و ارتقای آن مستلزم اتخاذ رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی 
محالت شهری است. 

در سطح دوم مشارکت، نهادهای محله ای اعم از شورایاری ها، 
 ... و  محلی  اجتماعات  سازمان های  و  سمن ها  محالت،  سرای 
حضور  محور  محله  سازمان های  و  نهادها  مهم ترین  به عنوان 
سراهای  توسط  گرفته  صورت  مداخالت  آسیب شناسی  دارند. 
محالت و شورایاری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محله ای ذیل 

مدیریت شهری، گویای مسائل ساختاری زیر است:
این  می توان  محله:  مدیریت  مفهومی  مبهم  جایگاه   •  
شورایاری  و  محله  سرای  برای  معضل  مهم ترین  را  آسیب 
برشمرد. مدیریت محلی در حال حاضر فاقد هویت مشخصی 
اختیارات مدیریت محله و  در اسناد باالدستی است و اساساً 
برنامه ریزی محالت و مناطق دیده نشده  جایگاه آن در نظام 
است. از طرفی مدیریت محلی به لحاظ مفهومی برای مدیران 
که  چیزی  آن  است.  تعریف نشده  به درستی  نیز  شهرداری ها 
تحت عنوان مدیریت شهری محله محور نزد مدیران شهرداری 
متداول شده است بیشتر به »مدیریت خدمات محله و تراکم 
زدایی از مسئولیت های شهرداری در سطح محله« تبدیل شده 
است. این در حالی است که مدیر محله از حیث وظایف کاری 
شباهتی به یک شهردار دارد که مقیاس عملکردش در سطح 
یک محله است اما جایگاه آن ها در حال حاضر وظایف بی شمار 
برخورد  نحوه  به همین علت  نمی دهد.  را پوشش  مدیر محله 
مدیران  جایگاه  در  نه  شورایاری،  اعضای  و  محالت  مدیران  با 
محالت بلکه به عنوان بازوی اجرایی دستورالعمل های شهرداری 
ناحیه و منطقه در محله است نوع رابطه نهاد مدیریت محله با 
شهرداری رابطه سلسله مراتبی و از باال به پایین است. در حال 
ابالغی  برنامه های  و  اجراکننده جشنواره ها  حاضر سرای محله 
و  امور جاری  پیگیری  و  گزارش  و شورایاری مسئول  شهرداری 
درجایی  تنها  کامل  مشارکت  درحالی که  است.  محله  خدماتی 
تحقق می یابد که مردم و مسئولین سطح محلی بتوانند نقش 

فعال در فرآیند تصمیم گیری ها و اداره محله بر عهده گیرند. 
بودجه  از  محله  سرای  مشخص:  مالی  منبع  فقدان   •  

مستقل و مداوم که استقالل سرا در هزینه کرد آن حفظ شود، 
محالت  سرای  گرایش  بودجه سبب  نقصان  نیست.  برخوردار 
به سمت درآمدزایی و آموزشگاهی شدن، شده است. در حال 
اداره  برای  درآمد  بزرگ ترین دغدغه سرای محله کسب  حاضر 
است  کارکنان  به  حقوق  پرداخت  و  محله  سرای  ساختمان 
دنبال  را  مهم تری  وظایف  محله  مدیریت  تعریف  درحالی که 

می کرد. 
• تعارضات عملکردی در سطح سرای محالت: سرای محله   
قدرت های  کشمکش های  عرصه  نحوی  به  محلی  مدیریت  و 
متعارض در سطح محله و شهرداری شده است. این تعارضات 
در سطوح مختلف قابل بررسی است. از سویی معاونت فرهنگی 
شهرداری، مدیریت محالت را در رقابت با خود دیده و تالش در 
تضعیف یا حذف آنان دارند. از سوی دیگر قدرت شورایاری ها 
با راه اندازی مدیریت محله با تضاد منافع روبه رو شده است. 
تابعیت  و  پاسخگویی  فضای  در  را  خود  همواره  محله  سرای 
امنا و شهرداری ناحیه گرفتار  متعارضی بین شورایاری، هیأت 
می بیند. مدیران اجتماعی و فرهنگی خواستار انجام برنامه های 
خود و شورایاری نیز برنامه های خود را طلب می کند و هرکدام 
از این ها ابزارهایی برای اعمال فشار و تضعیف مدیر محله در 

اختیار دارند که اغلب به اهرم های مالی بازمی گردد. 
• عدم تعریف حقوقی جایگاه کارکنان سرای محالت: مدیر   
محله و کارکنان سرای محله، مسئولین خانه ها، به لحاظ حقوقی 
از  آن ها  نیستند.  برخوردار  مشخص  و  تعریف شده  جایگاه  از 
حقوق اولیه شغلی مانند برخورداری از قرارداد، حقوق ثابت و 
مشخص، بیمه، مزایا، سوابق شغلی، حق برخورداری از مرخصی 
واکنش  همین  نیز  پژوهش  این  مانع  مهم ترین  نیستند.   ... و 
مدیران در اثر احساس ناامنی و عدم ارائه اطالعات صحیح و کامل 
بود. عملکرد ضعیف بسیاری از سراها به فقدان امنیت شغلی 
و دلسردی از شرایط موجود، بی انگیزگی مسئولین بازمی گردد. 
اغلب افراد فعال در سرا، افراد با تحصیالت پایین یا بیکارانی 
هستند که از روی ناچاری وقت خود را در سرا می گذرانند. به 
همین علت مدیریت از محله از وجود افراد متخصص بی بهره 
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متخصص  نیروهای  داشتن  مشارکت  داوطلبانه  فرض  است. 
و غیرواقعی  مالی، تصوری بسیار خوش بینانه  انتظارات  بدون 

است.
• فقدان مشارکت پذیری ساختار مدیریت محله: ساختار   
سرای محالت در اثر دیدی غلطی که نسبت به آن وجود دارد 
و  برنامه محور  تمرکزگرا،  به شدت  داده شد،  توضیح  پیش تر  و 
غیر مشارکتی است. بیشتر فعالیت های سرای محله دستوری، 
آمرانه و به شدت گزارش محور مبتنی بر ارائه عکس، مستندات 
و سند و آمار است. عموم برنامه هایی که مدیران محالت اجرا 
می کنند ماهیت مشارکتی نداشته و مردم در تعیین اولویت و 

نیازسنجی برای اجرای برنامه ها نقشی ندارند.
کارگروه های تخصصی  و خانه ها:  کارگروه ها  تحقق  • عدم   
یا  و  نگرفته  شکل  محالت  از  هیچ کدام  در  خانه ها  و  مردمی 
این  بودن  داوطلبانه  امر،  این  دلیل  مهم ترین  است.  منفعل 
از  مشخصی  و  عینی  درک  هنوز  درحالی که  فعالیت هاست. 
مفهوم مشارکت در سطح محالت شکل نگرفته است، نمی توان 
از مردم انتظار داشت که به صورت داوطلبانه و صرف کردن از 
وقت و هزینه خود به مشارکت در کارگاه ها و خانه ها بپردازند. 
همچنین به دلیل یکسان دیدن محالت و بی توجهی به شرایط 
خاص محالت، بسیاری از این خانه ها در برخی محالت کارایی 

ندارد. 
• بی توجهی به اقشار مختلف محله: اغلب مخاطبان سرای   
محله بانوان خانه دار و کودکان هستند و نمی توان آن را پاتوق 
جنسی،  سنی،  مختلف  گروه های  حضور  برای  برشمرد.  محلی 
فکری و عقیدتی، زمینه سازی نشده و دم دست ترین و آماده ترین 
مخاطبان به نازل ترین شیوه ها مانند ارائه خدمات مهدکودک، 
برای  توسعه ای  بهره  هم  بانوان  همین  از حضور  و  جذب شده 

محله برده نمی شود.
آموزشی:  نهادهای  سایر  با  محله  عملکرد سرای  تداخل   •  
و  تخصصی تر  بسیار  به صورت  فرهنگسراها  و  فرهنگ  خانه 
و  می دهند  ارائه  را  آموزشی  خدمات  محله  سرای  از  متنوع تر 
را  نهادها  این  آموزشی  خدمات  دریافت  برای  مردم  ازآنجاکه 

انتخاب می نمایند، سرای محله مورد استقبال قرار نمی گیرد. 
• بی اعتمادی عمومی مردم به نهادهای وابسته به نهادهای   
عمومی و دولتی: ازآنجایی که اعتماد عمومی نسبت به نهادهای 
شد،  ارزیابی  پایینی  سطح  در  مردم  بین  در  دولتی  و  عمومی 
در  نماینده شهرداری  به عنوان  محله  مدیریت  آن چون  به تبع 
محله تصور می شود. اعتماد به این نهاد نیز در میان مردم پایین 
است و همین امر موجب کناره گیری قشر وسیعی از مردم از 

مدیریت محله می شود. 
• رنگ باختن مفهوم محله: امروزه در اثر وجود مشکالت   
اقتصادی و اجتماعی مردم، توجه به محله جزو ضروریات محله 
از  بسیاری  است.  رنگ باخته  محله  مفهوم  و  نرفته  شمار  به 
مردم نیز به محله خود حس تعلق نداشته و فقط به موقعیت 
سکونت فردی خود و نهایتاً ساختمان، بها می دهند. سرای محله 

نیز نتوانسته مردم را به خود جلب نماید.
و  ساختمان ها  بین  محله:  سراهای  کالبدی  وضعیت   •  
امکانات سرای محالت در سطح شهر تهران تفاوت های فاحشی 
اساس  بر  از محالت  برخی  در  این سراها  انتخاب  دارد.  وجود 
و  نامناسب  ساختمان های  در  محله  داشته های  و  موجودی 
فرسوده برای این فعالیت، انجام شده و معیار خاصی برای آن 
در نظر گرفته نشده است و در برخی محالت ساختمان سرا 
سرای  از  برخی  است.  ساخته شده  محله  سرای  برای  ابتدا  از 
و  مجهز  دیگر  برخی  و  بی بهره اند  امکانات  کمترین  از  محالت 
به  سرا  گرفتن  قرار  محل  انتخاب  در  هستند.  امکانات  دارای 
دسترسی، موقعیت آن در محله و خدمات مستقر در سرا هیچ 

توجهی نشده است.
• عدم حمایت و معرفی صحیح مدیریت محالت در عموم   
مردم: هم سرای محله و هم شورایاری بدون بسترسازی الزم در 
سطح جامعه، شروع به فعالیت نمودند. درنتیجه در بی خبری 
و گمنامی وارد محالت شده و حضورشان به سمت عادی شدن 
ایجاد  عالقه مندی  برای  مردم  در  انگیزه ای  دیگر  و  رفته  پیش 

نمی کند. 
آسیب های مطرح شده نشان می دهد که عملکرد و اثربخشی 
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ساختار  در  موجود  ضعف های  دلیل  به  محله ای  نهادهای 
برای  تعریف شده  وظایف  نامناسب  چارچوب  و  تشکیالتی 
از کارایی و اثربخشی  این نهادهای محله ای در سال های اخیر 
نحوه  در  جدی  بازنگری  نیازمند  و  است  نبوده  برخوردار  الزم 
سراهای  نقش  ازآنجایی که  آن هاست.  عملکرد  و  مدیریت 
محله و شورایاری ها در زمینه درگیر سازی شهروندان در امور 
نظام  از  حرکت  بسترساز  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  محلی 
شهری  خوب  حکمروایی  به سوی  شهری  مدیریت  متمرکز 
به ویژه  و  مسائل شهر  برابر  در  انفعال  از  خروج شهروندان  و 
محله و دستیابی به یک نظام برنامه ریزی محلی کارآمد است، 
مشارکت  از  بهره مندی  و  محله ای  هویت های  تقویت  بنابراین 
سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور نیازمند بازتعریف ساختار 
سراهای محله و شورایاری ها و تقویت مهارت ها و توانمندی های 

مسئولین امر است.  
مشارکت  سوم  سطح  در  شهری  کسب وکارهای  ساماندهی 
شهروندان موردتوجه ویژه است که امکان تحقق آن به صورت 
وجود  نیز  محالت شهری  و  مناطق  مقیاس  در  و  تشکل یافته 
دارد. این نوع مشارکت می تواند صرف نظر از منافع اقتصادی و 
مالی، پیگیری اهداف مشترک اجتماعی گروه های کسب وکار را 
محقق نموده و در جهت توسعه محالت شهری از منافع حاصل 

از آن بهره برداری شود.
نوع  از  نگاه  تغییر  نیازمند  این ساختار مهم است  در  آنچه 
معرفت شناسانه آن به امور شهر و شهروندان است که لزوم 
و  قوانین  حیطه  در  به خصوص  نهادی  اصالحات  و  بازنگری 
توجه  با  شک  بدون  می نماید.  طلب  را  حقوقی  پیش نیازهای 
بدون  آن  درهم تنیدگی های  و  پیچیدگی های مسائل شهری  به 
مشارکت مردم و دموکراسی در سطح خرد آن امکان پذیر نخواهد 
مسئله  این  به  تهران  شهر  توسعه  سوم  برنامه  در  لذا  بود. 
به عنوان عنصری اساسی در حرکت از حکمرانی به حکمروایی 
برنامه ریزی  است  شده  کاربردی  و  ویژه  توجهی  شهری  خوب 
مشارکتی در سطوح منطقه ای و محله ای از مهم ترین گام ها در 

این مسیر است. 

1-2- سازمان شهرداری تهران
در نظام حکمروایی شهر تهران، نهاد/سازمان شهرداری تهران، 
بخش های  در  ذکرشده  چالش های  و  مشکالت  همه  علی رغم 
قبلی این گزارش، از نقش محوری و مشروعیت باالیی در ایجاد 
هماهنگی در این نظام حکمروایی برخوردار است. نقش آفرینی 
ساختار  از  متأثر  شهری  حکمروایی  نظام  در  تهران  شهرداری 
بهره برداری  و  هزینه ها  مدیریت  و  درآمدی  نظام  تشکیالتی، 
سازمانی در شهرداری تهران می باشند که این موارد و وضعیت 

موجود آن ها در این بخش موردبررسی قرارگرفته است. 

1-2-1- ساختار تشکیالتی
خود،  کلیدی  مؤلفه های  و  ابعاد  همه  با  سازمانی،  ساختار 
تکنیک ها  از  بسیاری  که  است  مدیران  مهم  ابزارهای  از  یکی 
یک  می گیرد. ساختار  آن شکل  قالب  در  مدیریتی  ابزارهای  و 
سازمان، در طول حیات آن، با تغییر در مأموریت ها، راهبردها، 
سیاست ها و اهداف؛ تالطم محیطی؛ با تغییر در فناوری ها و 
بازنگری  به  نیاز  و...  سازمان  عمر  چرخه  و  اندازه  در  و  دانش 
جزئی و یا حتی بازطراحی کلی دارد. این بازطراحی و استقرار 
طرح حاصل از آن، زمانی می تواند اثربخشی و کارایی حداکثری 
داشته باشد که به همه ابعاد و اجزاء یک ساختار منسجم توجه 
شود. شهرداری تهران به عنوان یک سازمان بوروکراتیک با حجم 
کالن شهری  گستره  در  وظایف  و  مسئولیت ها  از  گسترده ای 
پاسخ  شهروندان  نیازهای  از  بخشی  به  که  می شود  محسوب 
سازمان دهی  خطیر  وظیفه  این  به  پرداختن  جهت  می دهد. 
با  تهران  شهرداری  تشکیالت  و  ساختار  مناسب  ساماندهی  و 
توجه به اقتضائات و شرایط فعلی شهر و شهرداری تهران حائز 

اهمیت است. 
از ابتدای تشکیل بلدیه در تهران که سیستم حکمرانی شهری 
ساختار  زمان،  به تناسب  می شد؛  تغییر  دچار  مدون  به صورت 
عموماً  و  شده  تغییرات  دچار  نیز  تهران  شهرداری  سازمانی 
شرکت ها  و  سازمان ها  و  معاونت ها  از  برخی  زمان  باگذشت 
بخواهیم  اگر  است.  شده  گسترده تر  آن  بدنه  و  ایجادشده 
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تغییرات ساختاری را به چند برهه از زمان تقسیم کنیم شمای 
زیر، به خوبی آن را نمایش می دهد.

هم اکنون شهرداری تهران با 9 معاونت، 38 اداره کل، 22 سازمان، 2 مرکز، 3 دفتر، 2 ستاد، 2 دبیرخانه، 2 مدیریت، 22 شرکت و 
مؤسسات نسل اول به امر خدمات رسانی به شهروندان می پردازد. مناطق 22گانه شهرداری تهران نیز در ذیل معاونت امور مناطق قرار 
دارند. در حال حاضر، شهرداری تهران از سطوح مختلف تشکیل گردیده، که باالترین سطح آن، شهردار تهران است و پس از شهردار، 
زیر مشاهده می گردد؛  نمودار و جدول  در  اختصاص می دهند. همان گونه که  به خود  را  باالترین رده های سازمانی  ایشان،  معاونین 

ساختار سازمانی شهرداری تهران بسیار گسترده است.

شکل ۶: تغییرات ساختاری شهرداری تهران در طی چند دهه گذشته
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همچنین روند توسعه پست های شهرداری در سال های گذشته و اختصاص پست ها به 
واحدهای شهرداری در وضعیت حاضر مطابق نمودار ذیل است:

توزیع پست های شهرداری در واحدهای ستاد و مناطق به تفکیک عناوین شغلی در 
جدول ذیل آورده شده است.

نمایش  زیر  شکل  در  که  همان گونه 
پست های  نسبت  است؛  شده  داده 
شهرداری  پست های  به کل  کارشناسی 
تهران 87.07 درصد و نسبت پست های 

مدیریتی نیز 12.93 درصد است.

2 :
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1815411500429201215ار را و   ،ر  و هز

113174128605317159344
118223324454110206146420ا و و  و هز

19922900286301142ز  و  ت و هز

166231420256800145
111184425112213943269
185610114334174

220682541038148153214226275092919011667

11187418149917326742379011000434015116154

ز او   نا راد   ز: 3

روب: 5
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در نمودارهای زیر فراوانی پست های مدیریتی و کارشناسی شهرداری تهران به تفکیک نمایش داده می شود.

در حال حاضر 22 درصد این پست ها، بالتصدی است.

نمودار سازمانی تفکیک حوزه ای سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران نیز در ادامه نمایش داده شده است:

نا راد    ز راد: 6

نا راد ر   ز:  7

نا راد  و رد  : 8

نا راد  نز ز راد: 9
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نمودار سازمانی مصوب مناطق 22 گانه که شامل شهردار و 8 معاونت ذیل آن است در شکل زیر نمایش داده شده است:

8 :22
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دیگر  پیگیری  در  تهران  شهرداری  تشکیالتی  ساختار 
خدمات  ترافیک،  و  حمل ونقل  شهرسازی،  )مانند  مأموریت ها 
شهری و ...( در سرفصل های مربوط به هر مأموریت موردبررسی 
تشکیالتی  سازمان  خاص  به طور  اینجا  در  است.  قرارگرفته 
کارآمد مدیریت در  تهران در تحقق مأموریت نظام  شهرداری 
حکمروایی شهری موردنظر است که شامل ساختار تشکیالتی 

و  توسعه شهری  1-برنامه ریزی  معاونت های  ذیل  تعریف شده 
امور شورا 2- معاونت مالی و اقتصاد شهری 3- معاونت توسعه 
منابع انسانی و نیز سایر تشکیالت مرتبط است که در سطور 
ذیل بررسی شده اند.  همچنین ساختار سایر تشکیالت مرتبط 

با موضوع حکمروایی شهری نیز موردبررسی قرارگرفته است. 

راد   و ز راد: 10
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۱-2-1-1- برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
ساختار مصوب حوزه برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا 
شامل مشاوران، دفتر حوزه معاونت و مدیریت سیاست گذاری 
و برنامه ریزی راهبردی که ذیل معاونت به انجام وظایف محوله 
مبادرت می ورزند. ادارات کل ذیل معاونت برنامه ریزی شامل 
4 اداره کل برنامه وبودجه، اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها، 
تدوین  کل  اداره  مدیریت،  بهبود  و  عملکرد  ارزیابی  کل  اداره 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  و  شورا  امور  قوانین  و 
و  وظایف  مهم ترین  می شود.  شهر  مشترک  ارتباط  شرکت  و 
انجام  کل  ادارات  قالب  در  که  معاونت  این  مسئولیت های 
به  مربوط  امور  برنامه ریزی  و  سرپرستی  عبارتنداز  می شود 
برنامه های جامع و کلی شهرداری تهران، مطالعه و بررسی های 
پیگیر و مستمر در رابطه با اصالح و تغییر قوانین، آئین نامه ها، 
با  ارتباط مداوم  تهران،  به شهرداری  دستورالعمل های مربوط 
دانشگاه ها،  ارگان ها،  دولتی،  مؤسسات  وزارتخانه ها،  کلیه 
مفید  اطالعات  تبادل  به منظور  آموزشی  و  علمی  مؤسسات 
و  مداوم  بررسی  آن ها،  تجربیات  به کارگیری  و  علمی  مؤثر  و 
مستمر وظایف واحدهای سازمانی شهرداری تهران و گسترش 
واحدهای  ایجاد  و  واحدها  پرسنلی  سازمان های  منطقی 
بر  واحدهای غیرضروری، نظارت  و موردنیاز و حذف  ضروری 
برنامه ریزی و تهیه و تنظیم بودجه شهرداری تهران و اقدامات 
الزم جهت طرح و تصویب آن در مراجع ذی صالح و نظارت بر 
حسن اجرای بودجه مصوب، ارائه رهنمودهای الزم در رابطه با 
سیاست های مالی شهرداری تهران و برنامه ریزی های مؤثر در 
راستای تهیه و تنظیم بودجه شهرداری از طریق شناخت منابع 
مالی و درآمدزا، نظارت مستقیم بر اجرای بودجه شهرداری و 
ارائه رهنمود در رابطه با استفاده صحیح و اصولی از اعتبارات 
مصوب، تحقیق در ارتباط با همسویی و هماهنگی منابع مالی و 
هزینه های شهرداری و انطباق اصولی دو مورد فوق با همدیگر، 
اجرای طرح ها،  چگونگی  و  نحوه  با  ارتباط  در  مداوم  پیگیری 

مشخص نمودن اشکاالت و نارسائی ها و کشف علل تأخیرهای 
اجرائی و پیشنهاد راه حل های اصولی است. 

معاونت  تشکیالتی  و  ساختاری  مسائل  مهم ترین  از 
و هم راستا  موازی  فعالیت های  وجود  به  می توان  برنامه ریزی 
همپوشانی  برنامه وبودجه،  کل  اداره  و  عملکرد  ارزیابی  بین 
و  اداره کل تشکیالت  با وظایف  بهبود مدیریت  امور  وظایف 
و  مطالعات  مرکز  سازمان دهی  قابلیت  نیز  و  روش ها  بهبود 
برنامه ریزی شهری در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و 
امور شورا جهت کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری 
کاربردی  مطالعات  انجام  در  مرکز  پژوهشی  امکانات  و  منابع 

اشاره کرد. 

و ام ورد اد  اد 
4731را را و   ،ر  و هز د1
د 2 د و  3230اداره  ارز 
د3 5162اداره   و
را4 ر  ا و  3123اداره  
2553 شور د و ت  هرادا5
14دار ر  و را  6

186213

را را و   ،ر  و هز   دا و  دا: 4ول 

ان:  دار  ه -   ن   20
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2-1-2- معاونت مالی و اقتصاد شهری
ساختار مصوب حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شامل 
حوزه مشاوران و دفتر حوزه معاونت است که زیر نظر مستقیم 
ادارات  می پردازند.  محوله  وظایف  انجام  به  مربوطه  معاون 
اداره کل  امور مالی،  اداره کل  این معاونت شامل  زیرمجموعه 
پشتیبانی، اداره کل حسابرسی، اداره کل تشخیص وصول درآمد، 
خزانه داری،  کل  اداره  شهری،  توسعه  و  برنامه ریزی  مدیریت 
اداره کل حقوقی، اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها و 

ذی حسابی طرح های عمرانی است.
و  تشخیص  به  می توان  معاونت  این  وظایف  مهم ترین  از 
و  اداری  و  مالی  زمینه های  در  تهران  شهرداری  اهداف  تعیین 
با اخذ نظرات مافوق  تعیین خط مشی و سیاست های اجرائی 
و  برنامه ها  ابالغ  کلی،  هدف های  و  سیاست ها  چارچوب  در 
واحدها  کلیه  به  اداری  و  مالی  زمینه  در  سیاست های مصوب 
جهت اجرا، نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات اداری 
اتخاذ  و  رسیدگی  تهران،  شهرداری  واحدهای  کلیه  در  مالی  و 
در  ذی ربط  واحدهای  از  واصله  پیشنهاد های  مورد  در  تصمیم 
زمینه وصول درآمد شهرداری تهران، نظارت و تعیین خط مشی 
واحد ذی ربط در مورد اداره امور ساختمان ها، تأسیسات و سایر 
تهران و صدور دستورالعمل های  و ملزومات شهرداری  وسایل 
الزم به منظور استفاده بهتر و صحیح تر از کلیه ساختمان ها و 
تأسیسات و وسایل، همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر 
سیاست های  و  اهداف  پیشبرد  جهت  در  شهرداری  معاونان 
و  موردبررسی  در  تصمیم  اتخاذ  و  نظارت  تهران،  شهرداری 
اساس  بر  شهرداری  درآمد  و  هزینه  حساب های  حسابرسی 
مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی 

شهرداری تهران اشاره کرد. 
و  مالی  معاونت  تشکیالت  و  ساختار  مسائل  خصوص  در 
اقتصاد شهری می توان به غلبه بخش مالی و مالیه این معاونت 
و کمرنگ بودن موضوعات اقتصاد شهری و کالن شهری، اشاره 

کرد. از این حیث پرداختن به موضوعات اقتصاد شهری در جهت 
نیل به وظایف و رسالت این معاونت ضروری به نظر می رسد. 
الزمه این امر سوق دادن وظایف و فعالیت های حوزه ستادی 
امور  به  ذی ربط  کل  ادارات  و  شهری  اقتصاد  و  مالی  معاونت 
و  ضوابط  تدوین  کالن،  برنامه ریزی  )سیاست گذاری،  راهبردی 
آئین نامه ها و نظارت عالی بر حسن اجرای آن در سطح مناطق، 
سازمان ها و شرکت های ذی ربط و معاونت ها( است. همچنین 
به مانند بسیاری از معاونت های شهرداری در معاونت اقتصاد 
شهری نیز ادغام برخی از واحدها و ادارات در قالب یک اداره 

کل قابل سازمان دهی است.
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2-1-3- معاونت توسعه منابع انسانی
نیز  انسانی  منابع  توسعه  معاونت  حوزه  مصوب  ساختار 
شامل حوزه مشاوران و دفتر حوزه معاونت می شود. ادارات و 
اداره کل منابع  از:  این معاونت عبارتند  واحدهای زیرمجموعه 
انسانی، اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران، اداره کل رفاه، 
کل  اداره  ایثارگران،  امور  کل  اداره  اجتماعی،  خدمات  و  تعاون 
تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  بر  نظارت  و  هماهنگی  دفتر 
اداری، هسته گزینش، ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت 

ارباب رجوع، اداره کل برنامه ریزی و آموزش است. 
منابع  معاونت  تشکیالتی  و  ساختاری  مسائل  مهم ترین 
انسانی نیز عمدتاً معطوف به ادغام و سازمان دهی واحدها و 
ادارات ذیل یک واحد مستقل است. همچنین با توجه به وجود 
معاونت ها،  دیگر  و  مناطق  سطح  در  انسانی  منابع  واحدهای 
انسانی  منابع  کارکرد حوزه معاونت توسعه  و  بایستی وظایف 
تدوین  کالن،  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  به  معطوف  بیشتر 

ضوابط و آئین نامه ها و نظارت بر حسن اجرای آن باشد. 

12524

23838
35135
49161
5108771
918ا ت  ر  ت  تر و  د  هرادا6

720

83834
96063
60عر برا  ح د10

4281044

ا   و هز   و  دا ،او: 6
 :-20
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1-2-1-4- سایر تشکیالت مرتبط
عالوه بر ساختار و تشکیالت معاونت های برنامه ریزی و توسعه شهری، مالی و اقتصاد شهری و نیز توسعه منابع انسانی که پیش تر 
بدان پرداخته شد، بخشی از ساختار و تشکیالت کالن  شهرداری تهران در حوزه حکمروایی شهری تأثیرگذار و به نوعی مرتبط است. در 
این بخش نمودار سازمانی و مهم ترین شرح وظایف ساختارهای مؤثر بر نظام مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی شهری در سطح 

کالن  شهرداری تهران بیان می شود. 

زر: 14  ز  ر و  
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بر  نظارت  از:  عبارتند  بازرسی  سازمان  وظایف  مهم ترین 
عملکرد واحدهای مختلف شهرداری، انجام بازرسی های موردی 
رسیدگی  الزم،  پیگیری های  و  مختلف  زمینه های  در  ادواری  و 
این  است.  شهرداری  عملکرد  مورد  در  شاکیان  درخواست  به 
مسئولیت ها در ارتباط تنگاتنگ با موضوعات شفافیت و کاهش 

امکان فساد معنا و مفهوم می یابد.  

نیز  همگانی  نظارت  مرکز  بازرسی،  سازمان  زیرمجموعه  در 
چالش های  از  برخی  تحقق  جهت  در  که  است  تعریف شده 
پاسخگویی  شفافیت،  مورد  در  قبلی  سطور  در  مطرح شده 
و  وظایف  مهم ترین  است.  طراحی شده  مردمی  مشارکت  و 
مسئولیت های مرکز نظارت همگانی عبارتنداز مطالعه، پژوهش 
ایجاد  و  موجود  معضالت  شناسایی  جهت  در  برنامه ریزی  و 
برای  برابر  فرصت  ایجاد  آن ها،  رفع  برای  مناسب  راه کارهای 
شهروندان در دسترسی آسان - تر به مدیران شهری در تحقق 
رویکرد عدالت محوری، استقرار نظام نظارت دقیق و مستقیم 
ایجاد  تهران،  شهرداری  فعالیت های  و  مدیران  بر  شهروندان 
بستر مناسب و آسان برای شهروندان به منظور انعکاس سریع 

نارسایی های مشهود در خدمات عمومی و یا خدمات شخصی 
آنان در حوزه مدیریت شهری، بررسی درخواست ها و نظرات 
مراجعات  رسانه ای-  گزارش های  )تلفن-  از طرق مختلف  مردم 
به  به موقع  اطالع رسانی  و...(،  کوتاه  پیام  سرویس  حضوری- 
خدمات  عمومی  مسائل  با  ارتباط  در  شهروندان  و  مخاطبان 
مردم  معنی دار  مشارکت  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  شهری، 
انتظارات  و  توقعات  به  پاسخگویی  مدیریت شهری،  در حوزه 
است.  و...  بازدهی  بیشترین  با  ممکن  زمان  کمترین  در  مردم 
طبیعتاً این وظایف ارتباط تنگاتنگی با شاخص ها و معیارهای 
و  فساد  و شاخص هایی همچون شفافیت،  حکمروایی شهری 

مشارکت مردمی دارند.
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مهم ترین وظایف و مسئولیت های سامانه 137 نیز دریافت اخبار و تقاضاهای شهروندان و ثبت آن در سیستم، پردازش و آماده سازی 
اخبار و تقاضاها از طریق سیستم و تعیین شرح خالصه خبر. آدرس، منطقه و ناحیه، ابالغ خبر و تقاضاهای شهروندان به واحدهای 
از واحدهای ذی ربط و ثبت آن در سیستم،  انجام شده  اقدامات  نتایج  از  اولویت های تعیین شده، دریافت گزارش  بر اساس  ذی ربط 
پیگیری خبرهای ابالغ شده به واحدهای ذی ربط از طریق شبکه داخلی به منظور اخذ نتایج اقدامات انجام شده، پیگیری میدانی به منظور 

حصول اطمینان از اقدامات انجام شده است که نقش مهمی در پاسخگویی و اقناع شهروندان دارد.

ا :  17  ر و 
ان:  دار  ره -ر     20



47

 اداره حراست نیز به نوعی در حوزه شفافیت و کاهش امکان 
فساد و صیانت از منافع کارکنان عمل می کند. مهم ترین وظایف 
و  منافع  حفظ  و  نگهداری  حفاظت،  اداره  این  مسئولیت ها  و 
کارکنان شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات جاری است. 

مدیریت  شامل  مجموعه  این  محوله  وظایف  مهم ترین 
تهران،  شهرداری  برای  رسانه ای  و  ارتباطی  فرهنگی،  پیوستار 
مدیریت و ساماندهی امور ارتباطی و رسانه ای شهرداری تهران، 
مدیریت استفاده از ابزار و امکانات موجود به منظور بهره گیری 
از توان رسانه ای شهر تهران، پیگیری تأمین اعتبارات الزم برای 
انجام امور ارتباطات، روابط عمومی، آینده پژوهی، اطالع رسانی، 
بین الملل،  و  انتشارات  تبلیغات،  رسانه ای،  رصد  آگاه سازی، 
ساماندهی امکانات در جهت بهینه سازی برای رسیدن به اهداف 

کالن شهرداری تهران، تعامل و بهره گیری از ارتباطات راهبردی 
در حوزه بین الملل و دیپلماسی شهری، توسعه ارتباطات بین 
فردی و انسانی در حوزه بین الملل و فضاهای شهری با مشارکت 
نخبگان فرهنگی، اجتماعی و هنری برای رسیدن به جهان شهری 

است که به نوعی در ارتباط با موضوعات حکمروایی است.

ر  : 18  ت  ر و  ار

ان :  د  20ه   -  
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مدیریتی  و  تشکیالتی  ساختار  آسیب شناسی   -5-1-2-1
شهرداری تهران

تجربه  و  گرفته  صورت  پژوهش های  و  مطالعات  اساس  بر 
قضاوت های  و  تهران  شهرداری  کارکنان  و  مدیران  ضمنی 
از این ساختار و تشکیالت در  شهروندان انتظارات و توقعات 
امر خدمات رسانی و مسئولیت در قبال شهر و شهروندان بیش 
از آن چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. بنابراین شناخت 
این آسیب های ساختاری و تالش در جهت بازنگری و اصالح آن 

ضرورت دارد. 
با نگاهی به روند توسعه ساختاری شهر تهران، عمده ترین 
مسئله ای که در این سال ها در ساختار شهرداری تهران مشاهده 
می گردد؛ وظیفه گرا بودن ساختار است. در کنار این مسئله مهم، 
به مراتب  و  بزرگ تر  با چالش هایی  آن  و شهرداری  تهران  شهر 
عمومی تر  به طور  و  تهران  شهرداری  است؛  درگیر  اساسی تر 
شهرداری های کشور در نظام حکمروایی شهری ایران به عنوان 
نشده اند.  شناخته  رسمیت  به  محلی  حکمرانی  سیاسی  نهاد 
بودن  پایتخت  به  توجهی  ایران،  حکومتی  نظام  در  همچنین، 
تهران نشده است. همانا که پایتخت بودن تهران هزینه هایی را 

بر دوش شهرداری و شهروندان این شهر گذاشته است.
با همه این تفاسیر و مشکالت موجود، شهر را نمی توان به 
که  است  زنده ای  موجود  به مثابه  شهر  کرد.  واگذار  خود  حال 
جهت ادامه حیات باید بدان توجه نمود. سازمان دهی مناسب 
از عوامل مهم پایداری شهر و ارتقاء بهره وری شهرداری است. 
بر این اساس الزم است برای هدایت فعالیت ها و برنامه های 
با  انتظار، متناسب  شهرداری، کلیه وظایف و کارکردهای مورد 
حجم، تجانس و فرآیند کار در چارچوب تشکیالت و در قالب 
سازمانی مناسب طراحی و استقرار یابد، به نحوی که از یک سو 
کلیه فعالیت های ضروری را در برگیرد و از سوی دیگر از توازی و 
تداخل وظایف و فعالیت ها و تخصیص نامتناسب پست ها که 
منجر به اتالف منابع مالی و انسانی می گردد جلوگیری نماید.                                                                              
در گام نخست ضمن تشریح و تحلیل وضع موجود ساختار 
سازمانی و تشکیالت )طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری تهران، 

نیروی انسانی شاغل، توزیع اعتبارات و هزینه های شهرداری و 
نسبت آن با حجم کار، ساختار و تشکیالت مصوب شهرداری 
و قانونی یا غیرقانونی بودن آن( و آسیب شناسی ساختار فعلی 
شهرداری تهران به بررسی مهم ترین مطالعاتی که در سنوات 
گذشته در حوزه ساختار و تشکیالت صورت گرفته و به عناوین 
مختلفی اجرایی نگردیده است و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن 
و بهره گیری از نقاط قوت آن ها در بازطراحی ساختار سازمانی 

شهرداری تهران در سطح کالن می پردازیم.
همه  ساختار  که  موضوع  این  بودن  واقف  به  توجه  با 
حوزه ها دارای نقص و چالش های اساسی می باشند، بر اساس 
منطق  همچنین  و  کارشناسی  گروه های  بررسی  و  جمعی  خرد 
دوسوتوانی که بدان اشاره شد؛ سعی می گردد؛ در فاز نخست 
معاونت هایی که کار جاری سازمان را راهبری و اجرا می نمایند و 
به طور مستقیم به شهروندان خدمت می دهند نظیر معاونت 
یا  و  و  شهرسازی  معماری  و  محیط زیست  و  خدمات شهری 
واحدهایی که مناسبات نهادی و فرآیندی پیچیده ای دارند نظیر 
معاونت های اجتماعی و امور فرهنگی و مالی و اقتصاد شهری 
در  و  باشند  داشته  پیش رو  را  تغییر  کمترین  و حوزه شهردار، 
تهران  شهر  پنج ساله سوم  برنامه  تکلیف  اساس  بر  بلندمدت 

موردبازنگری اساسی و اصالح قرار خواهند گرفت.
ساختار مدیریت کالن شهر نیاز به تحول اساسی در سطوح 
خرد و کالن دارد. همچنین حرکت به سمت حاکمیت شهروندان 
در مدیریت شهری، امری بسیار ضروری است. بر این اساس 
بازنگری و اصالح ساختار در شرایط فعلی، امری مهم و تأثیرگذار 
شهرداری  جدید  مدیریت  شده  پیش بینی  اهداف  تحقق  در 
تهران محسوب می گردد؛ بر این اساس با توجه به تغییر نگرش 
اقدام  یک  در  که  است  الزم  جدید،  دوره  در  مدیریت شهری 
کوتاه مدت ساختار مطلوب برآمده مطالعات گذشته و نیازهای 
آینده با رویکرد استراتژی های جدید، طراحی و مستقر گردد. در 
شرایط کنونی، هدف اصلی از اصالح ساختار سازمانی شهرداری 
توسعه  از  جلوگیری  و  سازمانی  انسجام  و  نظم  ایجاد  تهران، 
این  است.  مکان  و  زمان  شرایط  به  توجه  با  سازمان  بی رویه 
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ادعا وجود ندارد که اصالح ساختار به تنهایی ارگانیسم معیوب 
رفتار  فرایندها،  یقین،  به طور  می بخشد؛  بهبود  را  سازمان 
سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ... عوامل مهم 
اصالح  می گردد.  محسوب  موجود  وضع  بهبود  در  تأثیرگذار  و 
ساختار، تنها زیربنا و بستر بهبود کلی و رویه سازمان را فراهم 
سازمان  یک  نمی توان  بیمار  ساختار  با  عبارتی،  به  می آورد. 
پویا و تأثیرگذار داشت. به طورکلی آسیب های حوزه ساختار و 
را می توان در قالب 8 محور اصلی  تشکیالت شهرداری تهران 

زیر بررسی نمود: 
الف.  عدم هماهنگی میان ساختار و منابع انسانی:  

مشاغل سازمان، حلقه واسط پست های سازمانی و نظام های 
مدیریت منابع انسانی است. اجرای موفق ساختار پیشنهادی 
بر  مشاغل  بازمهندسی  مستلزم  تهران  شهرداری  سطح  در 
می بایست  ازاین رو  بود.  خواهد  پیشنهادی  تشکیالت  اساس 
سازمانی  پست های  با  متناسب  را  خود  مشاغل  سنتی،  نظام 
جدید طراحی و مطابق با آن نظام های پرداخت، جذب، آموزش 

و ارزیابی عملکرد را متحول سازد.
- عدم توازن نیروی انسانی به پهنه جغرافیایی مناطق 22 گانه:  

محور  مشارکت  یک نهاد  به  نیل  برای  تهران  شهرداری 
شود.  برخوردار  هوشمند  و  چابک  سازمانی  از  می بایست 
سازمان های چابک به جای انجام عملیات به برنامه ریزی، هدایت 
و نظارت عملیات می پردازند. تورم نیروی انسانی در هریک از 
آن  در  سازمان  که  است  نکته  این  بیانگر  سازمان  بخش های 
بخش نتوانسته به گونه ای هوشمند عمل کند و ناگزیر شده رأساً 
عملیات را عهده دار شود. علیرغم سیاست گذاری های متعدد در 
زمینه برون سپاری فعالیت ها در شهرداری تهران، هنوز برخی 
را  نتوانسته اند خود  دالیل مختلف  به  از بخش های شهرداری 
از زیر بار سنگین عملیات اجرایی خالص کنند و با برنامه ریزی 
مؤثر موفق به چابک سازی ساختار شوند. بخش عمده نیروی 
انسانی در سازمان های وابسته به شهرداری تهران قرارگرفته اند 
این گونه سازمان ها سیاست های  در  که  معناست  بدان  این  و 
ذیل  جدول  در  است.  اجرانشده  تهران  شهرداری  تشکیالتی 

و  تفکیک رسمی  به  گانه   22 مناطق  در  انسانی شاغل  نیروی 
قراردادی و به نسبت وسعت هر منطقه آورده شده است:

- وجود شغل های فاقد پست سازمانی در شهرداری تهران:  
در شهرداری تهران، به مرور زمان و بنا به دالیلی شغل هایی 
به وجود آمده است که در ساختار فعلی فاقد پست و جایگاه 

هستند.
- تناسب پایین نیروی انسانی با مأموریت ها:  

بررسی وضعیت منابع انسانی شهرداری تهران در وضعیت 
تخصصی  واحدهای  انسانی  نیروی  که  می دهد  نشان  موجود 
ندارد.  قرار  آن  کیفی  نیازمندی های  با  تناسب  در  شهرداری 
در  است  الزم  نیازمندی ها  با  متناسب سازی ساختار  به منظور 
درجه نخست تعریف روشنی از سطح تخصصی نیروها در قالب 
پست های سازمانی صورت پذیرد. در مراحل بعدی و به منظور 
تطبیق وضعیت کارکنان اصالحات الزم در ترکیب نیروی انسانی 

در قالب یک برنامه گذار عملیاتی صورت می گیرد.
ابهام نقش شهروندان در اداره شهر ب.   

- سطح مشارکت پایین مردم و سازمان های مدنی در اداره 
شهر و حق انتخاب شهروندان:

به منظور توسعه مشارکت های مردمی در اداره امور شهری، 
در  مشارکت ها  توسعه  سازمانی  جایگاه  پیش بینی  ضمن 
و  هماهنگی  شوراهای  از  غیررسمی  ساختاری  رسمی،  ساختار 
و سازمان های مختلف  واحدها  زیرمجموعه  در  سیاست گذاری 
در نظر گرفته شده که می تواند زمینه مناسبی را برای توسعه 

مشارکت های مردمی فراهم کند.
- عدم مشارکت ذی نفعان، مردم و تشکل های مردمی در   

اداره سازمان های وابسته:
غالب سازمان های وابسته به شهرداری تهران علیرغم نقش 
حیاتی آن ها در اداره امور شهری، از مشارکت های الزم مدنی و 
دستگاه های ذی نفع برخوردار نیستند. در وضعیت مطلوب این 
به سازمان هایی  و  ایزوله خارج شده  از حالت  باید  سازمان ها 
را  خود  منابع  اعظم  بخش  باشند  قادر  و  شوند  بدل  مردمی 

مستقیماً تأمین نمایند. 
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شفاف نبودن نقش سازمان ها و شرکت ها ج.   
- وجود واحد متناظر سازمان ها و شرکت ها در مناطق:  

پسماند،  سازمان  ورزش،  سازمان  همچون  سازمان هایی   
سازمان زیباسازی، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  مستغالت،  و  امالک 
مردمی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در سطح مناطق 
ماده 7  به  توجه  با  که  متناظر می باشند  واحد  دارای  گانه   22

ضوابط تشکیالتی می بایست تعیین تکلیف گردند.
- وجود سازمان ها و شرکت های با مأموریت های موازی و   

متداخل با واحدهای اجرایی شهرداری تهران:
اگرچه عملکرد سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری 
تهران درخور تأمل و قابل مالحظه است ولی برخی از سازمان ها 
در جایگاهی قرارگرفته اند که فراتر از شهرداری تهران و یا موازی 
با آن حرکت می کنند. همچنین برخی از آن ها در تداخل عملیاتی 
را  صف  عملیات  مدیریت  که  قرارگرفته اند  صفی  واحدهای  با 
با دشواری مواجه نموده و منجر به تعارض سازمانی شده اند. 
به منظور رفع معضالت موجود در این زمینه و پر کردن شکاف 
ایجادشده نسبت به گروه بندی سازمان ها و شرکت های ستاد 

شهرداری بر اساس ماهیت وظایف پیشنهاد می گردد:
می بایست  ماهیتاً  که  شرکت هایی  و  سازمان ها  اول-  گروه 
کنند،  فعالیت  به عنوان سازمان وظیفه ای در سطح کالن شهر 
سازمان  آتش نشانی،  سازمان  بهشت زهرا،  سازمان  نظیر 
پیشگیری و مدیریت بحران، سازمان بازنشستگی، شرکت واحد 

اتوبوسرانی و شرکت راه آهن شهری.
گروه دوم- سازمان ها و شرکت هایی که ماهیتاً فعالیت های 
آن ها منطقه ای است و می بایست در سطح مناطق و نواحی 

صورت پذیرد.
اساساً  که  هستند  سازمان هایی  و  شرکت ها  سوم-  گروه 

می بایست حذف شوند و یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
- عدم تبیین دقیق نقش و ارتباط سازمان ها و شرکت ها با   

معاونت های ستادی و ناهماهنگی بین آن ها:
بخش قابل مالحظه ای از فعالیت ها و وظایف سازمان ها و 
شرکت های وظیفه ای وابسته به شهرداری تهران اجرایی است. 
زیرمجموعه  در  مذکور  شرکت های  و  سازمان ها  گرفتن  قرار 
عهده دار  ماهیتاً  که  تهران  شهرداری  معاونت های  مستقیم 
وظایف  به  را  ستادی  معاونت های  عمالً  ستادی اند،  وظایف 
وظیفه ای  سازمان های  دیگر  سوی  از  می دهد.  سوق  اجرایی 
عمدتاً می بایست مجری سیاست های چندین معاونت ستادی 
شهرداری تهران باشند. لذا در کنار سایر پیشنهادهای مرتبط با 
سازمان ها و شرکت های وابسته پیشنهاد می شود سازمان دهی 
هیأت مدیره سازمان های مذکور با الگوی سازمان های متداخل 
نوع  به  توجه  با  آن ها  راهبری  برای  استاندارد  الگوی  تعریف  و 

مأموریت ها و وظایف مورد عمل صورت پذیرد.
به  وابسته  شرکت های  و  سازمان ها  مطلوب  وضعیت  در 
و  تهران  شهرداری  پیکره  از  جزئی  به عنوان  تهران  شهرداری 
و خط مشی های شهرداری حرکت  اهداف  با  نزدیک  تعامل  در 
می نمایند. برای انتقال وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در 
این زمینه الزم است ضمن مشارکت هیأت مدیره سازمان های 
راهبردی  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  ترکیب  در  مذکور 
مرتبط،  پیشنهادی  راهبردهای  سایر  انجام  و  تهران  شهرداری 
الگوی  با  ترکیب هیأت مدیره سازمان ها و شرکت های وابسته 
به صورت  و  شده  ساماندهی  شبکه ای  و  متداخل  سازمان های 

تیپ متشکل از اعضای زیر باشد:
- معاون شهردار در حوزه ای که بیشترین ارتباط را با موضوع 

سازمان یا شرکت دارد – رئیس هیأت مدیره
- چهار نفر از معاونین شهردار در حوزه های مرتبط یا مدیران 

کل و نماینده آنان در حوزه معاونت – عضو
- مدیرعامل و یا رئیس سازمان توسط اعضای هیأت مدیره 

پیشنهاد و با حکم شهردار منصوب می شود.
برای پرهیز از اینکه اعضای ستاد شهرداری درگیر موضوعات 
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گردند،  منفک  در ستاد  اصلی خود  از وظیفه  و  اجرایی شوند 
مدیره  هیأت  اعضای  از  نمی تواند  مدیرعامل  یا  سازمان  رئیس 
باشد. ترکیب اعضای هیأت مدیره توسط معاونت برنامه ریزی 
شهرداری تهران تهیه و پس از هماهنگی به تأیید شهردار برسد.
با  وابسته  شرکت های  و  سازمان ها  ساختار  همسویی  عدم 
اهداف و راهبردهای شهرداری تهران و ضرورت بازنگری در آن:

ساختار سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران 
راهبردهای  و  اهداف  با  کافی  از همسویی  در وضعیت موجود 
برخوردار نیست، درحالی که در وضعیت مطلوب  این سازمان 
اجزاء  همه  از  بهره گیری  با  باشد  قادر  باید  شهرداری  پیکره 
خود در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری به صورت مؤثر 
باقیمانده  لذا ضروری است ساختار سازمان های  نماید.  اقدام 
موردبازنگری و در راستای اهداف شهرداری تهران باز مهندسی 

شود. 
از شکاف های فی مابین وضع  اشاره شد یکی  همان طور که 
شرکت های  و  سازمان ها  گرفتن  فاصله  مطلوب،  و  موجود 
وابسته به شهرداری از اهداف و برنامه های سازمانی شهرداری 
از طریق ساماندهی هیأت  تنها  این معضل  رفع  تهران است. 
زمینه  این  در  نیست.  امکان پذیر  مذکور  سازمان های  مدیره 
الزم است، سازمان های مذکور در پیوند با نظام برنامه ریزی و 
نظارت سازمانی واحدهای تابعه شهرداری تهران قرار گیرند لذا 
پیشنهاد می شود امور برنامه ریزی، نظارت و بودجه سازمان های 
مذکور در زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی شهرداری قرار گیرد. 
طبعاً در این حالت با وضع شاخص های مالی و عملکردی الزم، 
و  پایش  مورد  نظام مند  و  مستمر  به طور  مذکور  سازمان های 
خواهند  قرار  تهران  شهرداری  کالن   اهداف  با  همسو  هدایت 

گرفت.

ضعف در نظام های شهرداری تهران د.   
در  سازمانی  تحول  و  تشکیالتی  کالن  نظام  در  ضعف   -  

شهرداری تهران:
در وضعیت مطلوب امور مرتبط با تجزیه وتحلیل سیستم ها 
از  پرهیز  به منظور  مدیریتی  نظام های  طراحی  و  روش ها  و 
موازی کاری در یک واحد سازمانی متمرکز می شود. الزم است 
با تقویت اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها زمینه شکل گیری 

واحدی قدرتمند در این زمینه فراهم شود.
- ضعف در نظام ها و تشکیالت مالی، برنامه ریزی و نظارتی   

شهرداری تهران:
حراست، بازرسی، 137، 1888، ارزیابی عملکرد، امور مناطق •

دارند،  ارزیابی  و  نظارتی  وظیفه  که  مختلف  دستگاه های  و 
نیازمند یک نظام منسجم و هماهنگ می باشند.

ساختار تشکیالتی ستاد مالی شهرداری تهران بسیار سنتی •  
اقتصاد شهری ضعیف  در بخش  و  مأموریت  در  و متداخل 

است.
معاونت های • شهری  توسعه  و  برنامه ریزی  کل  ادارات 

شهرداری به لحاظ مأموریتی فاقد توجیه الزم است.
نامشخص بودن جایگاه بانوان در شهرداری تهران•
کاستی های موجود در نظام آموزشی و پژوهشی•

شهرداری تهران به عنوان یک سازمان بزرگ نیازمند بخش های 
امور  متفاوت  ماهیت  به  توجه  با  است.  پژوهشی  و  آموزشی 
آموزشی و پژوهشی الزم است این امور به طور مستقل و خارج 
آموزش  دیگر  سوی  از  شود.  سازمان دهی  ستادی  ساختار  از 
و  دارد  قرار  فرهنگی  و  اجتماعی  معاونت  عهده  بر  شهروندان 
امور  همچنین  نیست.  روشنی  قاعده  تابع  نیز  آموزش  اجرای 
شهری  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  وجود  علیرغم  پژوهشی 
واحدهای  از  بسیاری  حتی  و  واحدهای ستادی  از  بسیاری  در 

عملیاتی به طور مستقل انجام می شود. 

نا راد  ن فاا : 21

 :-20
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هـ .     کم توجهی به اصول علمی در طراحی ساختار سازمانی  
- فقدان ضابطه مندی در قبال روشمندی و همگونی سازمانی:  

شیوه  یک  که  دریافت  می توان  مستندات  بر  مرور  با 
تنظیم  و  توسعه  برای  روزآمد  همگون،  روشمند،  ضابطه مند، 
نمونه  برای  ندارد.  وجود  تهران  تشکیالت شهرداری  و  سازمان 
انواع عناوین سازمانی در نمودارهای کالن قابل مشاهده است. 
مرکز-  ستاد-  شرکت-  سازمان-  کل-  اداره  است:  جمله  آن  از 
دفتر- شورا- هیئت- دبیرخانه-هسته- موسسه. درواقع محتوای 
بین  تطابق  و  است  نااستوار  و  روشن  نا  سازمانی  جایگاه های 

شکل و محتوای سازمانی وجود ندارد. 
- وجود واحد متناظر سازمان ها و شرکت ها در مناطق:  

پسماند،  سازمان  ورزش،  سازمان  همچون  سازمان هایی   
سازمان زیباسازی، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان 
مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  مستغالت،  و  امالک 
مردمی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در سطح مناطق 
ماده 7  به  توجه  با  که  متناظر می باشند  واحد  دارای  گانه   22

ضوابط تشکیالتی می بایست تعیین تکلیف گردند.
- فقدان انعطاف سازمانی:  

در جایگاه های کالن و میانی شهرداری تهران، از انواع الگوی 
امور  انجام  برای  شبکه ای  و  ماتریسی  هرمی،  مانند  سازمانی 
بهره گیری  سامان یافته  به گونه ای  پژوهشی  و  پروژه ای  عادی، 
نمی شود . این کاستی به طور چشمگیر موجب کاهش بهره وری 

و اتالف منابع می شود.
- میزان تمرکز ساختار:  

با توجه به نتایج تحلیل ابعاد محتوایی و ساختاری تشکیالت 
به سمت عدم  ، ساختار سازمانی می بایست  تهران  شهرداری 
تمرکز سوق یابد. بدین منظور الزم است ابزارهای تعاملی افقی 
غیررسمی  به صورت  و  ساختار  سطح  در  امور  هماهنگی  برای 
حوزه های  سوی  از  الزم  اختیارات  همچنین   . شود  پیش بینی 

ستادی به سطوح عملیاتی تفویض شود.

- ارتفاع هرم و سطوح سازمانی مدیریت شهری و فاصله   
زیاد واحدهای عملیاتی شهرداری با مردم:

شهرداری تهران در وضعیت مطلوب می بایست فاصله خود 
را با مردم به عنوان صاحبان اصلی سازمان کاهش دهد. در این 
شرایط ستاد سازمان به عنوان قوه متفکر و برنامه ریز مدیریت 
مواجه اند  آن  با  مردم  آنچه  اما  می کند  وظیفه  انجام  شهر 
بخش های عملیاتی و اجرایی شهرداری است. فاصله بخش های 
از سوی  و  یابد  با مردم کاهش  از یک سو می بایست  عملیاتی 
شهردار  و  شهرداری  ستاد  به  می بایست  عملیات  حوزه  دیگر 
تهران نزدیک شود. در حوزه عملیات می بایست این اطمینان 
حاصل شود که خدمات در چارچوب سیاست های تعیین شده 
توسط ستاد به درستی و در نزدیک ترین فاصله با مردم انجام 
این  در  محوری  ناحیه  طرح  اجرای  در  اخیر  می شود.اقدامات 
راستا صورت گرفته است، لیکن عمالً ساختار بلند ارتباط نواحی 
با ستاد و شهردار تهران و همچنین تداخل وظیفه ای گسترده 
موفق  اجرای  منطقه ای،  و  ستادی  صفی،  واحدهای  سطح  در 
معضل  این  حل  به منظور  می سازد.  مواجه  تردید  با  را  طرح 
یک  حذف  با  تهران  شهرداری  بلند  ساختار  می شود  پیشنهاد 
سطح سازمانی به ساختاری مسطح و در دسترس تغییر یابد. 

ضعف در اجرا و پیاده سازی ساختارهای مصوب  و.   
- وجود تداخل موضوعی و وظایف در حوزه های تخصصی   

شهرداری و آسیب های مختص آن حوزه:
تداخل موضوع ها و وظایف از معایب بسیار رایج در بسیاری 
تشکیالت  و  سازمان  موجود  وضعیت  در  سازمان هاست.  از 
زیر  به  مربوط  وظایف  نیز  و  موضوعی  تداخل  شهرداری، 

سازمان ها دیده می شود. 
- تصدی گری غیرضروری:  

درون  واحدهای  حتی  و  شرکت ها  سازمان ها،  از  بسیاری 
ستادی بر اساس تصدی گری فراهم شده کار قویاً وجود داشته 
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و  علمی  شهری،  تحول  به  توجه  با  است.   )outsourcing(
می توان  اساس  این  بر  است.  برون سپاری  امکان  فناوری 
تجدیدنظر بنیادین در سازمان و تشکیالت پدید آورد. شهرداری 
تهران در طی دهه ها با ماهیت اجرایی و با رویکرد تصدی گری 
وجود داشته و عمل کرده است. در سال های اخیر براثر رویکرد 
متصدیان  که  می رود  انتظار  سازمان،  بیرون  به  امور  واسپاری 
دیرینه، نقش هدایت، حمایت و نظارت را ایفا کنند. ازاین رو به 
لحاظ ساختار و فرهنگ سازمانی، زمینه های الزم فراهم نیست.

- فاصله بین تصویب روشمند و اجرا :  
در بسیاری موارد بین تصویب روشمند و اجرای فاصله درخور 

توجه دیده می شود. برای نمونه:
)در حال حاضر وجود  درآمد  منابع  ایجاد  اداره کل  تصویب 

خارجی ندارد(
تصویب دفتر تبادالت علمی و هماهنگی های اجرایی )در حال 

حاضر وجود خارجی ندارد(
تصویب دفتر جذب و تأمین نیروی انسانی )در حال حاضر 

وجود خارجی ندارد(
انحراف از مصوبات موجب پیامدهای نامطلوب برای  ظاهراً 
متخلفان نبوده است. در این میان، نباید امکان عملی نشدن 
مصوبات را نیز از دور داشت. به هرتقدیر، انحراف از مصوبات، 
سازمان  در  را  آن  به  مربوط  هزینه های  و  تخلف  فرهنگ 
موردی  مصوبه های  که  می شود  مطرح  بعضاً  البته  می پراکند. 
این  در  است.  اجرا  و  روشمند  تصویب  بین  انحراف  توجیه گر 
صورت مصوبات موردی و غیر همه جانبه است. اجرای مصوبات 

موردی و غیر همه جانبه موجب مشکالت سیستمی می شود.
- عملیات اجرایی در ستاد شهرداری :  

یکی از ویژگی های حائز اهمیت در وضعیت مطلوب ساختار 
درهم آمیختگی  است.  ستاد  و  صف  تفکیک  تهران  شهرداری 
وظایف ستاد با عملیات اجرایی و صفی در حوزه های معاونت 
شهرداری دغدغه ستاد را از سیاست گذاری های کالن ، برنامه ریزی 

، نظارت و هماهنگی به سمت امور اجرایی معطوف ساخته و از 
سوی دیگر در حوزه صف منجر به تداخل و توازی وظایف شده 
است. شکی نیست که چنانچه عملیات اجرایی در پایین ترین 
سطوح مدیریت شهری و در تعامل نزدیک با خدمت گیرندگان 
صورت پذیرد از دامنه اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود. 
باوجوداین بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که شهرداری 
تهران تابه حال به دو دلیل زیر نسبت به تفکیک برخی عملیات 

صفی از ستاد اقدام ننموده است:
در ساختار  و شرکت های وظیفه ای  وجود سازمان ها   – اول 

شهرداری تهران که فراتر از حوزه منطقه ای فعالیت می کنند.
دوم – تعریف برخی از وظایف پشتیبانی در ستاد.

به منظور رفع معضالت موجود در این زمینه و پر کردن شکاف 
به  نسبت  است  الزم  مطلوب  وضعیت  به  نسبت  ایجادشده 
تعیین تکلیف سازمان ها و شرکت های ستاد شهرداری تهران بر 
اساس راهبردهای پیشنهادی اقدام الزم صورت پذیرد. همچنین 
به منظور تمرکززدایی ضروری است بخشی از عملیات پشتیبانی 
مناطق و نواحی شهرداری که هم اکنون در ستاد انجام می شود 
در تجدید سازمانی که صورت می پذیرد به سطوح مذکور منتقل 

شود.

کم توجهی به وجود ساختارهای تأثیرگذار و هماهنگی  ز.   
بین حوزه ها

- فقدان خدمات عدیده شهری  
سازمان ابزاری برای انجام فرآیندهاست. وقتی فرآیندی نباشد، 
به دنبال آن، سازمان مربوط هم نخواهد بود. در مطالعه تطبیقی 
ارائه شده در شهر تهران و در چند شهر عمده جهان  خدمات 
دبی( قسمت  و  تورنتو  لس آنجلس، سان فرانسیسکو،   : )مانند 
در شهرداری  از خدمات شهری مرسوم جهانی  توجهی  درخور 
تهران ارائه نمی شود. به دنبال فقدان چنین خدمات واحدهای 
سازمانی مربوط نیز وجود ندارند. ناچیز بودن واحدهای سازمانی 
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به  مربوط  سازمان های  فقدان  مردمی،  مشارکت  کسب  برای 
با جوانان، سالخوردگان،  ادارات مرتبط  روزآمد شهری،  توسعه 

کودکان، معلوالن و... از آن جمله است.
- ضعف در ابزارهای تعاملی برای استقرار مدیریت هماهنگ   

شهری و هماهنگی معاونت های ستادی
به کارگیری ابزارهای هماهنگی شورایی در کالن شهرهایی که 
فاقد مدیریت یکپارچه شهری هستند ضروری است. تشکیل 
معاونت های  از  هریک  زیرمجموعه  در  سیاست گذاری  شورای 
در  مرتبط  سازمانی  واحدهای  نمایندگان  حضور  با  شهرداری 
شهرداری،  از  خارج  در  ذی نفع  سازمان های  شهرداری،  داخل 
در  خبرگان  و  صاحب نظران  و  مرتبط  مردم نهاد  سازمان های 
ضمن  راستا  این  در  که  است  دیگری  ابزار  ذی ربط  حوزه های 
در  را  مختلف  گروه های  مشارکت  زمینه  مذکور  هدف  تأمین 

مدیریت شهری فراهم می سازد.
تصویب  مراجع  و  باالدستی  قوانین  شفافیت  عدم  ح.    

ساختار در شهرداری تهران
آئین نامه های  از  تهران  شهرداری  تبعیت  در  تناقض   -  

استخدامی و مراجع قانونی تصویب:
تشکیالت  و  ساختار  اصالح  باالدستی  مستندات  و  قوانین 

مورد اشاره در شهرداری تهران، عبارتند از:
•دستورالعمل بازنگری و اصالح سازمان و ساختار شهرداری   

تهران مصوب سال 1394
•قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386  

کشوری مصوب  استخدامی  قانون   112 ماده  ذیل  •تبصره   
سال 1343

•قانون شهرداری ها مصوب سال 1344  
•سند راهبردی تشکیالت و بهبود روش ها مصوب سال 93  

•ضوابط تشکیالتی شهرداری ها ابالغی سازمان مدیریت و   
برنامه ریزی کشور مصوب سال 94

•اصول و مبانی سازمان دهی شهرداری تهران مصوب سال 1389   

•سیاست های کلی نظام در خصوص ساختار مصوب سال 1389  
•بخشنامه تدوین ساختار سازمان ها مصوب سال 90  

•بخشنامه ریاست جمهوری در خصوص ساختار مصوب   
سال 92 

•برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران مصوب سال 92   
سازمان  و  پست  اصالح  و  ایجاد  اجرایی  •دستورالعمل   

مصوب سال 94 
شهرداری  ساختار  اصالح  و  بازنگری  اجرایی  •شیوه نامه   

تهران مصوب سال 95
•برنامه تحول اداری مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی   

کشور مصوب سال 93
مطابق  تهران،  شهرداری  استخدامی  آئین نامه  خصوص  در 
 « کشور  کل   1343 سال  اصالحی  بودجه  قانون   38 تبصره 
مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق 
شهرداران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت 
شهرداری ها  مالی  وضع  و  محل  هر  اوضاع  به  توجه  با  کشور 
تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.« لذا در سال 
هیأت  در  تهران  استخدامی شهرداری  آیین نامه   81 و   68 ،58
متمادی  سال های  در  عمل  مالک  که  گردید  مصوب  وزیران 

آیین نامه ۱۳۸۱.۱۲.۱۴ بوده است. 
بر اساس آنچه ذکر آن رفت، در حال حاضر برای رسیدن به 
سازمانی پویا و تأثیرگذار، ساختار مدیریت کالن شهر تهران نیاز 
به تحول اساسی در سطوح خرد و کالن دارد. بر پایه آسیب های 
ساختار و تشکیالتی شهرداری تهران، ضرورت ایجاد یک تحول 
و بازطراحی کالن ساختار و تشکیالت و حرکت از یک ساختار 
مکانیکی با روابط سخت سلسله مراتبی به ساختار ارگانیکی با 

روابط و همکاری های عمودی و افقی، انکارناپذیر است.
نظام  کلی  ده سیاست های  بند  به  اهتمام  با  راستا  این  در 
بر  مبنی  »مدظله العالی«  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  اداری 
چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام 
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و  سازمانی  ساختار  اصالح  به  تهران  شهرداری  الزام  و  اداری 
شرکت ها  و  سازمان ها  و  شهرداری  معاونت  حوزه های  کاهش 
شماره  به  ابالغی  تهران  شهرداری  مناطق  مجدد  ساماندهی  و 
اسالمی  محترم  شورای   97/10/12 مورخ   29735/2508/160
شهر تهران و عزم شهرداری تهران به بازنگری و اصالح ساختار 
سازمانی شهرداری تهران مقرر گردیده مطابق با برنامه پنج ساله 
سازمانی  ساختار  کالن  بازطراحی  تهران،  شهرداری  سوم 
و  نواحی، سازمان ها  مناطق،  در سطح ستاد،  تهران  شهرداری 
البته  پذیرد.  انجام  مذکور  برنامه  دوم  پایان سال  تا  شرکت ها 
کالن  بازطراحی  کنار  در  تحول،  مدل های  منطق  اساس  بر  که 
بهبودی  اقدامات  و  بطئی  اقدامات موردی، روش های  ساختار، 
مستمر، از برنامه های اصالح ساختار و بهبود فرایندهای اداره کل 

تشکیالت و بهبود روش ها محسوب می گردد.
در ادبیات تغییر و تحول سازمانی بر این نکته تأکید می شود 
که هرگونه مداخله ای در سازمان باید متناسب با بلوغ سازمانی 
و میزان آمادگی آن در برابر تغییر و همچنین با توجه به بستری 
محیط  در  مختلف  عناصر  برهم کنش  که حاصل  انتخاب شود 
هر چه  اساس  این  بر  است.  بیرونی سازمان  و  میانی  درونی، 
نوع مداخله متناسب تر انتخاب شود امکان کنترل و مدیریت 
مقاومت ها بیشتر فراهم شده و به همان میزان احتمال توفیق 
در  مالحظه  این  رعایت  می گردد.  افزون تر  تغییرات  ایجاد  در 
و  پیچیدگی  از  که  تهران  شهرداری  نظیر  بزرگ تر  سازمان های 
تعدد نقش ها و محیط بغرنج تری برخوردارند اهمیتی دوچندان 

دارد.
تهران  بازطراحی ساختار سازمانی شهرداری  اساس،  این  بر 

باهدف چابک سازی با رویکردهای زیر انجام خواهد شد:
•حذف دوباره کاری ها و تداخل های کاری   

•اصالح جایگاه واحدها   
•تجدیدنظر در ضرورت ایجاد واحد متناظر با ستاد در صف  
•اصالح رویکرد واگذاری فعالیت ها و توجه به بعد کارفرمایی  

•تخصصی سازی مأموریت ها   
یکپارچه  و  سلسله مراتب  کاهش  و  ساختار  •افقی سازی   

کردن آن بر اساس مأموریت ها و فرایندها
•دست یابی به حد مطلوبی از پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز  

خدمت محوری،  فرآیندمحوری،  رویکردهای  به  •توجه   
محله محوری، مدیریت مشارکتی، مدیریت یکپارچه شهری )با 
توجه به این که الیحه مدیریت واحد شهری در مجلس شورای 
اسالمی در حال تصویب است؛ ساختار با این رویکرد می بایست 
وظایف  با  را  خود  بتواند  که  بگیرد  قرار  اصالح  و  موردبازنگری 

جدید هماهنگ نماید.(، شهر هوشمند و توسعه پایدار.
و  متناسب سازی  منطق  دو  همواره  مهم  این  اجرای  برای 
ساختار  متناسب سازی  منطق  است.  تأکید  مورد  دوسوتوانی 
سازمانی همواره در مقابل کوچک سازی ساختار سازمانی مطرح 
می گردد. امروزه اکثر صاحب نظران حوزه مدیریت و سازمان در 
اصالح ساختار سازمانی، متناسب کردن ساختار و تشکیالت را 
با توجه به شرایط محیطی و داخلی سازمان پیشنهاد می دهند. 
سازمانی  ساختار  بهبود  جهت  قطعی،  کوچک سازی  منطق 
چندان کاربردی در سازمان های امروزی ندارد. بر همین مبنا در 
بازطراحی کالن ساختار شهرداری تهران منطق متناسب سازی 
قرارگرفته  کار  دستور  در  سازمان  چابک سازی  باهدف  ساختار 
است؛ ضمن این که با علم به بزرگی اندازه سازمان و پیچیدگی 

بیش ازحد آن باید به دنبال کوچک سازی سازمان نیز بود.
منطق دومی که همواره سرلوحه کار قرارگرفته است منطق 
به عنوان  سازمانی،  دوسوتوانی  است.  سازمانی  دوسوتوانی 
ظرفیتی برای دستیابی هم زمان به استخراج )عملکرد عالی در 
فعالیت های روزانه( و اکتشاف )توانایی سازمان برای نوآوری و 
به تقاضای متغیر محیط( توصیف می شود.  تغییر در واکنش 
یک سازمان برای تضمین موفقیت بلندمدت خود باید بتواند بر 

هر دو مسلط شود.
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۱-2-2- نظام درآمدی شهرداری تهران
در قانون بودجه سال 1362 در زمان دفاع مقدس و کاهش 
باهدف  الیحه ای  ارائه  به  مکلف  دولت  عمومی،  درآمدهای 
اگرچه  شد.  سه ساله  زمانی  دوره  طی  شهرداری ها  خودکفایی 
اما در همان  ارائه نداده است،  دولت همچنان چنین الیحه ای 
دوران اختیار وضع عوارض به شهرداری ها واگذار شد. باگذشت 
شهرداری ها  بودجه  در  ساختمانی  عوارض  وزن  دهه  چند 
به شدت افزایش یافت؛ به طوری که یکی از چالش های اساسی 
شهرداری ها در اواخر دهه 80 به خصوص با ورود به رکود مسکن 
قانون  در  درآمدی شد.  منابع  ناپایداری  در سال 1388 مسئله 
بودجه سال 1389 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه کشور،  
شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر مکلف به پایدارسازی نظام 
مالی شهرداری ها از طریق تدوین الیحه درآمدهای پایدار شدند.

از سوی دیگر پاسخ گویی به مطالبات و نیازهای طیف وسیع و 
متنوع از ذی نفعان، مستلزم برنامه ریزی دقیق و تالش مستمر در 
اجرای برنامه ها است، اما اجرای بهترین برنامه ها، در فقدان منابع 
مالی، امکان پذیر نخواهد بود و عقیم خواهد ماند. به عنوان مثال، 
رفع معضل ترافیک و آلودگی هوای تهران، به عنوان اولویت دارترین 
توسعه  در  سرمایه گذاری  نیازمند  ذی نفعان،  مهم ترین  مطالبه 
حمل ونقل عمومی و به ویژه مترو، نوسازی بخش فرسوده ناوگان 
حمل ونقل، توسعه خدمات الکترونیک به منظور کاهش تقاضای 
سفر و ... است. انجام این سرمایه گذاری های بزرگ نیازمند منابع 
مالی هنگفتی است که بدون آن، معضل ترافیک و آلودگی هوا 
الینحل باقی می ماند تا ذی نفعان اصلی ما، کماکان از این معضل 
رنج ببرند. ازاین رو، جلب رضایت شهروندان و سایر ذی نفعان و 
تبدیل تهران به شهری زیست پذیرتر، مستلزم استقرار یک رژیم 
مالی کارآمد و اثربخش است که درنتیجه آن بخشی از منابع مالی 
موردنیاز برای خدمت رسانی و توسعه شهری از طریق مشارکت و 

سرمایه گذاری ذی نفعان تأمین می شود.

۱-2-2-1- درآمدهای پایدار
آن دسته از درآمدها که شهرداری بتواند برای وصول آن ها 
برنامه ریزی اجرایی نموده و دارای ویژگی های زیر باشند، به عنوان 

درآمد پایدار شناسایی می شوند:
1.تداوم پذیری: دارای ثبات بودن به این معنا که القل در   

کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
ارتقای  از آن محل موجب  2.مطلوب بودن: کسب درآمد   
زیست محیطی،  ساختارهای  به  و  شود  عدالت محوری  رویکرد 

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمه وارد نیاورد. 
شود  بزرگ  زمان  طی  در  درآمدی  پایه  3.انعطاف پذیری:   
مالی  مضیقه  از  تا  یابد  گسترش  مخارج،  گسترش  با  همپا  و 

اجتناب شود. 
بر این اساس درآمدهای پایدار شهر تهران در شش سرفصل 

به موارد زیر تقسیم می شوند:
1.درآمدهای ناشی از عوارض عمومی؛  

2.درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی؛  
3.بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری؛  

4.درآمد حاصل از اموال شهرداری؛  
5.اعانات و هدایا و دارایی ها؛  

6.عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها.  
حوزه  در  تهران  شهرداری  ازجمله  شهرداری ها  تمامی  آنچه 
درآمدی در پی آن هستند، ایجاد ساختاری نظام یافته و منسجم 
است که منجر به کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری شود. 
از  که  می شود  شامل  را  درآمد  از  بخشی  آن  پایدار  درآمدهای 
منابعی و به گونه ای کسب شود که تداوم پذیر باشد و بنابراین 
حقوق آیندگان پایمال نشود، کیفیت زندگی را کاهش ندهد و 
بنابراین به سالمت شهر خدشه ای وارد نکند و منابع حیاتی برای 

استفاده نسل های آتی از بین نرود. 
عمده ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران را »عوارض 
حاصل از مالیات بر ارزش افزوده«، »عوارض نوسازی«، »عوارض 
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بر ارتباطات و حمل ونقل« و »درآمد حاصل از اموال شهرداری« 
تشکیل می دهند. سهم منابع درآمدی پایدار از کل منابع درآمدی 
بودجه شهرداری تهران از 25 درصد در سال 1395 به 29 درصد 
در بودجه مصوب سال 1398 افزایش یافته است. افزایش سهم 
رابطه مالی میان دولت و  به اصالح  پایدار منوط  منابع درآمد 
شهرداری، اصالح برخی از قوانین، اصالح نرخ ها، تعریف منابع 
جدید و انضباط مالی شهرداری است. به عنوان مثال سهم مالیات 
بر ارزش افزوده از 0.7 درصد در سال 1388 به 20 درصد در سال 
افزایش  این  است.  رسیده   1398 سال  در  درصد   16 و   1395
ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت و سهم بری 
این منبع درآمدی بوده است. همچنین در  از  شهرداری تهران 
دوره سال های 1390 تا 1395 رشد بودجه شهرداری تهران تنها 
با تورم کشور اختالف داشت؛ درحالی که طی سال های  اندکی 
1396 تا 1398 رشد بودجه شهرداری تهران هیچ گونه تناسبی 
با تورم کشور ندارد و شهرداری تهران با تکیه بر انضباط مالی و 
کاهش هزینه های غیرضروری سعی کرده است سهم درآمدهای 

پایدار از کل منابع را ارتقاء دهد.

پایدار  درآمد  مهم ترین  که  داشت  اذعان  می توان  جرأت  به 
شهرداری که به دالیل گوناگون مغفول مانده است، انواع عوارض 
است.  نوسازی  عوارض  ازجمله  شهر  بهره برداری  به  مربوط 
عوارض نوسازی که در کشورهای جهان، تحت عنوان »مالیات 
بر دارایی های غیرمنقول« از آن نام برده می شود، از اقالمی است 
که هرساله می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ایجاد 
آن  دریافت  و  بوده  برخوردار  قابل قبول  تداوم  یک  از  و  نماید 
سالمت محیط زیست شهری را، نه تنها دچار مخاطره نمی نماید، 
را به صورت مستمر جهت  پتانسیل درآمدی شهرداری ها  بلکه 
افزایش  ارائه کاالها و خدمات عمومی  و  تولیدی  توان  افزایش 
می دهد. سهم این درآمد از کل منابع درآمدی شهرداری تهران 
بسیار ناچیز )حدود 3 درصد( است. این در حالی است که این 

نوع عوارض ظرفیت های قابل اتکا و مطلوبی است. 
یکی دیگر از روش های که از طریق آن می توان انتظار داشت 
یابد،  کاهش  شهرداری  هزینه های  و  درآمدها  میان  شکاف 
استفاده از کمک های دولت مرکزی است. ازآنجایی که بسیاری 
از کاالهای عمومی و خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، دارای 
اثر سرریز مثبت هستند و منافع جانبی ایجاد می کنند، بنابراین 
و  دولتی  کمک های  اعطای  دولت،  عمومی  مالیه  ادبیات  در 
پرداخت یارانه به این بخش کامالً دارای توجیه است. مسئله 
مهم در اینجا این است که بهای بسیاری از کاالها و خدماتی 
را که شهرداری ارائه می دهد، نمی تواند از منتفع شوندگان آن 
که  عمومی  حمل ونقل  همچون  مواردی  در  حتی  نماید.  اخذ 
وجوهی به عنوان هزینه بلیت از مصرف کننده دریافت می شود، 
ناچیز  بسیار  خدمات  این  ارائه  مقابل  در  هزینه ها  این  ولی 
است. چنانچه بخواهیم نظامی مبتنی بر کارایی داشته باشیم، 
آن  از مصرف کننده  قبیل خدمات  این  بهای  که  است  ضروری 
اخذ شود اما به هرحال برای اینکه استفاده از برخی کاالها مانند 
باشد، هزینه واقعی خدمات  برای مردم جذابیت داشته  مترو 
اخذ نمی شود. بنابراین در چنین بستری دولت باید بخشی از 

هزینه های شهرداری را تأمین کند. 
8هر ن  ؛نا    آ: 

ار: 9دار  درآ 
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۱-2-2-2- مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
منابع  کیفیت  عدم  و  تهران  شهر  شتابان  توسعه  و  رشد 
مالی  از جلب شراکت  ناگزیر  را  داخلی، مدیریت شهری  مالی 
موضوع  این  است.  نموده  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و 
مالی  تأمین  در  متداول  امری  توسعه یافته  کشورهای  در 

شهرداری هاست.
گذشته  سال های  در  کشور  مالی  نظام  توسعه  به  توجه  با 
تنوع  سرمایه  و  پول  بازار  ازجمله  مالی،  تأمین  روش های 
قابل توجهی نسبت به یک دهه پیش یافته است، به نحوی که 
انواع  پروژه،  صندوق  اجاره،  صکوک  انواع  حاضر  حال  در 
کشور  مالی  نظام  در  و خصوصی  عمومی  شراکت  قراردادهای 
وجود دارد و هریک می تواند برای تأمین مالی ساخت پروژه های 
شهری تهران مورد استفاده قرار گیرد. روش های تأمین مالی بر 
اساس ساختار سرمایه ای محل تأمین مالی، طبقه بندی می شود 
که با توجه به نوع پروژه، حجم مالی و زمان موردنیاز در نظر 
مالی  تأمین  برای  مناسب  روش  باید  پروژه  برای  شده  گرفته 
انتخاب شود. روش های تأمین مالی موجود در کشور بر اساس 
تأمین  برای  استفاده  قابل  که  سرمایه«  »ساختار  طبقه بندی 
منابع مالی موردنیاز در ساخت پروژه های شهری است، به دو 
دسته »تأمین مالی مبتنی بر بدهی« و »تأمین مالی مبتنی بر 

حقوق صاحبان سهام« قابل تقسیم بندی است.

عنصر  می تواند  استقراض،  به  شهرداری ها  دسترسی 
در  و سرمایه گذاری  برنامه ریزی  برای  راهبرد وسیع تر  از  مهمی 
استقراض  طریق  از  مالی  تأمین  باشد.  شهری  زیرساخت های 
بلکه  نمی شود  محسوب  شهرداری ها  درآمد  برای  اضافی  منبع 
بازپرداخت  به  آینده  اختصاص درآمدهای  از طریق  استقراض 
اصل وفرع بدهی، درآمدهای آتی را تبدیل به سرمایه ای می کند 
که فوراً برای سرمایه گذاری در دسترس شهرداری قرار می گیرد.

 روش های تأمین مالی پروژه های زیرساخت شهری بر اساس 

طبقه بندی محل تأمین مالی به دو دسته تأمین مالی درون زا 
یا داخلی و تأمین مالی برون زا یا خارجی صورت می گیرد. تأمین 
سازمان های  و  شهرداری  نقدی  جریان  پایه  بر  درون زا  مالی 

وابسته به آن است و تأمین مالی خارجی انواع متعددی دارد

ر : 22  ار     

دار ر  و را   ؛ر   سا :  

از نو   راا:23

دار ر  و را   ؛ر   سا : 
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تأمین مالی منابع استقراضی زمانی امکان پذیر خواهد بود که 
شهرداری ها قادر باشند پرداخت اقساط بدهی را در آینده به 
شیوه ای پایدار انجام دهند و یک چارچوب قانونی مناسب برای 

استقراض شهرداری ها وجود داشته باشد.  
آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال  بر اساس ماده 40 
 45 ماده  از   19 بند  به  توجه  با  شهرداری ها  استقراض   ،1346
)شورای  انجمن شهر  تصویب  و  اجازه  با  باید  قانون شهرداری 
اسالمی شهر( صورت گیرد و در موقع استقراض، مورد مصرف 
محل  از  آن که  استرداد  کیفیت  و  تعیین  استقراضی  وجوه 
درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و 
طرز استهالک مشخص و بر طبق آن عمل شود. درخواست اخذ 
تسهیالت به همراه نظر بانک عامل برای بانک مرکزی ارسال و 

پس از موافقت کمیسیون اعتباری، تسهیالت اعطا می شود. 
هرچند این نکته قابل پذیرش است که شهرداری ها به دلیل 
عدم انطباق توزیع زمانی دریافت ها و پرداخت های خود ممکن 
است نیازمند دریافت تسهیالت کوتاه مدت باشند، ولی احیای 
رسم تسهیالت تکلیفی هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر شهرداری ها 
مایل به دریافت تسهیالت کوتاه مدت باشند مانند هر مشتری 
دیگری باید به سیستم بانکی مراجعه و در صورت برخورداری 
از ارزش اعتباری الزم نسبت به دریافت تسهیالت اقدام کنند. 
این صورت شهرداری ها  در  که  است  آن  در  این شیوه  مزیت 
مالی  اطالعات  و  شد  خواهند  مالی  انضباط  رعایت  به  ناگزیر 
موردنیاز بانک ها را برای نشان دادن ارزش اعتباری خود تولید و 

ارائه خواهند کرد.
میزان بدهی های شهرداری تهران به بانک ها در سال 1394 
و 1395به شدت افزایش یافت. واقعیت این است که در نیمه 
اول دهه 1390 شهرداری تهران به دلیل رکود فعالیت های بخش 
فروش  از  انتظار  حد  در  نتوانست  ساخت وساز  در  خصوصی 
و پیش فروش تراکم عایدات کافی برای اجرای برنامه های خود 
کسب کند. به همین دلیل یکی از تدابیری که در پیش گرفت 

اخذ تسهیالت بانکی بود. بانک شهر به دلیل مناسبات ویژه با 
شهرداری تهران در این زمینه به یاری آن آمد؛ اما با این اقدام 

نسنجیده در دام مطالبات مشکوک الوصول گرفتار شد.
بحران مالی مزمن نظام بانکی هم زمان با بحران ارزی، امروزه 
بازارهای مالی ایران را به شدت در معرض تهدید قرار داده است. 
در این وضعیت دو رقمی بودن نرخ بهره سپرده ها و به تبع آن 
تسهیالت بانکی و اوراق بدهی در بازار سرمایه، بار مالی سنگینی 
شهرداری ها  و  دولت  اقتصادی،  مؤسسات  بانک ها،  دوش  بر 
و  داخلی  تنش های  دلیل  به  که  وضعیتی  در  است.  گذاشته 
بین المللی و نامساعد بودن وضع مالی دولت، چشم انداز ثبات 
اقتصادی در کشور دور از دسترس به نظر می رسد، شهرداری 
تهران در دسترسی به منابع مالی استقراضی و تحمل هزینه های 
بهره سنگین آن، در وضعیت سختی قرارگرفته است. درواقع 
و بی ثباتی مالی شهرداری  بازارهای مالی  هم زمانی بی ثباتی در 
تهران، وضعیت بغرنجی را برای این موسسه ایجاد کرده است. 
در افق 5 تا 10سال آتی به نظر می رسد این وضعیت بر حجم 
سرمایه گذاری های عمرانی شهرداری تأثیر سوء خواهد گذاشت.
در ماده یکم قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سی ام 
شهریور 1376، به شهرداری ها اجازه داده شده اوراق مشارکت 
و  عام المنفعه  مؤسسات  قانون  در  ازآنجاکه  سازند.  منتشر 
شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور و شرکت های سهامی 
عام و خاص نیز برای انتشار اوراق مشارکت مجاز شناخته شده اند، 
به  وابسته  و شرکت های  مؤسسات  که  گرفت  نتیجه  می توان 
شهرداری ها نیز می توانند نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام 
قانون، طرح هایی  به موجب  که  اینجا است  در  نکته  اما  کنند. 
باید طرح های سودآور  مالی می شوند  تأمین  این طریق  از  که 
باشند. در این صورت قسمتی از منابع مالی موردنیاز این گونه 
طرح ها را می توان از این طریق تأمین مالی کرد. خریدوفروش 
این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است. 
شهرداری نمی تواند برای تأمین مالی طرح های غیرانتفاعی خود 
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اوراق مشارکت منتشر سازد و اصل وفرع آن را از محل درآمدهای 
خود و یا کمک های بالعوض دریافتی از دولت بازپرداخت کند. 
عمرانی  سرمایه گذاری های  از  مهمی  بخش  اینکه  به  توجه  با 
وجاهت  فاقد  محدودیت  این  است،  غیرانتفاعی  شهرداری ها 
منطقی است ضمن اینکه در دنیا نیز چنین محدودیتی متداول 

نیست.
آن  و مستقل  وابسته  یا مؤسسات و شرکت های  شهرداری 
تنها زمانی مجاز به انتشار اوراق مشارکت می باشند که گزارش 
و  باشد  عامل  بانک  تأیید  مورد  آن ها  اقتصادی  و  فنی  توجیه 
اوراق  بازپرداخت اصل و سود  عالوه بر آن تضمین کافی برای 
مشارکت به بانک عامل بسپارند )ماده 5(. در صورت عدم ایفای 
محل  از  را  مشارکت  اوراق  سود  و  اصل  عامل  بانک  تعهدات، 

تضمین پرداخت خواهد کرد.
تا اسفند 1397 بدهی شهرداری تهران 52 هزار میلیارد تومان 
اعالم شد. از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری 
تهران به بانک ها است و 20 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی 

شهرداری به پیمانکاران است. 
افزایش بی ضابطه بدهی شهرداری ها زمانی که با درآمدهای 
مالی  بحران  نباشد،  بازپرداخت  قابل  سررسید  زمان  در  آتی 
اقتصاد کشور  بی ثباتی  و موجب  تلقی می شود  بخش عمومی 
در سطح کالن خواهد شد. اگر توانمندی برای نظارت بر بدهی 
است  ابزاری  که  استقراض  باشد  نداشته  وجود  شهرداری ها 
از  جلوگیری  و  مالی  مصارف  و  منابع  میان  تعادل  ایجاد  برای 
ایجاد بحران های مالی، خود می تواند به ایجاد بحران در سطح 

شهرداری و دولت مرکزی منجر شود. 
سرمایه گذاری  به  ویژه  توجه  ضرورت  اشاره  مورد  مطالب 
را  شهر  مالی  تأمین  در  مشارکت  جلب  و  خصوصی  بخش 
افزایش مشارکت می توان  مورد  در  ویژه  به طور  آشکار می کند 
در  تمام شده خدمات شهری  بهای  پرداخت  آسیب شناسی  به 
قالب عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند اشاره کرد که در 

ادامه به طور مختصر به آن پرداخته ایم. 
عوارض  محل  از  تهران  درآمد شهرداری  دلیل  دو  به  امروزه 
نوسازی ناچیز است: یکم- ارزش گذاری کمتر از واقع اراضی و 
صادر  قبوض  وصول  در  تهران  شهرداری  ناتوانی  دوم-  امالک؛ 
شده برای عوارض نوسازی امالک مسکونی و غیر مسکونی. آمار 
دریافت شده از اداره اطالعات و فناوری شهرداری تهران حاکی 
از آن است که در بازه زمانی 1395-1390 یعنی در ظرف 6 سال 
واحدهای  نوسازی  عوارض  برای  قبوض صادره  پرداخت  درصد 

مسکونی در دامنه 28.4 تا 34.4 در نوسان بوده است. 

واحدهای مسکونی  نوسازی  عوارض  مؤدیان  انباشته  بدهی 
به دلیل عدم پیگیری آن همواره چندین برابر پرداختی بدهی 
سال مربوطه است. درواقع شواهد موجود بیانگر آن است که 
اگر مالکان اراضی و امالک به دلیل نقل وانتقال ملک یا به دالیل 
عوارض  پرداخت  نیازمند  وراثت  انحصار  ازجمله  دیگر  قانونی 
ملک خود نباشند، آن را برای چندین سال به تعویق می اندازند.

1384-95  ل  نا راد   ماو نا: 10

13841395  ل ا نا راد د   شرا: 

11 :

13911395  ل ا نا راد ترا و تا رو نز زا رد تا: 



61

وضعیت وصول عوارض پسماند نیز بهتر از عوارض نوسازی 
قبوض  پرداخت  درصد   1390-1395 زمانی  بازه  در  نیست. 
عوارض پسماند در شهرداری تهران در دامنه 22.9 تا 33.45 در 
نوسان بوده است و روند رو به بهبودی در این زمینه مشاهده 
نمی شود. چنین پیدا است که مؤدیانی که پرداخت بدهی آن ها 
بابت خدمات پسماند به تعویق افتاده است، اگر ناگزیر نشوند، 
تحول  و  تحویل  )سند  ندارند.  خود  بدهی  پرداخت  به  تمایلی 

شهرداری تهران(

نظر به موارد ذکرشده و با توجه به شرایط اقتصادی شهرداری 
با بخش  مقوله مشارکت  به  بیش ازپیش  توجه  لزوم  و  تهران 
خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در شهر تهران 
و  نیازها  پوشش  عدم  طرفی  از  و  حیاتی  عنصر  یک  به عنوان 
انتظارات شهرداری در این حوزه توسط سازمان سرمایه گذاری 
طی سالیان گذشته  منجر به بروز پدیده پروژه های مشارکتی 
مهم  چالش های  است.  شده  پیچیده  مشکالتی  با  سنواتی 
سرمایه گذاری در شهر تهران بر اساس سه دسته اظهارنظر در 

ذیل بیان شده است: 
الف( پنج چالش مهم ازنظر مناطق:

1. عدم تعریف جایگاه مناسب برای مدیران مشارکت مناطق 
جهت پیشبرد موضوع در منطقه

2. عدم وجود نظام جامع جلب و حمایت سرمایه گذاری و 
مشارکت در شهرداری تهران

عمومی- مشارکت  اجرایی  دستورالعمل  تدوین  عدم   .3
خصوصی

ثبات  برای  تضمینی  وجود  عدم  و  مدیریتی  ثبات  عدم    .4
تصمیمات اتخاذشده در قبال سرمایه گذار

5.  عدم آشنایی کامل و نگاه بدبینانه دستگاه های نظارتی به 
موضوع مشارکت

ب(پنج چالش مهم ازنظر واحدهای ستادی:
اطالعات  به  خصوصی  بخش  مناسب  دسترسی  عدم   .1
دارایی ها، بخشنامه ها، ظرفیت های مشارکتی و پروژه های جاری

2. عدم وجود نظام جامع جلب و حمایت سرمایه گذاری و 
شراکت مالی بخش خصوصی در شهرداری تهران

شناسایی  جامع  مطالعات  و  جامع  برنامه  وجود  عدم   .3
فرصت ها و ظرفیت سنجی اقتصادی در محورهای مختلف

ثبات  برای  تضمینی  وجود  عدم  و  مدیریتی  ثبات  عدم   .4
تصمیمات اتخاذشده در قبال سرمایه گذار

5. عدم انجام مطالعه اقتصادی و مهندسی تأمین مالی در 
مرحله تعریف پروژه های بزرگ و زیرساختی شهر

12 :

13901395  ل ا نا راد ترا و تا رو نز زا رد تا: 

13 :

13901395  ل ا نا راد ترا و تا رو نز زا رد تا: : 
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پ(پنج چالش مهم ناشی از تجمیع نظرات مناطق و واحدهای 
ستادی:

و  و حمایت سرمایه گذاری  نظام جامع جلب  1. عدم وجود 
شراکت مالی بخش خصوصی در شهرداری تهران

عمومی- مشارکت  اجرایی  دستورالعمل  تدوین  عدم   .2
خصوصی

اطالعات  به  خصوصی  بخش  مناسب  دسترسی  عدم   .3
دارائی ها، بخشنامه ها، ظرفیت های مشارکتی و پروژه های جاری

ثبات  برای  تضمینی  وجود  عدم  و  مدیریتی  ثبات  عدم   .4
تصمیمات اتخاذشده در قبال سرمایه گذار

5. عدم تعریف جایگاه مختص شراکت مالی و سرمایه گذاری 
در واحدهای ستادی تخصصی

۱-2-3- مدیریت هزینه ها و بهره وری
شهرداری تهران با توجه به سیر تاریخی طی شده در تنظیم 
ساختار، تشکیالت، منابع انسانی و به طورکلی تر هزینه های خود 
با مسئولیت هایی که در شهر بر عهده داشته )یا بر عهده آن 
قرارگرفته است(، بهره وری خود در ارائه خدمات به شهروندان 
اقتصاد  که  داشت  توجه  باید  البته  است.  داده  دست  از  را 
سیاسی بسیار متالطمی که در بخش های قبل شرح داده شد 
شکل دهنده تصمیمات مدیریتی هزینه زا و کاهنده بهره وری در 
ناکارآمدی  ابعاد مختلف  این بخش  شهرداری تهران است. در 
منابع  بهره وری  و  هزینه ها  مدیریت  لحاظ  از  تهران  شهرداری 
ساختار  عملکرد،  ارزیابی  انسانی،  منابع  عناوین  ذیل  انسانی 

بودجه ریزی و بی انضباطی مالی تشریح شده است.
باید به طور خاص توجه داشت که در حوزه مدیریت هزینه ها 

دو فرصت مهم پیش روی شهرداری تهران وجود دارد:
 ICT ابزار  از  استفاده  در  توجه  قابل  پیشرفت های   •  
برای کنترل، نظارت و راستی آزمایی هزینه ها در بخش عمومی و 

خصوصی

حمایت عمومی از افزایش شفافیت، کنترل فساد و   •  
کاهش هزینه اداره شهر

کنار  در   ICT ابزار  از  استفاده  در  تکنولوژیک  پیشرفت های 
را  این فرصت  اداره شهر،  برای کاهش هزینه  حمایت عمومی 
فراهم می سازد تا با توسعه خدمات الکترونیک، کاهش مواجهه 
ارائه  کردن  مکانیزه  سازمان،  بدنه  با  ارباب رجوع  روی  در  رو 
خرید  مزایده ها،  و  مناقصات  برگزاری  و  نظارت ها  و  خدمات 
خدمات پیمانکاری و ... مبادی تحمیل هزینه های اضافی بسته 

شود.
تهدیدات  فوق الذکر،  فرصت های  از  استفاده  در  لیکن 
قابل توجهی نیز در برابر کنترل و مدیریت هزینه ها وجود دارد. 
درواقع سطح جاری هزینه ها نه فقط تابعی از کارایی هزینه ها 
است بلکه ریشه در اقتصاد-سیاسی مترتب بر تعریف و تحمیل 
هزینه ها دارد. لذا اقدام برای کنترل هزینه ها، منافع گروه های 
ذینفِع متشکل و غیرمتشکل را تحت الشعاع قرار داده و منجر 
مستلزم  هزینه ها  مدیریت  لذا  شد  خواهد  آن ها  واکنش  به 
برنامه ریزی دقیق برای کنترل تبعات ناشی از واکنش گروه های 

ذینفع خواهد بود. 
۱-3-2-1- سرمایه انسانی/منابع انسانی

از بعد کالن و جامع وضعیت موجود منابع انسانی را از دو 
منظر کمی و کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. 
۱-2-3-1-1-تحوالت سرمایه انسانی ازنظر کمی

در  ضروری  و  اساسی  اقدامات  از  یکی  حاضر،  حال  در 
شهرداری تهران »برنامه ریزی جامع منابع انسانی« است تا در 
چارچوب آن نیروی انسانی موجود تعیین تکلیف و ساماندهی 
استخدام،  و  جذب  نظام  فقدان  دلیل  به  درگذشته  شوند. 
کلیه جذب ها بر اساس توصیه، رابطه و مالحظات غیر اداری 
با  افرادی  به جذب  منجر  اغلب  که  انجام شده  غیرسازمانی  و 
مدارک تحصیلی غیر مرتبط با وظایف و مأموریت های شهرداری 
تهران شده است. همچنین، تعداد کارکنان شاغل در شهرداری 
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نیازمند  که  است  مصوب  پست های  از  بیشتر  بسیار  تهران 
بازنگری و اصالح طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری 
تهران است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سال های اخیر 
مأموریت های شهرداری تهران افزایش پیداکرده است بازنگری 

در ساختار شهرداری تهران نیز ضرورت دارد. 

الف: روند رشد نیروی انسانی
بر اساس نمودار صفحه بعد، از سال 1384 تا 1395 روند 
به سال های  منتهی  مقاطع  در  انسانی  نیروی  تعداد  افزایش 
شاهد  را  سال ها  پس ازاین  تدریجی  کاهش  و   1392 1387و 
هستیم. روند افزایشی مذکور در مقطع منتهی به سال 1396 
این بار با شیب بسیار بیشتر تکرار شده و افزایش حدود 12000 
نفری نیروی انسانی شهرداری تنها در فاصله سال دی ماه 1395 
تا شهریورماه1396 قابل تأمل است. تعداد کارکنان در ابتدای 
سال 1397 به 67081 نفر کاهش یافت و در شهریورماه 1397 

تعداد کارکنان برابر 66650 نفر بوده است. 

در سه  تهران  نیروهای شهرداری  در حال حاضر وضعیت 
وضعیت رسمی، قراردادی)خدمات اداری شهر، هادیان شهر( و 
همچنین نیروهای شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری 
این اساس روند تغییرات  بر  تهران مطابق جدول زیر است. 
وضعیت کارکنان از منظر نوع استخدام در نمودار زیر آورده 

شده است.
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جذب حدود 12000 نفر از کارکنان شاغل در امور پیمانکاری 
برون سپاری شده به موسسه هادیان شهر )نوع 2(  و مشابه آن 
از دی ماه سال 1395 تا شهریور سال جاری از نکات قابل رؤیت 
بار  گرفتن  نظر  در  بدون  کار  این  که  است  یادشده  نمودار 
با  است.  انجام شده  سازمانی  منافع  جهت  خالف  در  و  مالی 
گذشته  سالیان  در  که  برون سپاری هایی  فلسفه  اقدام،  این 
انجام شده زیر سؤال رفته است؛ درحالی که هدف، ساماندهی 
 1142736 شماره  دستورالعمل  اساس  بر  پیمانکاری  کارکنان 
مورخ 1395/9/15بوده است، اما در اجرای این طرح، برخی از 
که  جذب شده اند  است-  قابل تأمل  نیز  تعدادشان  افرادی-که 
حتی سابقه یک روز حضور در شرکت های پیمانکاری را ندارند 
و  مناطق  در  بودجه جاری  منبع  از  آن ها  و دستمزد  و حقوق 
تأمین می گردد. نمودار صفحه قبل تغییرات  تابعه  واحدهای 
سهم کارکنان شهرداری برحسب نوع قرارداد را نمایش می دهد 
که جهش باالیی از دی ماه سال 1395 تا شهریور سال جاری 
به دلیل جذب 12703نفر رخ داده است از این تعداد، 8666 
نفر دارای مجوز جذب و 4037 نفر  بدون مجوز هستند. الزم 
به ذکر است که 730 نفر از کارکنان که طی قراردادهای جدید 
هادیان شهر دارای مجوز )8666 نفر(، جذب شده اند، به هیچ 
مابقی  و  نداشته اند  را  تهران  شهرداری  در  کار  سابقه  عنوان 

دارای سابقه کار یک تا چند سال بوده اند. 

در  تهران  انسانی شهرداری  نیروی  اطالعات  و  آمار  بررسی 
مقایسه با مأموریت های سازمانی که از مفاد ماده 55 قانون 
بعدی  اصالحیه های  و   1334 مصوب  شهرداری ها  تأسیسات 

با  تطبیقی  مطالعات  و  بررسی ها  نیز  و  می آید  دست  به  آن 
تعداد  کالن شهرها در خصوص  شهرداری های کشور خصوصاً 
نیروی انسانی شاغل و نیز مطالعات تطبیقی با شهرداری های 
شهر بزرگ دنیا، نشان دهنده حجم باالی نیروی انسانی و تراکم 
آن در شهرداری تهران است. بر اساس آیین نامه استخدامی 
متناسب  باید  شاغل  انسانی  نیروی  تعداد  تهران،  شهرداری 
با تعداد پست های سازمانی مصوب باشد. متأسفانه در این 
زمینه نیز این مهم رعایت نشده است و چندین برابر ساختار 

مصوب، نیروی انسانی متراکم وجود دارد.
در یک نمونه ویژه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور ۴۲۰۰ 
در سال های  تهران  متروی  بهره برداری  کارکنان شرکت  از  نفر 
1391 و 1392 بدون برگزاری هرگونه آزمون و ضابطه آیین نامه ای 
و بدون داشتن شرایط احراز پست گرفته اند و حدود  ۱۳۱۹ نفر 
از این افراد به حوزه مدیرعامل اضافه شده اند. بر اساس این 
گزارش 306 نفر از کارکنان جذب شده اخیر باالی ۴۰  سال سن 
دارند و مدرک تحصیلی 303 نفر این افراد زیر دیپلم است و 
در برخی موارد بازنشسته هستند و یا در شرف بازنشستگی 

می باشند.
یک نمونه دیگر اینکه بر اساس تبصره یکم از ماده واحده 
مورخ  سوم  دوره  تهران  شهر  اسالمی  شورای   131 جلسه 
1387/7/9 و همچنین مطابق بند ث از ماده 131 برنامه دوم 
شده  مکلف  تهران  شهر  مدیریت  تهران،  شهرداری  پنج ساله 
پست های سازمانی که وظایف شان به دفاتر خدمات الکترونیک 
درصورتی که  نماید،  حذف  را  است  شده  واگذار  تهران  شهر 
عمالً نه تنها کارکنان موظف در حوزه شهرسازی کاهش نیافته 
تعداد  و  داده  ادامه  خود  فعالیت  به  موازی  به صورت  بلکه 
در  موجود  کارکنان  مجموع  است.  افزایش یافته  نیز  کارکنان 
حوزه شهرسازی و معماری در ستاد و مناطق و نواحی بیش از 
3180 نفر است و کارکنان تخصصی دفاتر خدمات الکترونیک 
شهر نیز حدود 1470 نفر است و این موازی کاری ها و تکرار 
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اقدامات یکی از دالیل مهم نارضایتی شهروندان و همچنین از 
مبانی مقاومت درون سازمانی حوزه مربوطه جهت برون سپاری 

وظایف تصدی گری است.
کارکنان  استخدامی  وضعیت  تغییرات  روند  سوابق  ب: 

قراردادی به رسمی 
به  قراردادی  کارکنان  استخدامی  وضعیت  تغییرات  روند 
در   1395 الی   1386 سال های  فواصل  در  آزمایشی  رسمی 
چارچوب چهار دوره آزمون استخدامی با اخذ مجوز های الزم از 
سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد، ولی در آخرین دوره 
کارگران  حضور  برگزارشده  استخدامی  وضعیت  تغییر  آزمون 
قراردادی و به تبع آن تغییر وضعیت این گروه به کارمند رسمی 

به عنوان تخلف و تخطی از ضوابط عنوان گردیده است.

پ: وضعیت سطح تحصیالت کارکنان ) کارمندان و کارگران(
سطح  گذشته  دوره  طول  در  زیر،  نمودارهای  به  توجه  با 
تحصیلی کلیه کارکنان )اعم از کارمند، کارگر( در تمام سطوح 

افزایش داشته است؛ 

تمام  در  کارگران  تحصیلی  سطح  نمودار  مطابق  همچنین 
سطوح افزایش داشته است؛ به گونه ای که تعداد کارگران زیر 
سال  در  نفر   8023 به   1385 سال  در  نفر   21957 از  دیپلم 
1396 کاهش یافته و هم زمان در این دوره تعداد کارگران دیپلم 

و باالتر از 4707 نفر به 6162 نفر افزایش پیداکرده است. 
با توجه به اینکه در این دوران برنامه ای برای هدایت تحصیلی 
کارکنان در شهرداری تهران تدوین نشده است، این موضوع که 
»آیا ارتقای سطح تحصیالت کارکنان اثربخشی الزم را داشته 
و  توانمندی ها  و  مهارت  افزایش  باعث  »آیا  و  خیر«  یا  است 
درنتیجه بهبود در انجام وظایف و ارائه خدمات به شهروندان 
شده، یا صرفاً باعث افزایش سطح توقعات در خصوص جبران 
بررسی است.  و  قابل تأمل  ... شده است«  و  خدمات، پست 
به عالوه، سطح علمی دانشگاه هایی که مأخذ مدرک تحصیلی 
این کارکنان بوده اند و نیز نحوه ادامه تحصیل کارکنان در حین 

اشتغال، موضوعاتی هستند که نیاز به بررسی بیشتر دارند.
از سوی دیگر رعایت طرح طبقه بندی مشاغل که تناسب 
شغل و شاغل را ضروری می داند، در سال های 1396 به قبل 
شاهد  دلیل  ازاین روی  و   است  قرارگرفته  موردتوجه  کمتر 
حضور کارکنانی با مدارک تحصیلی نامربوط  با شغل در تصدی 

هستیم.
2-3-1-2- بررسی تحوالت سرمایه انسانی از منظر کیفی

الف: سالمت و شفافیت اداری 
نظیر  دربرگیرنده شاخص هایی  اداری  ارتقاء سالمت  محور 
»تعداد  و  انسانی«،  منابع  اطالعات  جامع  سامانه  »برقراری 
اداری منجر به صدور  پرونده های رسیدگی شده در تخلفات 
رأی« بوده و جهت بررسی وضعیت موجود سالمت و شفافیت 
است.  قرارگرفته  تجزیه وتحلیل  مورد  شاخص  دو  این  اداری 
دربند )د(  ماده 117 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران»توسعه 
و تقویت نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی و 
سامانه جامع اطالعات منابع انسانی تا پایان سال اول برنامه« 
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سامانه  پیاده سازی  اساس  این  بر  که  است  شده  پیش بینی 
جامع اطالعات منابع انسانی در واحدهای تابعه بایستی تا پایان 
سال 1393 انجام می شد؛ این در حالی است که کار استقرار 
عدم  دالیل  از  و  است  ابتدای سال 1393آغازشده  از  سامانه 
تحقق برنامه پیش بینی شده می توان به عدم سیاست گذاری 
یا مسئول  نبود یک راهبر  برنامه عملیاتی و  یکپارچه، فقدان 
مشخص در حوزه منابع انسانی جهت پیگیری کار اشاره کرد. 
توسعه  سامانه  درصدی   85 پیشرفت  که  است  ذکر  به  الزم 
منابع انسانی تا سال 1396، تنها مربوط به کارکنان رسمی و 
)حدود20000  ستادی  واحدهای  و  مناطق  در  شاغل  قراردادی 
سازمان  و  نفر(  )حدود8000  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  نفر(، 
منابع  سامانه های  آنکه  ضمن  است.  نفر(  )حدود400  فناوری 
ارزشیابی  کارکنان،  عملکرد  ارزیابی  آموزش،  ازجمله،  انسانی 

مدیران و ... ارتباط ارگانیک مؤثری با سامانه مذکور ندارد. 
همچنین روند تغییرات پرونده های مرتبط با تخلفات اداری 
به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری اثربخشی برنامه های 
اجراشده در راستای کاهش تخلفات و فساد اداری قابل استفاده 
است. پیش از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی در سال 
1392، راهبردها و سیاست های مدونی جهت مستندسازی و 
ثبت و ضبط سوابق پرونده های مرتبط با تخلفات اداری وجود 
نداشت. اما پس از ایجاد معاونت یادشده، تمامی پرونده های 
مربوطه  رأی  و  رسیدگی   1394 1392تا  سال های  در  ارسالی 
و  به سال 1395  پرونده مربوط   4 تعداد  و  صادر شده است 
هستند.  رسیدگی  حال  در   1396 سال  به  مربوط  پرونده   81
به  منجر  پرونده های  و  ارسالی  پرونده های  شاخص  مقایسه 
پرونده ها  به  رسیدگی  سرعت  کندی  نشان دهنده  رأی  صدور 
است که باید دالیل آن موردبررسی قرارگرفته و در صورت لزوم 

در فرایند رسیدگی بازنگری الزم به عمل آید. 
در سال های اخیر باوجود تدوین برنامه هایی برای پیشگیری 
حاصل  اثربخش  نتیجه  اداری،  تخلفات  و  فساد  با  مقابله  و 

نشده است؛ که می توان از دالیل آن به نبود سازوکار مناسب 
همچنین  و  اداری  فساد  با  مرتبط  تخلفات  به  رسیدگی  برای 
فقدان عزم جدی و مماشات مدیران در برخورد با تخلفاتی که 

دارای ماهیت فساد اداری هستند، اشاره کرد. 
در همین رابطه، نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا(، نشان می دهد که ازنظر مردم، »مبارزه با فساد 
برخوردار  نخست  اولویت  از  اداری  نظام  در  رانت خواری«  و 
در شهریورماه 1396  که  دیگری  نظرسنجی  است. همچنین، 
 32 که  می دهد  نشان  است  انجام شده  تهران  شهر  مردم  از 
درصد از پاسخگویانی که تجربه مراجعه به شهرداری تهران در 
یک سال گذشته را داشته اند اذعان نموده اند که برای انجام 
آنان درخواست غیرمتعارف شده است. به همین  از  کارشان 
از اصلی ترین  با فساد می بایست یکی  دلیل است که مبارزه 

وظایف مدیریت شهری جدید باشد.
مدرک  با  مطابق  حکم  طبق  شغلی  ماهیت  انطباق  ب: 

تحصیلی )تطابق شغل با شاغل(
شغل  تطابق  درصد   1395 سال  در  زیر  جدول  با  مطابق 
بوده،  درصد   61 حدود  تهران،  شهرداری  مناطق  در  شاغل  با 
حدود   ،1396 سال  برای  مقدار  این  که  است  حالی  در  این 
انطباق درحالی که صورت  افزایش عدم  این  56 درصد است. 
ادامه  با  اشتغال  حین  در  کارکنان  از  زیادی  بخش  که  گرفته 
نمایند  رفع  را  انطباق مذکور  که عدم  کرده اند  تحصیل سعی 
و بااین وجود، درمجموع افزایش 5 درصدی رقم خورده است. 
نشان دهنده  در طی سال های 1395-1396  مقادیر  این  روند 
افزایش عدم انطباق ماهیت شغل طبق حکم با مدرک تحصیلی 
است که یکی از دالیل اصلی آن را می توان نبود نظام جذب 
از آن است که در  آمارها حاکی  در شهرداری تهران دانست. 
هیچ یک از استخدام های سال های گذشته این شاخص بهبود 

نیافته است.
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بیشترین  تهران،  از مناطق شهرداری  نمونه دریکی  به طور 
و  دارویی  گیاهان  رشته  به  مربوط  تحصیلی  رشته  فراوانی 
کارشناسی  در مقطع  فارغ التحصیل  نفر  تعداد 59  با  تزئینی 
یک  تنها  نیز،  تهران  مناطق شهرداری  از  دیگر  دریکی  است. 
درصد از کارکنان دارای مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه معماری 
و شهرسازی می باشند، این در حالی است که 11 درصد کارکنان 

دارای مدرک تحصیلی روابط عمومی و امور فرهنگی هستند.
وضعیت پست های مصوب شهرداری تهران و توزیع آن ها 

در مناطق و واحدهای ستادی به شرح نمودار زیر است:

پ: استفاده از ظرفیت بانوان در پست های مدیریتی
با توجه به تداوم روند افزایش مشارکت اجتماعی بانوان در 
جامعه، شهرداری تهران نیز با افزایش سهم بانوان در مشاغل 
و  رشد  جهت  دیگر  اقدامات  برخی  انجام  و  تهران  شهرداری 
توسعه بانوان شاغل، در این مسیر حرکت کرده است؛ ازجمله، 
شهرداری  دوم  پنج ساله  برنامه   117 ماده  )چ(  بند  به موجب 

زمینه های  نمودن  فراهم  و  توانمندسازی  خصوص  در  تهران 
ارتقاء نقش بانوان در سیاست گذاری ها و مدیریت شهرداری، 
برنامه هایی ازجمله، ایجاد ستاد توانمندسازی بانوان، تشکیل 
پیش بینی  بانوان  امور  مشاور  تعیین  و  بانوان  امور  کل  اداره 
و اجراشده است. البته نکته قابل تأمل این است که هرچند 
تهران  شهرداری  در  بانوان  جایگاه  ارتقای  به  اقدامات  این 
نشان دهنده  موجود  شواهد  ولی  است،  نموده  شایانی  کمک 
کارشناسی  کار  یک  مبنای  بر  پست ها  افزایش  که  است  این 
موازی  و  وظایف  شرح  تداخل  و  است  انجام نشده  شده 
کاری در دو حوزه »مدیر امور بانوان« و »مشاور امور بانوان« 
مشاهده می شود. همچنین آمارها نشان می دهد سهم زنان از 
کرسی های مدیریتی اداره شهر همواره اندک )حدود 13درصد( 
بوده و همچنین سهم بانوان مدیر )در رده مدیر6 ( تنها حدود 
5 درصد است و همین امر نیز سبب شده تا فضای اداره شهر 
رنگ مردانه به خود بگیرد. الزم به ذکر است نسبت زنان از کل 

کارکنان شهرداری تهران 17 درصد است.
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ت: چابک سازی و متناسب سازی نیروی انسانی
و  قانونی  از  اعم  بازنشستگی  »وضعیت  محور  این  در 
و  متخصص  نیروهای  جذب  »نرخ  همچنین  و  تشویقی« 
نخبه« موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. با توجه به اینکه 
و  ثابت  تعریف شده،  فرآیند  یک  کارکنان  عادی  بازنشستگی 
مشخص است به طور معمول فراز و نشیب زیادی ندارد ولی 
با توجه به اجرای دستورالعمل بازخرید انگیزشی در برخی از 
از  هدف  است.  داشته  افزایش  بازنشستگان  تعداد  سال ها 
اجرای طرح بازخرید انگیزشی و بازنشستگی تشویقی کاهش 
نیروهای مازاد و فراهم شدن شرایط برای جذب و به کارگیری 
تبصره  در  اساس  همین  بر  است  پرانرژی  و  جوان  نیروهای 
ذیل بند )پ( ماده 117 برنامه پنج ساله دوم »اعاده به خدمت 
بازنشستگی  و  انگیزشی  بازخرید  مزایای طرح  از  که  کارکنانی 
تشویقی استفاده نموده اند ممنوع شده است«؛ درحالی که در 
برخی از موارد این افراد پس از بازخرید در قالب قراردادهای 

ساعتی، حق الزحمه ای و... دوباره به کار گرفته شده اند. 

بررسی نمودار فوق نشان می دهد که در سال 1395 فرایند 
جذب نخبگان به شدت کاهش پیداکرده و در نیمه اول سال 
1396 انجام نشده است؛ در این رابطه الزم به ذکر است که 
فرایند مذکور در زمان معاون توسعه منابع انسانی وقت آغاز 
گردید و به طور ویژه پیگیری می گردید که با تغییر معاون، اجرای 

دستورالعمل  اینکه  به  توجه  با  همچنین،  ماند.  مسکوت  آن 
کارشناسی شده و مناسبی برای اجرای این فرایند تهیه نشده 
بود سالیق شخصی در انتخاب افراد اعمال و بیشتر جذب هایی 
مأموریت های  راستای  در  است  انجام شده  طریق  این  از  که 
در  تعیین شده  اهداف  تحقق  و  است  نبوده  تهران  شهرداری 
مربوطه  دستورالعمل  در  بازنگری  مستلزم  برنامه  از  بند  این 

است.   
ث: شایسته ساالری و تقویت رویه های گزینش

در بند )خ( ماده 117 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، 
»توسعه و تقویت طرح جانشینی و جایگزینی و استقرار نظام 
شایسته ساالری بر مبنای شناسایی استعدادهای داخلی برای 
کلیه سطوح مدیریتی شهرداری تهران« پیش بینی شده است. 
در این خصوص، به تعداد آزمون ها یا فراخوان های برگزارشده 
نیز  و  مدیریت  زمینه  در  مستعد  نیروهای  شناسایی  جهت 
اطالعاتی  بانک  در  ثبت شده  و  شناسایی شده  کارکنان  تعداد 

مدیران فردا پرداخته شده است. 

آزمون جهت  و  تا 1393 تعداد 3 فراخوان  از سال 1385   
مدیریت  زمینه  در  بااستعداد  نیروهای  جذب  و  شناسایی 
در  شرکت  از  پس  نفر   908 درمجموع  که  است  شده  برگزار 
درصد  و  چگونگی  وضعیت  جذب شده اند.  مصاحبه  و  آزمون 
بر  عالوه  است.  آمده  فوق  جدول  در  آن ها  از  هرکدام  جذب 
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فراخوان، از سال 1391 هرساله اداره کل ارزشیابی و کارگزینی 
مدیران اقدام به شناسایی نیروهای مستعد در داخل مناطق و 
واحدهای تابعه شهرداری تهران نموده است. همان گونه که در 
جدول مربوطه مشخص شده  است، شناسایی و ثبت اطالعات 
کارکنان در» بانک اطالعاتی مدیران فردا« تا سال 1394 از رشد و 
ازآن پس کاهش برخوردار بوده است. باوجوداینکه اقداماتی از 
قبیل، ایجاد بانک اطالعات مدیران فردا، برگزاری آزمون و اعالم 
فراخوان جهت شناسایی نیروهای مستعد در زمینه مدیریت 
از اقدامات قابل تقدیر و تأثیرگذار در راستای شایسته گزینی 
و کمک به بهبود روند شایسته ساالری بوده است ولی بنا به 
مالحظات  برخی  و  ارشد  مدیران  اعتقاد  عدم  ازجمله  دالیلی 
 ،)nepotism( گماری  تبار  مدیران،  انتصاب  در  سیاسی 
جایگزین شایسته ساالری شده و موفقیت قابل توجهی در این 
زمینه به دست نیامده است و در عمل بانک اطالعات مدیران 
کارایی خود را از دست داده است و این اقدامات که در ابتدا 
امیدواری و انگیزه ای زیادی در کارکنان ایجاد نموده بود نتیجه 
باعث  و  تبدیل  انگیزشی  ضد  عامل  یک  به  و  داده  معکوس 

کاهش اعتماد کارکنان به برنامه های مشابه شده است. 

۱-3-3-2- ارزیابی عملکرد
از  مطالعات و بررسی های حوزه ارزیابی عملکرد با استفاده 
تهران  شهرداری  در  نظام مند  الگوهای  یا  مدل ها  شاخص ها، 
گزارش های  در  و  سنتی  به طور  اگرچه  ندارد.  طوالنی  پیشینه 
ارائه  متعددی  اطالعات  و  آمارها  تهران،  شهرداری  متداول 
بااین وجود تا چند سال اخیر برنامه ها و نظام  می شده است. 
اجرایی هماهنگ و سازوکارهای علمی و دقیقی برای انجام مقوله 
شاخص های  و  سیستم ها  طراحی  و  عملکرد  ارزیابی  اساسی 
در  است.  نشده  آن  به  جدی  توجه  و  نداشته  وجود  مربوطه 
ادامه فهرستی از مهم ترین رویه های ارزیابی عملکرد بکار گرفته 
و  مطرح شده  تهران  شهرداری  اجرایی  واحدهای  توسط  شده 
برخی از این  رویه های جاری در شهرداری تهران به صورت جدول 

تفصیلی ذیل شرح داده شده است.
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 در همین راستا ضروری است نظام جامعی را در این نهاد 
مستقر نمود که ضمن تعیین تکلیف هر یک از ابزارهای فعلی 
ارزیابی و ساماندهی آن ها، تمامی روش های ارزیابی فعلی اعم از 
نظرسنجی از شهروندان، سامانه های ارتباط مردمی، بازدیدهای 
دوره ای، ارزیابی امور مناطق، کنترل پروژه، داشبورد مدیریتی و 

همچنین نظام گزارش دهی سازمانی را موردبازنگری قرار دهد.
در حال حاضر نظام جامع ارزیابی عملکرد شهرداری تهران و 
دستورالعمل مربوطه در معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و 
امور شورا تدوین و ابالغ شده و در مرحله اجرا است. سنجش، 
ارزش گذاری و قیاس عملکرد واحدهای اجرایی شهرداری تهران 
شرح  و  مأموریت ها  اساس  بر  دورهای،  و  سالیانه  به صورت 
شاخص های  تهران،  شهرداری  سوم  ساله   5 برنامه  وظایف، 
کلیدی عملکرد، تکالیف قانونی و ارزش های حاکم بر شهرداری 
در  عملکرد  ارزیابی  جامع  نظام  استقرار  اصلی  هدف  تهران، 
شهرداری تهران است. نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در 

سه سطح زیر تدوین شده و استقرار خواهد یافت:
•سطح راهبردی شهر و شهرداری تهران  

•سطح مناطق 22 گانه، سازمان ها و شرکت ها  
•سطح نواحی و محالت  

کلی  فرایند  ارزیابی عملکرد سازمانی،  از سطوح  در هر یک 
و  اطالعات  دریافت  عملکردی،  شاخص های  تدوین  شامل 
گزارش ها،  و  اطالعات  اظهاری، صحت سنجی  گزارش های خود 
ارائه راهکارهای بهبود  ارزیابی و  نتایج  ارزیابی، اعالم  تحلیل و 
بازخوردهای  اساس  بر  است  ضروری  همچنین  بود.  خواهد 
عملکردی  شاخص های  اصالح  و  بازنگری  به  نسبت  حاصله، 
سایر  به  ارزیابی  نتایج  اتصال  گردد.  اقدام  مستمر  به صورت 
ارزیابی  نظام  تکمیل کننده  شهرداری،  در  موجود  ارزیابی های 

عملکرد سازمانی خواهد بود.
اصول نظام ارزیابی عملکرد شامل:

•مشارکت محوری: ارزیابی مناطق، سازمان ها و شرکت ها،   

با مشارکت و همکاری مؤثر و تنگاتنگ کلیه واحدهای تخصصی 
و نظارتی انجام می شود.

•یکپارچه سازی کلیه رویه های ارزیابی: با پیاده سازی نظام   
فعلی  موازی  و  متعدد  رویه های  کلیه  عملکرد،  ارزیابی  جامع 
تجمیع  و  یکپارچه  نظام  این  در  تهران  شهرداری  در  موجود 

می شوند.
•مقایسه عملکرد واحدهای اجرایی با برنامه خود: مقایسه   
عملکرد مناطق، سازمان ها و شرکت ها با برنامه و اهداف خود 

واحدها انجام می شود، نه با سایر واحدهای سازمانی.
شامل  ارزیابی  شاخص های  شاخص ها:  بودن  •محدود   
تعداد محدودی شاخص کلیدی عملکرد در مناطق، سازمان ها و 

شرکت ها است.
ارزیابی  شاخص های  کمّی:  شاخص های  از  •استفاده   
در  موجود  اطالعاتی  سامانه های  از  و  بوده  کمّی  حتی االمکان 

شهرداری استخراج می گردد.
•دوره های زمانی: ارزیابی عملکرد در مورد مناطق 22 گانه   
هر شش ماه یک بار و در سازمان ها و شرکت ها به صورت ساالنه 

انجام می گردد.
شایان ذکر است درصورتی که شاخص های ارزیابی عملکرد را 
 ،)process( فرایندی ،)input( در قالب طیف به ترتیب؛ ورودی
 )impact( و تأثیرات )outcome( دستاورد ،)output( خروجی
دسته بندی نماییم، در تدوین شاخص های موردنظر در ارزیابی 
عملکرد مناطق22گانه و سازمان ها و شرکت ها تالش شده است 
شاخص ها از نوع ورودی و فرایندی نبوده و به ارزیابی خروجی، 

دستاورد و تأثیرات پرداخته شود.
 از سوی دیگر اگر طیف شاخص های ارزیابی عملکرد را به 

چهار دسته تقسیم نماییم؛ 
•کیفی سلیقه ای  

•کیفی ضابطه مند  
•کمی غیر سامانه ای )محاسباتی(  
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•کمی  سامانه ای  
مهم ترین تفاوت این نوع ارزیابی با رویه های گذشته ارزیابی 
کیفی  از  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  طیف  تغییر  عملکرد، 

سلیقه ای به سوی کمی سامانه ای بوده است.
سازمان ها  مناطق22گانه،  عملکرد  ارزیابی  فرایند  و  ساختار 
اصل  گرفتن  نظر  در  با  تهران  شهرداری  تابعه  شرکت های  و 
و  جامع  وظایف،  و  مسئولیت ها  تقسیم  محوری،  مشارکت 

یکپارچه بودن شامل موارد ذیل است:
و  سازمان ها  مناطق،  عملکرد  ارزیابی  راهبری  •کمیته   

شرکت ها
•سیاست گذاری و نظارت راهبردی  

•طراحی نظام و پیشنهاد شاخص ها   
•گردآوری، تأیید و بارگذاری داده ها  

•نظارت بر حسن اجرای فرایند  
•تدوین گزارش تحلیلی  

•بازدید دوره ای و پیشنهاد های بهبود  
برخوردار  الزم  اثربخشی  از  سازمانی  عملکرد  ارزیابی  زمانی 
ارزیابی عملکرد، شاخص های کلیدی  روش  اوالً  بود که  خواهد 
ثانیاً  و  گردد  تبیین  به دقت  مرتبط  استانداردهای  و  عملکرد 
اقدام های  و  تعیین شده  استاندارد  با  عملکرد  بین  مقایسه 
و  برنامه  بین  موجود  احتمالی  فاصله  رفع  به منظور  اصالحی 
عملکرد به واحدهای تابعه اعالم و سپس نتایج، مورد ارزیابی 
مجدد قرار گیرد. ضروری است سازوکارهای مرتبط با آموزش، 
فرایند  کل  در  اصالحی  خود  به سوی  حرکت  و  فرهنگ سازی 
فرم های  عملکردی،  شاخص های  تکمیل  نحوه  از  اعم  ارزیابی 
خود اظهاری و...در نظرگرفته شود. اتصال این رویه ارزیابی به 
سیستم پاداش دهی و ارزشیابی کارکنان و انتصاب مدیران مورد 
انتظار بوده و الزم است نتایج حاصل از پایش و ارزیابی ها در 
قالب گزارش های عملکردی ساالنه و ادواری جمع بندی و تدوین 

گردد.

 
بر این اساس اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام 

جامع ارزیابی عملکرد شامل موارد ذیل است:
•تعیین وضع موجود شهرداری تهران )تدوین گزارش تحویل   

و تحول شهرداری تهران(
•آسیب شناسی وضع موجود ارزیابی عملکرد در شهرداری تهران  

•اخذ نظر تخصصی خبرگان درون سازمانی و برون سازمانی
•طراحی مدل اولیه نظام جامع ارزیابی عملکرد در شهرداری تهران

•ارائه مدل اولیه نظام به شهردار محترم و اخذ دستور اقدام 
ایشان

•طراحی و راه اندازی داشبورد مدیریتی شهردار تهران
•تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مناطق 

•تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد مناطق، سازمان ها و شرکت ها
•نهایی سازی شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق با برگزاری 

جلسات مختلف با اعضای کمیته راهبری ارزیابی عملکرد
•ابالغ شاخص های نهایی ارزیابی عملکرد 

الزم به ذکر است در چارچوب یک برنامه میان مدت مانند 
برنامه در پیش روی پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، ضروری 
میزان  به  تا  شوند  تنظیم  نحوی  به  برنامه  است شاخص های 
مناسبی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی را مورد پوشش قرار داده 
و آن را هدایت نمایند. بدیهی است نظام پایش برنامه با توجه 
به خصلت توسعه محور بودن آن، نمی تواند تمامی جنبه های 
عملکردی اجزاء سازمانی اعم از مناطق، سازمان ها و شرکت ها 
را تحت پوشش قرار دهد. زیرا هر یک از این اجزاء، جنبه های 
عملکردی غیر توسعه ای شامل امور جاری و نگهداشتی شهر را 
برنامه پنج ساله توسعه  از  بر خواهد داشت. غیرازاین،  نیز در 
شهر، به دلیل گستره پوشش آن، شامل شاخص های اثربخشی 
عملکرد  حاصل  طبیعتاً  که  است  نیز  تهران  شهر  حوزه  در 
شهرداری تهران به تنهایی نبوده و سایر دستگاه ها نیز در تحقق 
اهداف کمی آن، دارای نقش جدی و قابل توجه می باشند. در 
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این چارچوب نیز الزم است شاخص های عملکردی هر یک از 
اجزاء سازمانی بر مبنای اثرگذاری اقدامات دستگاه مربوطه در 
شاخص اثر کالن شهری، در نظام ارزیابی عملکرد تعریف و مورد 
تا حداقل سهم شهرداری  بگیرند  هدف گذاری کمی دقیق قرار 
ادا  قابل توجهی  شکل  به  شهری  اثر  شاخص  ارتقاء  در  تهران 

گردد.
سازمانی  واحدهای  عملکرد  ارزیابی  نظام  اثربخشی  الزمه 
نظام  و  نظام  این  میان  یکپارچگی  ایجاد  تهران،  شهرداری 
ارزشیابی کارکنان و به ویژه مدیران است. در این چارچوب، نقش 
ارزیابی عملکرد در سه بخش قابل توجه است: اول در بهسازی 
عملکرد کارکنان باهدف افزایش بهره وری، دوم در کمک به ایجاد 
سازوکاری برای متناسب سازی نظام حقوق و دستمزد و پاداش 
و جزاء با بهره وری فردی و سازمانی و سوم در طراحی سازوکاری 
منصفانه برای انتخاب تعدیل شوندگان راستای کوچک سازی و 
چابک سازی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران.

سوم  پنج ساله  برنامه  در  نیز  مهم  این  به  دستیابی  برای 
تمهیدات الزم برای ایجاد پیوستگی میان این دو نظام در افق 

پنج ساله دیده شده است.

۱-4-3-2- ساختار بودجه ریزی
در  عموماً  شهرها  در  درآمد  پیش بینی  و  بودجه ریزی  نظام 
سنتی،  بودجه ریزی  همچون   متداول  اشکال  از  یکی  قالب 
بودجه ریزی  برنامه ای،  بودجه ریزی  افزایشی،  بودجه ریزی 
عملیاتی، بودجه ریزی به روش نظام برنامه ریزی، طرح ریزی و 
بودجه ریزی)P.P.B.S(، بودجه ریزی بر مبنای صفر صورت می گیرد 
که روند بودجه ریزی در شهرداری تهران ترکیب نامتجانسی از 
روش های فوق با معایبی در سه حوزه سیاست گذاری، اجرا و 

نظارت بر بودجه است. 
تقریباً تمامی نهادهای عمومی ایران، نظام بودجه ریزی خود 
اغلب  در  لیکن  می دانند.  عملیاتی  بودجه ریزی  بر  مبتنی  را، 

دولتی،  نهادهای  و  سازمان ها  عمومی  بودجه  تنظیم  موارد، 
به شدت دچار وابستگی به مسیر طی شده است. ازاین رو در 
به مصارف مصوب در سال  بودجه سال جاری،  عمل مصارف 
قبل قفل شده است. به این ترتیب، مصارف و هزینه های سال 
جاری، در اکثر موارد، برابر با مصارف سال قبل، به عالوه افزایش 
ساالنه ای متناسب با تورم تعیین می شود و سپس منابع بودجه 
عمومی می باید خود را با مصارف از پیش تعیین شده، انطباق 
دهد، ولو با واگذاری دارایی های سرمایه ای، اخذ تسهیالت و ... . 
در اثر استقرار چنین نگاهی، بهای تمام شده خدمات شهرداری 
تهران در فاصله سال های 85 تا 95 بیش از 7 برابر شده است.

تأمین  دریچه  از  عمومی  بودجه  نمودن  تراز  رویکرد،  این  با 
کمتر  که  اصولی  رویکردی  لیکن  می شود.  پیگیری  منابع 
است.  هزینه  مدیریت  رویکرد  است،  قرارگرفته  موردتوجه 
به دالیل متعدد،  که  آن است  از  کارشناسی حاکی  برآوردهای 
بهای تمام شده خدمات و پروژه های شهرداری تهران، نسبت به 
سایر کالن شهرها و نسبت به استانداردهای جهانی، در سطح 
نهادی، نسبت  انجام اصالحات  با  دارد که می توان  قرار  باالیی 
به کاهش معنی دار هزینه های اداره و توسعه شهر اقدام نمود. 
بر این اساس، سطح باالی بهای تمام شده خدمات و پروژه های 
شهری یکی از نقاط ضعف کلیدی در نظام مالیه شهری است. 

۱-4-3-2-1-منابع اصلی درآمدی شهرداری تهران در بودجه 1397
درآمدها،  بخش  زیر  سه  دارای  که  بودجه  منابع  سرفصل 
واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است 
در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت و ردیف های تأثیرگذار در 
منابع احصاء شد. در نمودار زیر به جمع بندی مجدد موارد فوق 

خواهیم پرداخت.
بودجه سال 1397  برای  اصلی  نمودار فوق، 9 منبع  مطابق 
شناسایی شده است که این منابع حدود 87 درصد از کل منابع 
بودجه را تأمین خواهند نمود و سایر منابع نیز سهم 13 درصدی 
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در بودجه خواهند داشت. مهم ترین منبع در نظر گرفته شده 
عوارض بر مازاد بر تراکم است که با 35 هزار میلیارد ریال، 20 
درصد از منابع بودجه سال 1397 را شامل شده است. درآمد 
حاصل از مالیات بر ارزش افزوده با 30 میلیارد ریال 17 درصد 
منابع بودجه را شامل می شود. درآمد حاصل از تغییر کاربری ها 
حدود 28 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و 16 درصد از 

منابع بودجه را تشکیل خواهد داد. 
به  مربوط  تصمیمات  اثربخشی  سیاست گذاری،  حوزه  در 
ناکافی  توجه  و  برنامه ها  از  غفلت  دلیل  به  بودجه ای  مصارف 
به نتایج و عملکرد برنامه ها مورد تهدید است و ساختار بودجه 
فعلی شهرداری تهران توانایی شناسایی کامل هزینه های مربوط 
به هر یک از برنامه ها را ناممکن ساخته است. ازآنجایی که در 
بودجه حال حاضر، هزینه ها به طور کامل شناسایی نمی شوند 
بهای  مبنای  بر  هزینه یابی  و  عملکرد  مبنای  هزینه بر  به جای  و 
گذشته  سال  مبنای  بر  افزایشی  محاسبه  فرآیند   ، تمام شده 
ماندن  ناتمام  ازجمله  زیادی  مشکالت  است،  شده  جایگزین 
پروژه ها و یا هزینه کرد بر مبنای رقم های غیرواقعی شکل گرفته 
است. در ذیل به بخشی از تنگناها و نقاط ضعف بودجه ریزی  

فعلی شهرداری تهران اشاره می کنیم:
• عدم اتصال کامل بین فرآیندهای تدوین و ابالغ بودجه   
و فرآیند هزینه کرد اعتبارات و عدم تعریف سازوکار مناسب 

به منظور پیگیری نحوه هزینه کرد اعتبارات )اسناد غیر مرتبط(
• شفاف نبودن نحوه عملکرد اعتبارات غیرند در شهرداری تهران  

و  رویه  وحدت  ایجاد  به منظور  محاسبات  قانون  نبود   •  
استاندارد کردن تعاریف بودجه شهرداری ها

• لزوم تدوین مصوبه تنظیم برخی مقررات مالی شهرداری   
تهران )تبصره های تکراری(

• ارائه بودجه های سنواتی به تفکیک پروژه و لزوم ارائه آن   
در سطح طرح / خدمت

بودجه  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  شدن  منسوخ   •  
شهرداری ها و به تبع آن دستورالعمل های مربوطه و لزوم تنقیح 

و به روزرسانی آن ها
• عدم شفافیت در تعریف درآمدهای پایدار  

• باال بودن سهم منابع ناشی از تغییر کاربری ها و فروش   
تراکم مازاد در بودجه شهرداری تهران

به  بدهی ها  تسویه  برای  مشخص  برنامه  وجود  عدم   •  
اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها

• عملیاتی نشدن نظام بهای تمام شده خدمات و فعالیت های   
هزینه ای

• نبود سازوکار کارا به منظور  برآورد هزینه واحد برای اجرای   
فعالیت های عمرانی و نگهداشت

• وجود وظایف و تکالیفی که منشأ قانونی ندارد  
بازدیدهای  گزارش های  از  اثربخش  و  کارا  استفاده  عدم   •  

میدانی پروژه های عمرانی در تدوین  بودجه شهرداری تهران
به نظر می رسد برای رفع این معضالت باید اثربخشی برنامه ها 
نتیجه  سطح  ارتقای  به وسیله  مردم  به  پاسخ گویی  میزان  و 
از طریق  رضایتمندی شهروندان  و  کیفیت خدمات  و  محوری 
تغییر مدل بودجه ریزی به سمت بودجه ریزی عملیاتی افزایش 
یابد. ازآنجاکه روش سنتی بودجه ریزی، اطالعاتی در خصوص 
نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی برنامه های 
اعتباری به دست نمی دهد، روش بودجه ریزی عملیاتی شیوه ای 
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و  برنامه ها  به  اعتبارت  در جهت تخصیص هدفمند  که  است 
ایجاد  بودجه ریزی،  فرآیند  خدمات، شفاف سازی  و  فعالیت ها 
در  برنامه،کمک  عملکرد  نتایج  و  )اعتبارات(  بودجه  بین  ارتباط 
توجیه بودجه دستگاه اجرائی در برابر سازمان های ناظر و... گام 

برمی دارد .
از منظر بودجه ریزی عملیاتی حصول به تلفیق کامل اطالعات 
هزینه ای و عملکرد برنامه ها در یک فرآیند واحد،  می بایست بر 
اساس هزینه تمام شده خدمات و برقراری توازن بین ردیف های 
آن ها  از  نتایج حاصله  و  و خدمات  برنامه ها  به  بودجه مربوط 
و درنهایت اصالح و تنظیم  ردیف های بودجه ای است که این 
مبین تأکید بیشتر بر موضوع عملکرد و اقدام به تلفیق اطالعات 
محاسبه  مبنای  بر  بودجه ای  تصمیمات  و  عملکرد  به  مربوط 
این  اجرای  و اساس  پایه  به عنوان  تمام شده فعالیت ها  قیمت 

نظام است. 
لذا در راستای سیاست های دولت و تکالیف قانونی مربوط 
بخش  مؤسسات  و  سازمان ها  بودجه ریزی،  نظام  اصالح  به 
برنامه چهارم  عمومی و دولتی موضوع مواد 138 و 144 قانون 
توسعه اقتصادی، ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند 
32 سیاست های کلی ابالغی برنامه پنجم توسعه توسط مقام 
معظم رهبری مبنی بر محاسبه قیمت تمام شده محصوالت و 
خدمات و تنظیم الیحه بودجه ساالنه بر مبنای آن و تغییر نظام 
برنامه   32 ماده  و  عملیاتی  بودجه ریزی  به  کشور  بودجه ریزی 
پنج ساله سوم توسعه شهر تهران،  شهرداری تهران موظف به 
با  است  آینده  سال  پنج  در  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی 
و  طراحی  همچون  اقداماتی  خصوص  این  در  اینکه  به  توجه 
فاز  سه  در  بودجه  اجرای  و  تدوین  جامع  سامانه  پیاده سازی 
تهیه و تدوین الیحه بودجه، اجرای بودجه و تفریغ بودجه در 
طی برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران صورت گرفته، هم زمان 
سامانه های  سایر  با  مذکور  سامانه  ارتباط  آن،  پیاده سازی  با 
شهرداری تهران ازجمله سیستم بهای تمام شده، سامانه جامع 

به نحوی که  است،  گردیده  ایجاد  نیز  اداری  اتوماسیون  و  مالی 
کلیه فعالیت های مرتبط با تدوین، ابالغ و اجرای بودجه از طریق 
انجام  در  تسریع  به  اکنون  تا  که  می گیرد  صورت  سامانه  این 
قابل مالحظه  افزایش دقت و صحت و صرفه جویی  عملیات، 
که  است  ولی ضروری  است  اداری شده  ملزومات  و  زمان  در 
صورت  فعالیت های  و  اقدامات  تکمیل  برای  تهران  شهرداری 
گرفته تا تحقق بودجه ریزی عملیاتی جهت نهادینه سازی تدوین 
قیمت  استخراج  به   عملیاتی  به روش  در شهرداری ها  بودجه 
تمام شده فعالیت ها و خدمات گوناگون شهرداری، تغییر رویکرد 
برقراری  نتایج،  و  خروجی ها  به  منابع  و  ورودی ها  بر  تأکید  از 
ارتباط شفاف میان منابع صرف شده و خروجی ها، تبدیل اسناد 
بودجه به ابزاری برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد 
خدمات  ارائه  قبال  در  بودجه ای  اعتبارات  تخصیص  سازمانی، 
مطلوب تر به جای صرف منابع بیشتر، تبدیل اسناد بودجه به 
و مدیریت عملکرد سازمان،  اقتصادی  برنامه ریزی  برای  ابزاری 
هزینه  با  خدمات  ارائه  برای  کارکنان  و  مدیران  انگیزه  افزایش 
اختیارات  با متناسب سازی  باالتر  نیز کمیت و کیفیت  کمتر و 
طریق  از  خدمات  استانداردسازی  مدیران،  مسئولیت های  و 
شناسایی شیوه های برتر ارائه خدمات و ترویج و تعمیم آن ها و 
حذف اطالعات غیرضروری مندرج در سند بودجه شهرداری ها 

اقدام کند. 

1-5-3-2- بی انضباطی مالی
بی انضباطی مالی یکی از چالش های اساسی شهرداری تهران 
مالی  محدود  منابع  از  بهینه  استفاده  عدم  در  بزرگ  مانعی  و 
شهرداری تهران است. به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت 
کارآمد در بودجه ریزی، صرفه جویی و کنترل هزینه های منطقی، 
ایجاد  اختیار،  در  منابع  از  بهینه  استفاده  و  درست  شناسایی 
تعادل در منابع و مصارف و جلوگیری از توسعه تصدی گری های 
انجام طرح ها، رعایت ضوابط  ابزارهای فساد در  و  غیرضروری 
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و  شرکت ها  مناطق،  برای  مربوطه  قوانین  و  بودجه  اجرایی 
انضباط  بهبود  با  حقیقت  در  است.  ضروری  امری  سازمان ها 
مالی  فساد  تحقق  باعث  که  زیرساخت هایی  از  می توان  مالی 
و  منابع  دقیق  برآورد  به  و  کرد  می شود، جلوگیری  اقتصادی  و 
کنترل هزینه ها پرداخت. درواقع انضباط مالی، نحوه هزینه کرد 
بودجه و مدیریت هزینه، به روش خردمندانه است و منظور 
مدیریت  بلکه  نیست،  آن  کاهش  صرفاً  هزینه ها  مدیریت  از 
سوی  از  است.  مالی  شفافیت  و  کارآمدی  افزایش  و  صحیح 
هزینه ها حکم  کنترل  زمینه  در  اقتصادی  منطق  و  عقل  دیگر 
کاهش  را  خود  عمرانی  هزینه های  نباید  شهرداری  که  می کند 
دهد اما با کاهش هزینه های جاری و سوق دادن آن ها به سمت 
جهت  این  به  بردارد.  مثبت تری  گام های  عمرانی  بودجه های 
قوانین  رعایت  جهت  مالی  بیشتر  انضباط  اعمال  با  شهرداری 
و مقررات موضوعه، می تواند جلوی هزینه های اضافه را گرفته 
و برای تحقق هر چه بیشتر بودجه های عمرانی گام بردارد. در 
در  می توان  راهبرد  دسته  چهار  مالی  انضباط  تحقق  راستای 
نظر گرفت که شامل بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت منابع غیر 
نقد، مدیریت بدهی و حساب خزانه می شود که در ذیل به آن 

پرداخته می شود. 

1-5-3-2-۱- بودجه ریزی عملیاتی
به منظور ارائه مبنای مناسبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص 
شناسایی دقیق منابع، ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد، 
برنامه،  و عملکرد  بودجه  دادن  پیوند  از طریق  بهبود عملکرد 
فرآیند  شفاف سازی  عملیات،  اجرای  بر  مؤثر  نظارت  امکان 
بودجه ریزی و ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در 
خصوص بودجه که به طور مستقیم با فرآیند برنامه ریزی، اجرا 
و کنترل، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط باشد، بودجه ریزی 
عملیاتی پیشنهاد می شود. در بودجه ریزی عملیاتی تخصیص 
شیوه  این  می شود.  مرتبط  عملکرد  شاخص های  با  منابع 

مناطق،  بین  در  منابع  تخصیص  زمینه  در  تصمیم گیران  به 
که  است  آن  مستلزم  و  می کند  کمک  و شرکت ها  سازمان ها 
با  آن  رابطه  درخواستی،  بودجه  ضرورت  بودجه،  تحلیلگران 
در  آن  اهمیت  تهران،  شهرداری  راهبردی  برنامه  اولویت های 
اهداف سیاست های شهرداری تهران را بررسی کنند. این رویکرد 
تضمین می کند که همه پیشنهادهای بودجه ای با استفاده از 
معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آن ها در نظر 
گرفته شود. همچنین یک بودجه عملیاتی اثربخش، شفافیت 
بیشتری را به عملکرد عملیاتی برنامه نسبت به بودجه ریزی 
سنتی می دهد و اطالعات تطبیقی مفیدی ایجاد می کند. اگر 
استاندارد  از  پایین تر  هزینه  به  منطقه ای  یک  در  طرح  یک 
ابتکاری را که منجر به  یابد، می توان بهترین اقدامات  دست 
و  فراگیر  سپس  و  شناسایی  را  است  گردیده  کاهشی  چنین 

تسهیم نمود.

۱-5-3-2-۲- مدیریت منابع غیر نقد
شهرداری  منابع  و  درآمدها  از  قسمت  آن  نقد  غیر  منابع 
تهران است که امکان واریز مبلغ آن به خزانه مقدور نباشد و 
عبارت است از عوارض قابل تهاتر، ملک و حق السهم پروژه های 
با مالکین امالک واقع  مشارکتی. این منابع در تسویه حساب 
پروژه های  مالی  منابع  تأمین  شهری،  مصوب  طرح های  در 
عمرانی، تسویه بدهی سنوات گذشته شهرداری به پیمانکاران 
و تسویه حساب با بانک ها، نهادها و نیروهای مسلح اهمیت 
نوع  این  مدیریت   1387 سال  از  قبل  تا  لیکن  دارند؛  ویژه ای 
درآمدها و منابع در اختیار مناطق بوده و با سالیق و شیوه های 
متفاوت اقداماتی انجام شده بود. از سال 1387 منابع غیر نقد 
با  مرتبط  اقدامات  و  وارد  تهران  شهرداری  مصوب  بودجه  به 
مدیریت آن راسا توسط هر منطقه انجام شد. در سال 1393 
از سوی شورای  دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع غیر نقد 
محترم اسالمی شهر تهران تصویب و به شهرداری تهران ابالغ 
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گردید؛ و در سال 1396 به دلیل کاهش چشمگیر منابع نقدی 
نقد،  غیر  منابع  برای تخصیص  وجود مرجع مشخص  و عدم 
بخشی از دستورالعمل مذکور طی بخشنامه ای توسط شهردار 
محترم وقت تهران متوقف گردید. نهایتاً هم زمان با ایجاد اداره 
کل خزانه داری در معاونت مالی و اقتصاد شهری، دستورالعمل 
ماده  بر  )مشتمل  نقد  غیر  مصارف  و  منابع  مدیریت  اجرایی 
هفتمین  و  نود  در  پیوست(  فرم های  و  دستورالعمل  و  واحد 
اسالمی شهر  نود هشتمین جلسات رسمی شورای محترم  و 
تهران در تاریخ 13 و 1397/08/14 تصویب گردید و در تاریخ 
شهرداری  مستغالت  و  امالک  سازمان  سوی  از   1397/09/18

تهران به کلیه مناطق ابالغ شد.
کارکردهای دستورالعمل جدید عبارت است از:

• پیش بینی منابع )اعم از نقد و غیر نقد( به صورت یکپارچه   
جهت تصمیم گیری بهینه برای اجرای پروژه های مصوب

به صورت  نقد  غیر  و  نقد  مصارف  و  منابع  تخصیص   •  
یکپارچه و کنترل و نظارت بر اجرا

• انجام مکانیزه کلیه فرآیندها و نظارت و کنترل بر آن ها  
• قطع رابطه بین کارگزار و منطقه و مدیریت کلیه منابع و   

مصارف با محوریت اداره کل خزانه داری
• تأکید بر تطبیق حساب با کارگزار به صورت ماهیانه  

• ممنوعیت واگذاری چک مؤدی و واریز نقدی به حساب   
کارگزار از طرف مناطق 

• ممنوعیت خرید ملک داخل طرح توسط شرکت کارگزار  
• ارائه ضمانت نامه بانکی توسط شرکت کارگزاری  

تا  دستورالعمل  ابالغ  تاریخ  از  گرفته  اقدامات صورت  اهم 
زمان نگارش این متن عبارتند از:

سازمان  همکاری  با  موصوف،  دستورالعمل  1(فرایندهای   
سیستم  در  تهران  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
فاینانس تحت عنوان مدیریت منابع و مصارف غیر نقد ایجاد 
و راه اندازی شد و به صورت مستمر در حال بهینه سازی است.
2(تعیین و تکلیف موضوع ذینفع واحد با صدور دستورالعمل   

به منظور جلوگیری از شکل گیری بازار غیررسمی و واسطه گری 
که مانع تحقق درآمد نقد شهرداری تهران می گردید.

۱-5-3-2-۳- مدیریت بدهی
شهرداری کالن شهر تهران با توجه به وظایفی که بر عهده  
دارد، ملزم به سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح های عمرانی و 
و  مناسب  مالی  اتخاذ سیاست  امر  همین  است.  زیرساختی 
نحوه تأمین مالی این سرمایه گذاری ها را به یکی از دغدغه های 
اصلی مدیریت شهری مبدل ساخته است. در یک دسته بندی 
کلی می توان منابع موجود برای تأمین مالی این سرمایه گذاری ها 
را به دو گروه منابع داخلی و خارجی تقسیم کرد که بهره گیری 
هر یک بسته به ماهیت سرمایه گذاری  موردنظر دارای مزایا 
ساختار  ویژگی های  از  یکی  دیگر،  سوی  از  است.  معایبی  و 
درآمدی شهرداری تهران، وابستگی باالی درآمدهای شهرداری 
به درآمدهای ماهیتاً ناپایدار است. همین موضوع باعث شده 
به شدت  را  بازار مسکن، درآمدهای شهرداری  نوسانات  است 
تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو منابع خارجی، جهت تأمین 
اعتبارات الزم پروژه ها و طرح های عمرانی به یکی از منابع عمده 
شهرداری مبدل گردیده است. همچنین عدم توانایی در انجام 
مدیریت  که  است  دیگری  مسئله  پیمانکاران،  مالی  تعهدات 

شهرداری با آن مواجه است.
و  مالی  تأمین  برای  بدهی  اهرم  از  بهره گیری  باوجوداینکه 
دستیابی به ساختار سرمایه بهینه یک رویکرد در مدیریت مالی 
محسوب می شود و یکی از مسائل مهم در رعایت عدالت بین 
نسلی در ادبیات توسعه است، بااین وجود کاهش درآمدهای 
شهرداری از یکسو و رشد باالی هزینه ها از سوی دیگر موجب 
شده است که ساختار سرمایه شهرداری و افزایش بدهی ها به 
تهران مبدل شده است.  از معضالت اساسی شهرداری  یکی 
در حال حاضر بدهی های شهرداری تهران در حدود 52 هزار 
میلیارد تومان اعالم شده و با توجه به بودجه 18930 میلیارد 
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برابر   2.75 حدود  در  شهرداری  بدهی های  مجموع  تومانی، 
بودجه شهرداری است.

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که بدهی ماهیتاً یک 
متغیر انباره است و نحوه برخورد با آن متفاوت از برخورد با 
متغیرهای جریان  که  و هزینه ساالنه شهرداری  درآمد  بحث 
به  توجه  با  آن  بازپرداخت  عدم  و  است  می شوند،  محسوب 
نرخ های بهره جاری، در سال های آتی شهرداری را با مشکالت 
عدیده و به مراتب شدیدتری روبه رو خواهد ساخت. بر اساس 
تعریف سازمان ملل، یکی از وجوه عدالت در مالیه شهرداری 
خدمات  از  بهره گیری  با  متناسب  عوارض  و  مالیات  پرداخت 
بدهی ها  اهرم  از  بهره گیری  هرچند  لذا  است.  محلی  عمومی 
عدالت  به  دستیابی  جهت  سرمایه گذاری  پروژه های  برای 
انباشته نامتعارف و  اما بدهی های  بین نسلی ضروری است، 
علی الخصوص خلق بدهی برای هزینه های جاری با این مفهوم 

در تضاد است. 
نیازهای مالی فزاینده شهرداری تهران در کنار انعطاف پذیری 
سمت  به  را  شهری  مدیریت  موجود،  درآمدی  منابع  پایین 
فروش و واگذاری دارایی ها و امالک و مستغالت شهرداری و 
ازجمله  برای شهر  نامطلوب  از محل درآمدهای  کسب درآمد 

تغییر کاربری سوق داده است.

۲- تحلیل راهبردی و تبیین راهبردها
وضع  تحلیل  و  تبیین  راهبردی  برنامه ریزی  بخش  مهم ترین 
موجود و تدوین راهبردها و سیاست هایی جهت تحقق اهداف 
راهبردی  تحلیل  این فصل  در  منظور  بدین  است.  برنامه  کالن 
و  شهری  حکمروایی  لحاظ  به  تهران  شهر  موجود  وضعیت  از 
نظام مدیریت انجام شده و راهبردهای مربوطه در شش محور 
اصلی تنظیم گردیده است. راهبردهای کالن تدوین شده عبارتند 
ارتقای  شهری،  یکپارچه/هماهنگ  مدیریت  سمت  به  نیل  از: 
نقش آفرینی اثربخش شهروندان، کاهش فساد و ادراک فساد، 
افزایش سهم درامدهای پایدار، ارتقای بهره وری منابع انسانی و 
برقراری انضباط مالی است. ذیل هر راهبرد سیاست های مترتب 
اقدامات اجرایی مربوط به هر سیاست  ادامه  تدوین شده و در 

نگاشته شده است. 
۲-۱- نیل به سمت مدیریت یکپارچه/هماهنگ شهری

دستیابی  گرفته  بررسی های صورت  و  تحلیل ها  به  توجه  با 
به مدیریت محلی یکپارچه، یکی از اهداف نهایی و بلندمدت 
شهرداری ها و بخصوص شهرداری تهران در دهه آتی است. اما 
موافقان  بین  توازن  و  موجود،  روندهای  از  واقع گرایانه  ارزیابی 
اختیارات  و  مسئولیت  بیشتر  هرچه  واگذاری  مخالفان  و 
به  توجه  با  شهرداری  به  درآمدی(  اختیارات  )به خصوص 
توانمندی های موجود و قابل احصا شهرداری، نشان می دهد که 
تحقق این امر در بازه زمانی 5 ساله برنامه سوم توسعه شهر 
تهران دور از دسترس است. تحقق مدیریت یکپارچه شهری در 
کوتاه مدت و با تصمیمات آنی و بدون در نظر داشتن فرآیندهای 
ازاین رو  و  ندارد  باالیی  برای دوره گذار، مطلوبیت  تعاملی الزم 
و  ذهنی  همسویی  و  تجربه  توانمندی،  گفتمان،  آوردن  فراهم 
دیگر  و  شهرداری  برای  یادگیرنده  فرآیندی  طی  جمعی  عملی 
بنابراین  بود.  خواهد  مؤثر  مدیریت شهری  در  درگیر  نهادهای 
ضرورت  شناسایی  ضمن  تهران  شهر  توسعه  سوم  برنامه  در 
دستیابی به مدیریت یکپارچه محلی به عنوان یک راهبرد اصلی 
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در پاسخ گویی به مسائل مرتبط با ناهماهنگی های نهادی، »نیل 
یکی  به عنوان  شهری«  هماهنگ  یکپارچه  مدیریت  سمت  به 
از راهبردهای اصلی ذیل مأموریت »نظام مدیریت و خدمات 

کارآمد در حکمروایی شهری« انتخاب شده است.
همان گونه که در بررسی های بخش الف )سند حاضر( مشخص 
است، مهم ترین مسئله حاکمیتی اداره شهرها، تعدد دستگاه های 
کاری  موازی  به سردرگمی،  منجر  که  است  آن  در  گیر  تصمیم 
اتالف بی شمار منابع و »شکست هماهنگی« و عدم  گسترده، 
اداره کارآمد و اثرگذار شهر هستند. دخالت بیش از 23 دستگاه 
اجرایی  و تداخل وظایف آن ها، لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی 
و وظایف مدیریت اجرا از سطح ملی به سطح محلی، مسئله 
و  شهری  یکپارچه  مدیریت  با  آن  ارتباط  و  پایدار  درآمدهای 
مسائل عمده دیگر در این زمینه مناقشه زیادی در امر مدیریت 
شهری ایجاد کرده است. فارغ از تفاوت های بنیادین کالن شهر 
تهران با دیگر شهرها و همچنین سرنوشت الیحه نظام مدیریت 
اتخاذ سیاست های  لزوم  اسالمی،  در مجلس شورای  یکپارچه 
مهم  امر  این  به  الزم دستیابی  ایجاد سازوکارهای  و  راهبردی  
برای ایجاد هماهنگی به عنوان گام نخست دستیابی به مدیریت 
یکپارچه ازجمله مباحث کلیدی است که در برنامه پنج ساله به 

آن توجه شده است. 
حجم باالی دعاوی شهرداری و صدور احکام علیه این سازمان 
عمومی غیردولتی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری 
خصوص  این  در  شهرداری  حقوقی  نظام  ناکارآمدی  از  نشان 
دارد. تراکم و تزاحم قوانین شهری، تفاسیر متفاوت از قوانین 
موجود و اعمال رویه های متفاوت در یک سیستم واحد و تعدد 
نهادهای تأثیرگذار به عالوه تخلف از قوانین حاکم، از دالیل عمده 
به  را  بسیاری  هزینه های  که  است  شهری  مرافعات  افزایش 
شهرداری تحمیل می نماید. سند تغییر و تحول شهرداری، رقم 
دیون و بدهی های مربوط به دعاوی مطروحه اشخاص حقیقی 
و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی که منجر به صدور حکم 

قطعی علیه شهرداری تهران شده را مبلغ 3.4 هزار میلیارد تومان 
و دعاوی ای که تا تاریخ مذکور منجر به صدور رأی قطعی نشده 
است را مبلغ 6.600 میلیارد تومان اعالم نموده است، که نزدیک 
به ۳۶ درصد بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ است. تعدد 
نهادهای درگیر در این امر و نیاز اساسی به هماهنگی نهادهای 

ذی ربط مسئله ای حیاتی برای کاهش دعاوی است. 
نیاز  به  پاسخ  در  بعدی  بخش  در  شده  تبیین  راهبردهای 
پنج ساله  دوره  در طی  تا  است  تنظیم شده  حکمروایی شهری 
شهری  مدیریت  در  نهادی  هماهنگی  سطح  سوم  برنامه 
افزایش یافته و به تدریج خواست، اراده، توانمندی فنی و انسانی 
الزم برای تحقق مدیریت یکپارچه در شهر تهران تقویت گردد.

در این زمینه با توجه به ارزیابی صورت گرفته از نقاط قوت 
شهرداری های  با  همسو  تهران  شهرداری  است،  الزم  ضعف  و 
هماهنگ  اقداماتی  استان ها  عالی  شورای  و  کالن شهرها  دیگر 
خواست  و  گفتمان  تقویت  ضمن  تا  نماید  اجرا  و  طراحی  را 
در  موفقیت  کسب  امکان  ایران،  در  محلی  دولت های  جمعی 
تحقق گام به گام مدیریت یکپارچه هماهنگ شهری را افزایش 
کوتاه مدت  زمانی  بازه های  در  است  ضروری  همچنین  دهد. 
)یا  فعال  فرآیندهای  و  انسانی  نیروی  میان مدت،ساختار،  و 
غیرفعال( در تعامل میان شهرداری با دولت و مجلس شورای 
بخصوص  و  شهرداری ها  عملکردی  ارتقا  جهت  در  را  اسالمی 
و  نهادها  با  تعامالت  طرفی  از  بخشد.  ارتقا  تهران  شهرداری 
دستگاه های مرتبط با حوزه قضایی را در جهت هم سویی آن با 
مدیریت یکپارچه هماهنگ شهری و اهداف دولت قوی محلی 

تقویت نماید.
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۲-1-1-راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی:
راهبرد 1- بسط همکاری ها با کالن شهرها و شورای عالی استان ها 
برای پیشبرد لوایح و طرح های تنظیم شده در راستای مدیریت 

هماهنگ/مدیریت یکپارچه
سیاست ها

و  معین شهرداری  مأموریت های  بر  فعالیت ها  انطباق   .1  
همکاری بین نهادی در تحقق مأموریت های فرعی )ماده 3(

گام به گام  واگذاری  و  ملی  حاکمیتی  وظایف  تفکیک   .2  
محلی  سطح  به  مرکزی  دولت  دستگاه های  اجرایی  وظایف 

)ماده 3(
3. توسعه گفتمان مدیریت یکپارچه/هماهنگ شهری در   

نهادهای سیاست گذار )ماده 3(
اقدامات اجرایی

رویه  اعمال  راستای  در  اجرایی  آیین نامه  تهیه  و  اصالح   •  
واحد در روابط شهرداری با شورای اسالمی شهر و شورای عالی 

استان ها 
• بازنگری و اصالح الیحه مدیریت یکپارچه از ضروری ترین   

اقداماتی است که باید به صورت جدی بدان پرداخته شود.
مرز  کردن  مشخص  برای  پژوهشی  پروژه های  تعریف   •  

وظایف حاکمیتی ملی و محلی،
• شناسایی و واگذاری وظایف اجرایی دستگاه های دولتی   

در سطح خرد، 
• برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحب نظران و نخبگان   

شهری برای تدوین مدل بومی مدیریت یکپارچه/هماهنگ، 
• طراحی مدل مدیریت هماهنگ در سطوح بخشی و بین   

بخشی.
• تشکیل کارگروه مشترک مدیریت هماهنگ شهری میان   

شهرداری، دولت، قوه قضاییه و مجلس

راهبرد 2-  بازنگری ساختاری و عملکردی تعامالت شهرداری و 
شورا با دولت و مجلس در جهت تصویب قوانین و مقررات با 

جهت گیری مدیریت هماهنگ شهری
سیاست ها

1. بهره گیری حداکثری از امکانات قانونی فراهم شده برای   
اعمال مدیریت هماهنگ شهری )ماده 3( 

2. توسعه ابزارها و امکانات قانونی برای هماهنگی نهادی،   
همگون سازی توزیع وظایف مدیریتی بین نهادهای مختلف 

)ماده 3(
اقدامات اجرایی

• برگزاری جلسات منظم فصلی با نمایندگان حوزه انتخابیه   
تهران در مجلس شورای اسالمی و همچنین وزرا و معاونین 
محترم ریاست جمهوری و ارائه گزارش به  ایشان در ارتباط با 

مسائل و مشکالت شهری.
در  نمایندگان متخصص شهرداری  رایزنی جهت حضور   •  

مراجع تقنینی

راهبرد 3-  تقویت تعامالت نهادی با نهادهای قضایی در جهت 
کاهش دعاوی و جلوگیری از نقض مقررات شهری وضع شده

سیاست ها
1. بسط سازوکارهای نظام مند در تعامل با مراجع قضایی و   

مشارکت قانون مندانه آن ها در تصویب قوانین )ماده 15(
2. تنظیم و پیاده سازی تفاهم نامه با مراجع قضایی و دیوان   

عدالت اداری و دیگر نهادهای ناظر)ماده 15(
انسانی  سرمایه  تقویت  و  نهادی  حقوقی،  توان  ارتقا   .3  

شهرداری برای پیگیری مسائل حقوقی )ماده 15(
4. جذب برگزیدگان و پرورش و توسعه نیروی انسانی در   

زمینه های حقوقی)ماده 15(
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اقدامات اجرایی
• امضای تفاهم نامه همکاری با کانون وکالی دادگستری  

دیوان  و  قضایی  مرجع  نهادهای  با  تفاهم نامه  امضای   •  
عدالت اداری

قوه  نمایندگان  با  فصلی  منظم  نشست های  برگزاری   •  
قضاییه

• مذاکره با قوه قضاییه در خصوص تقویت دادسرای ویژه   
شهرداری همچنین ایجاد دادگاه حقوقی ویژه مدیریت شهری 

و حقوق شهروندی
برای  مجازی  دادگاه های  و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   •  

کارکنان حوزه های حقوقی شهرداری تهران
• جمع آوری و تصویب و تعیین ناسخ و منسوخ قوانین و   

جداسازی ضوابط الزم االجرا از بخش های ملغی شده
• اصالح ساختار اداره کل حقوقی و اداره کل تدوین قوانین   

و امور شورا و جذب نخبگان حقوقی

راهبرد 4-توسعه یافتگی ارتباطی
سیاست ها

1. طراحی و تدوین اقالم راهبردی، تبلیغاتی و اطالع رسانی   
بین المللی برای شهرداری )ماده 4(

عملکردی  و  ساختاری  وضعیت  اصالح  و  بازنگری   .2  
حوزه های بین المللی )ماده 6(

3. توسعه دیپلماسی شهری اثربخش و کارآمد )ماده 4(  
4. تدوین و تولید اقالم راهبردی و تبلیغاتی )ماده 81(  

5. بسط پاسخگویی و تعامل با مراجع مختلف )ماده 81(  
6. توسعه و ارتقای کارکردهای ارتباطی و رسانه ای شهرداری   

)ماده 81(

اقدامات اجرایی
• تهیه و تدوین سند دیپلماسی شهری  
• تهیه و تدوین سند نشان برتر تهران  

• تهیه و تولید کتاب، بولتن، بروشور و کاتالوگ های معرفی   
تهران به زبان انگلیسی 

تبلیغاتی معرفی  تولید محصوالت چندرسانه ای  و  تهیه   •  
شهر تهران برای گردشگران خارجی

• توسعه پورتال انگلیسی شهرداری تهران  
• عملیاتی کردن سامانه سفرهای خارجی شهرداری تهران  

گزارش  ارسال  برای  اجرایی  دستورالعمل های  تدوین   •  
سفرهای خارجی مدیران شهرداری تهران

سفرهای  انجام  شرایط  برای  علمی  سازوکارهای  تدوین   •  
خارجی با تأکید بر کاهش میزان مأموریت ها

• پیگیری مسائل حقوقی و قضایی سفرهای خارجی گذشته   
مدیران شهرداری تهران 

• جذب و نگهداشت نخبگان برگزیده در حوزه های بین الملل   
شهرداری تهران

• تشکیل بانک اطالعاتی از متخصصان درون-برون سازمانی   
برای تعامالت بین المللی

• انعقاد تفاهم نامه های خواهرخواندگی با شهرهای خارجی  
نمایندگان  با  مشترک  و  منظم  نشست های  برگزاری   •  

شهرداری های خارجی
و  ملی  و جشنواره های  همایش ها  کنفرانس ها،  برگزاری   •  

بین المللی باهدف تبلیغ و ترویج نشان برتر شهر تهران
• طراحی و برگزاری نمایشگاه های بین المللی برای معرفی   

شهر و شهرداری در خارج و داخل کشور
• تهیه و تدوین سند جامع اطالع رسانی  

• تهیه و تدوین پیوست ارتباطی-رسانه ای برای پروژه های   
شهری 

کاتالوگ های  و  بروشور  بولتن،  کتاب،  تولید  و  تهیه   •  
عملکردی شهرداری تهران
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• تهیه و تولید محصوالت چندرسانه ای راهبردی، آموزشی   
و تبلیغاتی

و  مردم  با  پایدار  ارتباطی  سامانه  راه اندازی  و  تأسیس   •  
اقشار مختلف

• پاسخگویی و تعامل با مراجع مختلف شهر از طریق ایجاد   
نهاد سخنگویی برای شهرداری تهران

و  جوانان  و  زنان  دو سطح  در  ارتباطی  سامانه  طراحی   •  
بانک نخبگان همکار شهرداری تهران

• برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و جشنواره ها با رویکرد   
ارتقای کارکردهای رسانه ای شهرداری تهران

• برگزاری کارگاه های آموزشی حوزه شهری با رویکرد توسعه   
صالحیت های و شایستگی های رسانه ای

• توسعه رسانه های شهری در سطح محلی و ملی  

۲-2- ارتقاء نقش آفرینی اثربخش شهروندان
تقویت نهادهای محلی از طریق تحقق مدیریت یکپارچه/  
همکاری  و  مردمی  مشارکت  بسط  بدون  شهری  هماهنگ 
شهری  مدیریت  در  تشکل  نایافته  و  تشکل یافته  شهروندان 
نمی شود،  شهروندان  رضایت مندی  ارتقای  به  منجر  نه تنها 
محلی  دولت  در  متنفذ  و  ذی نفع  گروه های  تسلط  بلکه خطر 
بهبود  در  شهروندان  مشارکت  ضرورت  می نماید.  تقویت  را 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی شهرها و 
به طورکلی در تحقق حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی پایدار 
بر کسی پوشیده نیست. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان 
می دهد اداره شهرها به نحو مطلوب در موارد بسیاری از توان 
معلول مشارکت  امر  این  در  موفقیت  و  است  خارج  دولت ها 
مردم و شکل گیری و فعالیت نهادهای محلی است. تنها با جلب 
اعتماد عمومی و استفاده از مشاوره عموم مردم و متخصصان 
اداره موفق شهر امیدوار  است که تا حدود زیادی می توان به 
می شود  شروع  آن  وجود  عدم  از  مردمی  مشارکت  طیف  بود. 

ختم  کامل  مشارکت  به  مشاوره  مختلف  درجات  از  گذار  با  و 
تمامی  آوردن  میدان  به  مشارکت  درجه  متعالی ترین  می شود. 
طرح های  اجرای  در  شهروند  مادی  و  فیزیکی  سرمایه  و  توان 

شهری است. 
مشارکت شهروندی در ایران به طور عام و در شهر تهران به طور 
خاص دارای موانع ساختاری است، اما بااین وجود ظرفیت هایی 
نیز به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در این زمینه وجود دارند که 
می توان با بهره گیری از آن ها مشارکت شهروندان در اداره بهتر 
در  شهروندان  مشارکت  جلب  بخشید.  ارتقا  را  شهری  امور 
بازآفرینی  برنامه های  شهری،  توسعه  طرح های  اجرای  و  تهیه 
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  مختلف  سطوح  شهری،  پایدار 
نیافته  تشکل  سطح  سه  در  می توان  را  محلی  امور  اداره  و 
امور شهری(،  در  آن ها  مشارکت  و  در محالت  مردم  )سکونت 
نیمه تشکل یافته )مشارکت در انتخابات محله ای و یا همکاری 
با اصناف( و تشکل یافته )سمن ها، اتحادیه ها و...( طبقه بندی 
نمود. ایجاد زیرساخت های مشارکت شهروندان در امور محلی 
یکی از اصلی ترین راهکارهای حرکت به سمت بازآفرینی پایدار 
شهری است که در پایین ترین سطح آن یعنی در مقیاس خرد 
محالت شهری قابل تحقق بوده و بسط و ارتقای آن مستلزم 

اتخاذ رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی محالت شهری است. 
در سطح دوم مشارکت، نهادهای محله ای اعم از شورایاری ها، 
 ... و  محلی  اجتماعات  سازمان های  و  سمن ها  محالت،  سرای 
حضور  محور  محله  سازمان های  و  نهادها  مهم ترین  به عنوان 
دارند. عملکرد و اثربخشی نهادهای محله ای به دلیل ضعف های 
وظایف  نامناسب  چارچوب  و  تشکیالتی  ساختار  در  موجود 
از  اخیر  سال های  در  محله ای  نهادهای  این  برای  تعریف شده 
کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده است و نیازمند بازنگری 
سراهای  نقش  آن هاست.  عملکرد  و  مدیریت  نحوه  در  جدی 
محله و شورایاری ها در زمینه درگیر سازی شهروندان در امور 
از سمت  و بسترساز حرکت  اهمیت است  محلی بسیار حائز 
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نظام متمرکز مدیریت شهری به سمت حکمروایی خوب شهری 
به ویژه  و  مسائل شهر  برابر  در  انفعال  از  خروج شهروندان  و 
محله و دستیابی به یک نظام برنامه ریزی محلی کارآمد است. 
مشارکت  از  بهره مندی  و  محله ای  هویت های  تقویت  بنابراین 
سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور نیازمند بازتعریف ساختار 
سراهای محله و شورایاری ها و تقویت مهارت ها و توانمندی های 

مسئولین امر است.  
مشارکت  سوم  سطح  در  شهری  کسب وکارهای  ساماندهی 
شهروندان موردتوجه ویژه است که امکان تحقق آن به صورت 
وجود  نیز  محالت شهری  و  مناطق  مقیاس  در  و  تشکل یافته 
دارد. این نوع مشارکت می تواند صرف نظر از منافع اقتصادی و 
مالی، پیگیری اهداف مشترک اجتماعی گروه های کسب وکار را 
محقق نماید و در جهت توسعه محالت شهری از منافع خاص 
کسب وکارهای  ساماندهی  و  تقویت  شود.  بهره برداری  آن  از 
دانش بنیان وجه مهمی از ساماندهی و بازآفرینی اراضی تجاری 
و صنعتی است که دارای نتایج و دستاوردهای اقتصادی برای 
ویژه  توجه  اشاره ضرورت  محالت شهری است. مطالب مورد 
می کند،  آشکار  را  محلی  مقیاس  در  مردم  مشارکت  جلب  به 
با توجه به این مسائل، ارتقای کارایی و بهره وری نقش آفرینی 
و  راهبردها  طریق  از  می توان  را  شهروندان  مؤثر  مشارکت  و 

سیاست های معرفی شده در بخش بعدی محقق کرد.

۲-2-1- راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی:
راهبرد 1- ارتقای مشارکت شهروندان در فرایند تحقق بازآفرینی 

پایدار شهری
سیاست ها

1. افزایش نرخ مشارکت مردم در فعالیت های محله   
2. جلب مشارکت ساکنان در هنر و فعالیت های فرهنگی   

در مقیاس محلی
3. تقویت حضور مردم در تصمیم گیری و رأی گیری های محلی  

اقدامات اجرایی
• تدوین الیحه نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان در   

مدیریت شهری  )ماده 65(
و  بهره برداری  به  مربوط  امور  در  مردم  مشارکت  جلب   •  
نگهداری پروژه های مربوط به برنامه های توسعه محله )ماده 

)65
• شراکت دادن ساکنان و فعاالن محلی در امور نگهداشت   

شهر )مانند کشاورزی شهری و محله ای( )ماده 65(
بهسازی،  در  جویانه  مشارکت  روش های  به کارگیری   •  

زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری )ماده 65(
از طریق  نهادهای محله ای  • تقویت دارایی های اجتماعی   

رویدادهای مشارکتی هنری )ماده 65(
• سرمایه گذاری و اعمال سیاست های فرهنگی در راستای   

ارتقای سرمایه اجتماعی ساکنین)ماده 65(
• اخذ نظرات شهروندان در فرایند تهیه طرح های شهری   

)ماده 42(
نظرات  مستمر  پایش  و  نظرسنجی  سازوکارهای  ایجاد   •  

شهروندان )ماده 42(

راهبرد 2-بسط برنامه ریزی مشارکتی محله محور
سیاست ها

1. ترویج نظام محله محور و رویکرد توسعه از پایین به باال   
برای درک بیشتر نیازها و همراهی ساکنین و شهروندان

2. بازنگری و توجه ویژه به نظام طرح ریزی شهری باهدف   
کارآمد ساختن اسناد توسعه در مقیاس محله ای

3. ایفای نقش صحیح شهرداری مناطق به عنوان تسهیلگر،   
توسعه  برنامه های  در  راهبر  و  هدایت کننده  ناظر،  حامی، 

محله ای 
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اقدامات اجرایی
• تهیه سند توسعه 5 ساله برای تمامی محالت شهر )ماده 40(  

• تأسیس و راه اندازی نهادهای دائمی توسعه محله با تأکید   
آموزش  و  اطالع رسانی  فنی،  خدمات  ارائه  و  تسهیلگری  بر 

عمومی )ماده 40(
عوارض  محل  از  محلی  مشارکتی  پروژه های  تعریف   •  

نوسازی)ماده 40(
• تدوین برنامه های کاربست محور در راستای اخذ نظرات   

ساکنان محله و دستگاه های مؤثر)ماده 40(
محلی  کوچک مقیاس  پروژه های  طرح ریزی  و  تعریف   •  
به جای پروژه های سخت افزاری بزرگ مقیاس شهری)ماده 40(

• تلفیق برنامه ریزی محله محور با برنامه سازمانی مناطق   
شهرداری)ماده 40(

• ایجاد ردیف بودجه مشخص به برنامه های توسعه محالت   
فرهنگی-اجتماعی  و  عمرانی  فعالیت های  بودجه  محل  از 

شهرداری)ماده 40(

راهبرد 3- ارتقای عملکرد نهادهای محله ای 
سیاست ها

1. شکل گیری همکاری بین نهادی در مدیریت محله ای  
2. توانمندسازی و تقویت نهادها و سازمان های مردم نهاد   

3. اصالح ساختار نهادهای محله ای اعم از شورایاری ها و   
سراهای محالت و هدایت آن ها به سمت تحقق سازمان های 

مردم نهاد
4. افزایش سهم مشارکت سازمان های مردم نهاد )سمن ها(   

در برنامه های توسعه محلی
اقدامات اجرایی

• تشکیل نهادهای پیگیری و پایش برنامه در میان مردم   
محالت )ماده 70(

• ایجاد شبکه های همیاری و همکاری توسعه در مقیاس   
محلی)ماده 70(

 NGO با  ارتباط سراهای محالت  و  عملکرد  نحوه  تغییر   •  
های محلی)ماده 70(

• گزارش دهی منظم اوراق حسابداری سراهای محالت)ماده 70(  
• شفاف سازی فرایند انتخاب مدیران محله)ماده 70(  

برنامه  در  محلی  نهادهای  نظرات  اعمال  و  شناسایی   •  
توسعه محلی)ماده 70(

امکان  ایجاد  و  محلی  مدیریت  فرایندهای  • شفاف سازی   
دسترسی نهادهای محلی به اطالعات )ماده 70(

محله ای  نهادهای  عملکرد  پایش  و  رصد  امکان  ایجاد   •  
توسط مردم )ماده 70(

راهبرد 4- تقویت و ساماندهی تشکل های کسب وکار
سیاست ها

1. تقویت و ساماندهی تشکل های محلی و کسب وکارها و   
تعاونی های توسعه محلی دانش بنیان

2. بازآفرینی مشارکتی پهنه های صنعتی رهاشده در محالت شهری  
3. حمایت از استقرار صنایع خالق در محالت دارای مسائل   

اجتماعی و فرهنگی خاص
اقدامات اجرایی

• سازمان دهی و تشکیل تعاونی های توسعه محلی  )ماده 41(  
• تهیه بسته های تشویق کارآفرینان به سرمایه گذاری در   

محالت و استفاده از نیروی کار محلی)ماده 41(
جهت  در  محلی  اقتصادی  فرصت های  بسته های  تهیه   •  

کارآفرینی و توانمندسازی)ماده 41(
• ساماندهی مشارکتی کسب وکارهای خرد غیر آالینده در   

طرح های توسعه شهری)ماده 41(
• بسط روش های اقتصادی تحقق خدمات شهری از طریق   

ترکیب کاربری های خدماتی و ارزش افزا)ماده 41(
برای  اقتصادی  تشکیالت  جذب  و  مکانی  سازی  برند   •  

استقرار در پهنه های فرسوده شهری)ماده 41(
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• ساماندهی گروه های تولیدی خوشه ای در محالت خاص   
و توسعه بازار کار محلی در اطراف آن ها)ماده 41(

برای استقرار صنایع خالق در  تهیه بسته های تشویقی   •  
محالت دارای مسائل اجتماعی و فرهنگی خاص)ماده 41(

• توسعه و گسترش سازمان های غیردولتی و تعاونی های   
فعال در حوزه کسب وکارهای دانش بنیان)ماده 41(

و  خالق  صنایع  از  حمایتی  بسته های  تدوین  و  تهیه   •  
دانش بنیان)ماده 41(

به هم پیوسته  تولیدی  و  کارآفرینی  پایگاه های  ایجاد   •  
به منظور بهبود فرایندهای نوآورانه )ماده 41(

راهبرد5 -تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران
سیاست ها

1. طراحی سازوکارهای چگونگی توزیع منابع عمومی برای   
کاهش فاصله شکاف مناطق کم برخوردار و بیشتر برخوردار 

2. افزایش سهم محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در   
بودجه دستگاه های بخش عمومی

3. ایجاد عرصه های عمومی فعال برای شکل گیری تعامالت   
اجتماعی

اقدامات اجرایی
• تهیه طرح های تأمین، توسعه و تجهیز امکانات و خدمات   

روبنایی و خدمات شهری و محله ای  )ماده 23(
دسترسی  قابلیت  با  محلی  خدمات  سرانه های  تأمین   •  

پیاده)ماده 23(
به پروژهای مشارکتی  • تخصیص ردیف بودجه مشخص   

توسعه محلی)ماده 23(
• تخصیص ردیف بودجه مشخص به تأسیس نهاد دائمی   
محله ای)ماده  توسعه  دفاتر  فاقد  محالت  در  محله  توسعه 

)23
بافت  دارای  محالت  در  شهری  پالزای  و  میدان  ایجاد   •  

فرسوده با اولویت)ماده 23(

کم  محالت  در  محله ای  پاتوق های  تقویت  و  ایجاد   •  
برخوردار)ماده 23(

و  تفریحی  امکانات  و  سبز  فضاهای  تقویت  و  حفظ   •  
فرهنگی در محالت کم برخوردار )ماده 23(

بهینه  مکان یابی  و  عمومی  حمل ونقل  شبکه  بهبود   •  
دارای  برخوردار  کم  محالت  در  حمل ونقل  ایستگاه های 

اولویت)ماده 23(

۲-3-کاهش فساد و ادراک فساد
تحقق مدیریت محلی یکپارچه هماهنگ شهری که با مشارکت 
نیازمند  باشد،  توأمان  محور  مردم ساالری محله  در  شهروندان 
ارتقای سرمایه اجتماعی شهرداری تهران به عنوان پیشران تحقق 
این گونه حکمروایی خوب شهری است. بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته یکی از مهم ترین گلوگاه های مهم اعتماد مردم به 
شهرداری در کنار اثربخشی و کارآمدی شهرداری، میزان فساد 
موجود و ادراک عمومی از فساد در شهرداری تهران شناخته شده 
که همسو با تحقق مدیریت یکپارچه هماهنگ شهری و ارتقای 
مشارکت مؤثر شهروندان، از راهبردهای اصلی شهرداری تهران 
حکمروایی  و  کارآمد  خدمات  مدیریت  نظام  مأموریت  ذیل 

شهری تعریف شده است.
همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت شناسایی وجود بیش از 
36 فرایند فسادزا در شهرداری تهران بستری مناسب برای بروز 

و ظهور فساد در شهرداری را فراهم نموده است. 
و  فرآیندها  بازآرایی  فسادزا،  فرایندهای  این  دقیق  شناسایی 
تشکیالت در جهت مواجهه با آن ها از طریق هوشمند سازی، 
الکترونیکی کردن، به هنگام سازی اطالعات و ... از راهکارهای 
مهم برای مقابله با فساد است. عالوه بر این مبارزه ساختارمند 
با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت در همه بخش ها است و الزام 
مدیران به پاسخ گویی و شفاف سازی اطالعات سازمانی است تا 
امکان برقراری رانت و بهره برداری منفعت طلبانه از امکانات به 
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حداقل رسیده و بسترهای فساد از میان برداشته شود. ایجاد 
شفافیت عالوه بر این در عیان شدن فرایندهای فسادزا نقش 
از کمک های  بهره برداری  و  نظارت همگانی  دارد. بسط  مؤثری 
مردمی و سمن ها نیز نقش مؤثری در شناسایی و جلوگیری از 
شهر  توسعه  سوم  برنامه  در  که  می نماید  ایفاء  فساد  ارتکاب 

تهران موردتوجه قرارگرفته است.
توسعه  برنامه سوم  اهداف  مهم ترین  از  یکی  فساد  با  مقابله 
شهر تهران است. در این راستا مواردی از قبیل ایجاد شفافیت، 
اصالحات نهادی و قانونی، حمایت از گزارشگران فساد و ایجاد 
سازوکارهای اساسی و نگاه راهبردی به مسئله مقابله با فساد 
روی  پیش  اساسی  اقدامات  ازجمله  شهری  برنامه ریزی  در 
شهرداری برای بازیابی سرمایه اجتماعی شهرداری تهران است.

۲- 3 -1- راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی:
راهبرد1: ارتقای شفافیت

سیاست ها
1. ایجاد شفافیت با توسعه جریان آزاد اطالعات مربوط به   

فرایندها، منابع درآمدی و نحوه هزینه این منابع)ماده6(
درآمدزا  فرایندهای  و   دریافت ها  میزان  شفاف سازی   .2  

)ماده6(
شفاف سازی  و  پاسخگویی  به  نهادها  مدیران  الزام   .3  

اطالعات سازمانی)ماده6(
افکار  در  حساسیت  دارای  اطالعات  عمومی  انتشار   .4  

عمومی به خصوص در حوزه شهرسازی)ماده6(
اقدامات اجرایی

• طراحی سامانه ای با قابلیت دسترسی همگانی)ماده6(  
• انتشار عمومی اطالعات شهرسازی و انتشار برخی اقالم   
برای  پروانه های صادره  و  تشکیل شده  پرونده های  اطالعاتی 
ساخت وساز و انتشار صورت جلسات کمیسیون ماده صد و 

ماده هفت)ماده6(

و  فساد  شاخص های  ساالنه  عمومی  سنجش   •  
شفافیت)ماده6(

• انتشار کلیه مناقصه ها ،مزایده ها تهاترها و اسناد مربوط   
به واگذاری ها)ماده6(

و  ،مستغالت  امالک  از  بهره برداری  مجوزهای  انتشار   •  
دارایی های شهرداری)ماده6(

• انتشار آرای کمیته فضای سبز)ماده6(  
پروانه، شیوه  عوارض صدور  دقیق محاسبه کلیه  • جدول   

محاسبه و جزئیات نحوه پرداخت آن )ماده6(
و مشخصات  کارکنان  تعداد  انتشار جزئیات دستمزدها   •  

مدیران و چگونگی نحوه ارتقا آن ها)ماده6(
• مشخص و شفاف شدن مبنای محاسبات عوارض)ماده6(  

• شفافیت در نحوه عملکرد اعتبارات غیر نقد در شهرداری   
تهران)ماده6(

• شفافیت فرایندهای مالی سراهای محله))ماده6(  

از ظرفیت های  بهره برداری  و  همگانی  نظارت  بسط   :2 راهبرد 
مردمی شناسایی و پیشگیری فساد

سیاست ها
گزارشگری  از  تشویقی  سیاست های  اعمال  و  حمایت   .1  
فساد و برخورد به موقع با متخلفین بر اساس قوانین مصوب 

)ماده7(
2. ایجاد حساسیت اجتماعی در شهر پیرامون فساد)ماده7(  
بر  مدنی  نهادهای  و  سمن ها  نظارت  زمینه های  ایجاد   .3  

فرایندهای فسادزا)ماده7(
اقدامات اجرایی

و  فساد  ساالنه شاخص های  عمومی  انتشار  و  • سنجش   
شفافیت)ماده7(

شناسایی  و  و سمن ها  مردمی  کمک های  از  بهره برداری   •  
فرایندها و گلوگاه های فساد)مواد 6و7(
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و   1888 و   137 سامانه های  کیفیت  بهبود  و  تقویت   •  
گزارش گیری مداوم)ماده6(

• برگزاری جلسات مشورتی شهری در مقیاس محله و ارائه   
اطالعات شفاف به شهروندان)ماده6(

راهبرد 3: شناسایی و بازنگری فرایندهای فسادزا
سیاست ها

1. استقرار نظام پدیدآوری پروژه های شهری)ماده13(  
تعامالت  قوانین،  رویه ها،  فرآیندها،  انطباق  بر  نظارت   .2  

درون نهادی و بین نهادی )ماده7(
انطباق فعالیت ها بر مأموریت های شهرداری و حذف   .3  

فعالیت های غیر مرتبط)ماده7(
4. تدوین شیوه نامه های الزم جهت ارتقاء سالمت اداری و   

مقابله با فساد)ماده7(
5. بهبود فرایندهای فسادزا دارای اولویت)ماده7(  
6. توسعه فرهنگ تعهد به برند سازمانی )ماده7(  

اقدامات اجرایی
• تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مقابله با فساد)ماده7(  

• طراحی سازوکارهای هوشمند سازی فرآیندهای اولویت دار   
محمل فساد)ماده7(

• استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب   
مبتنی بر فناوری های تحلیل داده)ماده7(

• تدوین شیوه نامه های الزم جهت ارتقاء سالمت اداری و   
مقابله با فساد)ماده7(

• به روزرسانی سامانه ها و یکپارچه سازی آن ها)ماده7(  
• تقویت و احیای نظارت از طریق سازوکارهای مختلف در   

سطوح خرد، میانه و کالن)7(
• نظارت بر پیمانکاران و جلوگیری قانونی از به کارگیری و   

بهره کشی از اتباع خارجه در بخش خدمات شهری)ماده7(
امور  در  شورایاران  ورود  از  جلوگیری  و  دقیق  نظارت   •  

پیمانکاری مناقصات و مزایده ها)ماده7(

 7 ذی حساب  به عنوان  نماینده  و  قائم مقام  انتخاب   •  
مناطق و سازمان ها و شرکت ها توسط شورا از بین کارمندان 

شورا)ماده7(
• بازرسی قبل از انجام کار در کنار ذی حسابی)ماده7(  

• مشخص و شفاف شدن مبنای محاسبات عوارض)ماده7(  
• تعیین جایزه سالمت اداری با نظرخواهی مردم و مشارکت   

مردم در سطوح مختلف)ماده7(
• ثبت به موقع اطالعات و به روزرسانی آن ها)ماده7(  

شدن  خرد  از  جلوگیری  برای  الزم  سازوکارهای  تعیین   •  
قراردادها در پروژه های عمرانی

و  اداری  اقدام قضایی،  ایجاد هماهنگی نهادی جهت  راهبرد4: 
کیفری با عاملین فساد اداری

سیاست ها
1. هماهنگی نهادی با قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای   

تحقق مقابله با فساد)ماده7(
2. تقویت فرهنگ سالمت در نظام سازمانی )ماده7(  

عواقب  و  برون سازمانی  و  درون  هزینه های  بردن  باال   .3  
ناشی از ارتکاب تخلف)ماده7(

4. بسط سازوکارهای نظام مند در تعامل با مراجع قضایی   
و مشارکت قانون مندانه آن ها در تصویب قوانین)ماده15(

اقدامات اجرایی
• بررسی و آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در   

مراجع قضایی)ماده15(
گزارشگران  از  مادی  و  حقوقی  حمایت  سازوکار  تدوین   •  

فساد در شهرداری)ماده7(
با  برخورد  در  قضایی  نهادهای  با  تفاهم نامه  امضای   •  

متخلفین و مفسدان)ماده 15(
• انتشار اسامی مرتکبین فساد و سازوکار حذف از چرخه   

اداری در چارچوب قانون)ماده15(



87

راهبرد 5: تقویت تعامالت نهادی با نهادهای قضایی در جهت 
کاهش دعاوی و جلوگیری از نقض   مقررات شهری وضع شده

سیاست ها
تنظیم و پیاده سازی تفاهم نامه با مراجع قضایی و   .1  

دیوان عدالت اداری و دیگر نهادهای ناظر)ماده15(
انسانی  نیروی  نهادی و تقویت  توان حقوقی،  ارتقا   .2  

شهرداری برای پیگیری مسائل حقوقی )ماده15(
جذب برگزیدگان و پرورش و توسعه نیروی انسانی   .3  

در زمینه های حقوقی)ماده15(

اقدامات اجرایی
• تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تعداد دعاوی و   

شکایات)ماده15(
در  احرازشده  آمرین  و  عاملین  معرفی  و  اطالع رسانی   •  

پرونده های فساد اداری)ماده15(

۲-4- افزایش سهم درآمدهای پایدار
همان گونه که به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت در نظام اقتصادی 
شهر تهران هم قدم با رشد باالی جمعیت به ویژه جمعیت شهری، 
رشد مناسبی در سرمایه گذاری در زیرساخت ها، کاالهای عمومی 
و خدمات شهری مشاهده نمی گردد. این موضوع باعث کاهش 
آسیب های  و  مسائل  شکل گیری  و  شهرها  در  زندگی  کیفیت 
چنین  شکل گیری  اصلی  عوامل  از  یکی  است.  گردیده  دیگر 
شرایطی هم چنین وجود مشکالت عدیده در مدیریت شهری، 
کمبود منابع مالی شهرداری و عدم توانایی آن برای دست یابی 
در  کلیدی  مسائل  از  یکی  است.  قدرتمند  مالی  نظم  یک  به 
تأمین مالی و جریان درآمدی، توجه به توسعه پایدار شهری و 
هم سویی منابع درآمدی با آن است؛ به گونه ای که این منابع از 
به بیان دیگر،  باشند.  پایداری برخوردار  ویژگی ها و خصلت های 
جهت دست یابی به توسعه پایدار بعد از منابع انسانی مهم ترین 

عامل، منابع پایدار شهری هستند.
فارغ از تعاریف و دسته بندی های مختلفی که از درآمد پایدار 
در ادبیات توسعه اقتصادی به آن پرداخته می شود، در یک نگاه 
کلی می توان درآمدی را پایدار دانست که اوالً از استمرار نسبی 
نوسانات شدید  دچار  کوتاه مدت  در  حداقل  و  باشد  برخوردار 
نگردد و ثانیاً دست یابی به این درآمدها، مطلوب بوده و نباید 
شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد؛ بر 
تهران،  شهرداری  پایدار  درآمدهای  جامع  طرح  تعریف  اساس 
درآمدهای پایدار باید دارای سه مشخصه تداوم پذیری، مطلوب 

بودن و انعطاف پذیری باشند.
تهران  شهرداری  درآمدهای  در  عمده  مسئله  حاضر  حال  در 
نوسان شدید درآمدها و یا به عبارت دیگر تداوم ناپذیری است 
که در کوتاه مدت شهرداری را با مشکالت فراوانی مواجه و کمبود 
شدید نقدینگی ساخته است. همان گونه که بررسی صورت های 
مالی شهرداری تهران نشان می دهد، درآمد شهرداری تهران طی 
سال های93-1390 تنها رشدی معادل 25.6 درصد داشته و از 

93.597 میلیارد ریال به 117.548 میلیارد ریال رسیده است.
این در حالی است که درآمد سال 1390 نسبت به سال 1389، 
رشدی 40 درصدی را تجربه کرده است، که حاکی از وابستگی 
محیط  و  رونق  و  رکود  دوره های  به  درآمدهای شهرداری  باالی 

اقتصادی است.
از سوی دیگر، فروش شهر در بلندمدت و فروش مازاد تراکم و 
جرائم کمیسیون ماده صد به عنوان اقالم درآمدی سبب گردیده 
مدیران  دست  از  شهر  مدیریت  عمالً  و  خشن  شهر  چهره  تا 
آن خارج شود و قدرت تصمیم گیری در امور شهر کاهش یافته 
امر،  همین  دهد.  قرار  فروش  و  حراج  معرض  در  را  شهر  و 
اکوسیستم شهری و عدالت بین نسلی را که مسئله ای مهم در 
توسعه پایدار است را با تهدید روبرو کرده است. ازاین رو ضرورت 
درآمدهای  به  تهران  شهرداری  درآمدهای  وابستگی  جایگزینی 
ناشی از ساخت وساز با درآمدهای منبعث از بهره برداری از شهر 

اجتناب ناپذیر است.
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۱-4-1- راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی: 
و  پایدار  درآمدی  منابع  ایجاد  راهبردی  موضوع  بررسی  در 
در  آن  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با  درآمدها،  پایدارسازی 
ادبیات مالیه شهرداری و تبیین شرایط موجود ساختار درآمدی 
و  توصیف  بخش  در  آن  به  مرتبط  مسائل  و  تهران  شهرداری 
تحلیلی وضع موجود، در این بخش از گزارش در جهت نیل به 
افزایش سهم درآمدهای پایدار که می توان از آن به عنوان یکی 

از شروط اساسی دست یابی به توسعه پایدار شهری نام برد.
سال   32 تبصره  دستورالعمل  تعریف  طبق  پایدار  درآمدهای 
1393 مصوب شورا شامل 40 کد بودجه ای فعال است. هدف 
از طراحی و اجرای سیاست های ذیل رساندن سهم درآمدهای 
پایدار در کل درآمدهای شهرداری از 29% فعلی به میزان %45 

در سال پایانی برنامه سوم است. 

راهبرد1: ارتقا منابع پایدار درآمدی وابسته به اقتصاد شهری
سیاست ها

موجود  درآمدی  نرخ های  و  پایه ها  مجدد  سازمان دهی   .1  
)ماده24(

2. بسترسازی جهت گسترش دامنه عوارض از فعالیت های   
اقتصادی شهری نسبت به میزان بهره گیری آن ها از خدمات 

و امکانات شهری و تحمیل هزینه بر شهر )ماده24(
اقدامات اجرایی

• افزایش نرخ عوارض نوسازی)ماده24(  
• افزایش نرخ بهای خدمات پسماند)ماده24(  

و  شهری  و  ساختمانی  تخلفات  جرائم  نرخ  افزایش   •  
غرامت ها)ماده24(

• افزایش نرخ عوارض مرتبط با خودرو و پارکینگ)ماده24(  
• افزایش نرخ عوارض مرتبط با سوخت و انرژی)ماده24(  

• ارتقا نظام عوارض کسب و پیشه)ماده24(  
• متناسب سازی نرخ عوارض آالینده های شهری  

• ایجاد عوارض جدید مترتب بر فعالیت قطب های شهری   
در حوزه خدمات تجاری و اداری)ماده24(

محلی،  )بازارچه  موقت  بهره برداری  عوارض  ایجاد   •  
دست فروش ها و...( )ماده24(

تأثیر طرح های  امالک تحت  ارزش افزوده  ایجاد عوارض   •  
شهری)ماده24(

• ایجاد عوارض چندمنظوره)ماده24(  
و  بر زمین  افزایش عوارض شهری  و  • ساماندهی مالیات   

مستغالت خصوصاً زمین های بایر )ماده24(

راهبرد2: بهبود بخشی به وصول بهای خدمات
سیاست ها

1. اصالح و احیا ساختار درآمدزایی خدمات شهری عمومی و   
خصوصی موجود و بهبود کارایی وصول درآمدها )ماده24 و 28(

2. سازمان دهی نظام درآمدی حاصل از توسعه اجاره داری   
و  عمومی  تأسیسات  از  بهره برداری  و حق  اماکن خدماتی  از 

زیرساخت های شهری )ماده24(
3. ایجاد درآمد از محل ارائه خدمات جدید درآمدزا )ماده24(  

اقدامات اجرایی
به  شهرداری  خدماتی  اداری  فعالیت های  واگذاری   •  

کارگزاری های بخش خصوصی )ماده24 و 28(
• واگذاری و استفاده از حق اعتبار و برند)ماده24(  

درآمدهای  وصول  و  تشخیص  برون سپاری   •  
شهرداری)ماده24(

• اجاره ساختمان ها و تأسیسات عمومی متعلقه)ماده24(  
• اجاره فضاهای عمومی و سبز و باز)ماده24(  

• اجاره بازارچه ها و موارد مرتبط)ماده24(  
• ایجاد و توسعه مجتمع های خدماتی و استفاده از نقش   
محرک بازارهای میوه و تره بار و فروشگاه شهروند برای رونق 

آن ها)ماده24(
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• تعریف سهم درآمدی برای شهرداری ناشی از ارائه خدمات   
زیربنایی و زیرساخت ها)ماده24(

• بازنگری قوانین شهرداری ها در حوزه افزایش اختیارات در   
حوزه زمین شهری)ماده24(

• بازنگری قوانین در مورد چارچوب مشارکت شهرداری و   
دولت در زمینه ارائه خدمات فرهنگی و عمومی)ماده24(

اوراق  از  شهرداری  استفاده  در  انعطاف پذیری   •  
مشارکت)ماده24(

بر  مالیات  از  شهرداری ها  سهم  افزایش  پیشنهاد   •  
ارزش افزوده و پیگیری از طریق شورای عالی استان ها)ماده24(

مشاغل  درآمد  بر  مالیات  وصول  و  تشخیص  انتقال   •  
به کالن شهرها)ماده24(

• پیشنهاد طراحی نظام مالیات های ترکیبی محلی، مالیات   
سبز و... با پیگیری از طریق شورای عالی استان ها)ماده24(

رانندگی  و  راهنمایی  وصولی  جرائم  اختصاص  پیشنهاد   •  
درون شهری به شهرداری ها و پیگیری از طریق شورای عالی 

استان ها)ماده24(
نرخ های  با  بانکی  نظام  از  استقراض  تسهیل   •  

یارانه ای)ماده24(
توسط  بیمه  نظام  منابع  از  بخشی  دریافت  پیشنهاد   •  
شهرداری و طراحی مکانیسم مربوطه )به دلیل نقش شهرداری 
در ارتقا خدمات در زمینه ایمنی معابر و ایجاد فضاهای فراغتی 
و رفاهی شهری و افزایش کیفی وکمی شاخص امید به زندگی( 

)ماده24(

راهبرد3: بهبود نقش دولت در مالیه شهری
سیاست ها

وصول  اجرای  و  پیگیری  چگونگی  سازوکارهای  ارائه   .1  
مطالبات معوقه دولتی )ماده30(

در  حاکمیتی  نهادهای  سایر  و  دولت  با  هم افزا  تعامل   .2  
جهت بازتعریف نقش دولت در مالیه شهری )ماده30(

راهبرد4: پایدارسازی درآمدهای حاصل از عوارض ساخت وساز
سیاست ها

بین  تعادل  برقراری  و  متناسب سازی  ساختار،  اصالح   .1  
عوارض ساخت وسازهای جدید با مالحظه اثرات و پیامدها بر 

اقتصاد شهر )ماده24(
امتیازات  اعطای  از  ناشی  درآمدهای  حذف  یا  کاهش   .2  
فراقانونی )نظیر عوارض بر مازاد تراکم قانونی و جرائم تغییر 

کاربری( )ماده24و28(
اقدامات اجرایی

• تغییر نرخ های پایه تراکم پایه مالی)ماده24(  
• تعدیل نرخ های پایه قیمت منطقه ای)ماده24(  

و  زمین  به روز  و  منسجم  اطالعاتی  بانک  ایجاد   •  
ساختمان)ماده24(

راهبرد5: تسهیل در جلب مشارکت و سرمایه گذاری شهری
سیاست ها

1. مشارکت سودآور در سرمایه گذاری های مرتبط با ایجاد   
فضاهای تفریحی و رفاهی، گردشگری، خدمات حمل ونقل و 

صنایع و نیازهای شهری )ماده29(
2. حمایت، تسهیلگری و زمینه سازی برای درآمدزایی و توسعه   

فعالیت های بخش خصوصی با ارزش افزوده باال )ماده29(
اقدامات اجرایی

اجاره داری  زمینه  در  اجرایی  و  مالی  مکانیسم  طراحی   •  
سهم شهرداری از پروژه های بزرگ مقیاس مشارکتی شهری (

با کاربری تجاری، خدماتی، تفریحی، مجتمع ایستگاهی و ...) 
)ماده29(

ایجاد  در  فروش  و  سرمایه گذاری  زمینه  در  مشارکت   •  
فضاهای تفریحی، رفاهی و خدماتی)ماده29(

نقاط  اولویت  با  ارزش افزوده  ایجادکننده  خدمات  ارائه   •  
مستعد تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی)ماده29(
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• مشارکت در ایجاد صنایع و کارخانجات تولیدی در زمینه   
آسفالت،  زباله،  بازیافت  ازجمله  شهرداری  و  شهر  نیازهای 

سیمان و ... )ماده29(
و  شهری  و  محلی  مقیاس  در  توسعه  صندوق  تشکیل   •  
تأمین  در  شهروندان  مشارکت  پتانسیل های  از  بهره گیری 

منابع مالی)ماده29(
• استفاده از پتانسیل شرکت های تأمین سرمایه)ماده29(  

• ایجاد فضاهای باز و درآمدزا با کمترین هزینه در حوزه   
فراغت و گردشگری، ورزش و... )ماده29(

• سازمان دهی ایجاد درآمد از فضاهای شهری غیر درآمدی   
عریض  و  پیاده  پل های  احداث  طریق  از  بازارچه  )ایجاد 

بزرگ راهی و...( )ماده29(
• ساماندهی و ارتقا درآمدهای حاصل از بازیافت پسماند   

شهری)ماده29(
• بسترسازی جهت ایجاد شهر الکترونیک و ارائه خدمات   

نوین و کسب وکار مجازی توسط بخش خصوصی)ماده29(
گردشگری  زیرساخت های  توسعه  در  مشارکت   •  

شهری)ماده29(

۲-5- ارتقاء بهره وری منابع انسانی
به  مؤثر  عمل  و  اهداف  به  رسیدن  برای  تهران  شهرداری 
مأموریت ها و نیل به آرمان ها و چشم انداز خود، در کنار مجموعه 
)مدیریت  اتکا  مورد  حقوقی  جایگاه  نظیر  الزم  نیازمندی های 
اعتماد  پایدار،  درآمدی  منابع  شهری(،  هماهنگ   / یکپارچه 
عمومی )که به طور ویژه با کاهش فساد و ادراک فساد محقق 
به مدیریتی  و همراهی مؤثر شهروندان،  و مشارکت  می گردد( 
کارآمد و اثربخش نیازمند است تا بتواند بهره وری سازمان خود 
سازمان  یک  برنامه های  و  اقدامات  ماحصل  بخشد.  ارتقا  را 
نتیجتاً به شکل ارتقای بهره وری بروز و ظهور می یابد. با توجه 
شهرداری  موجود  وضع  مورد  در  گرفته  صورت  ارزیابی های  به 

و مؤلفه های اصلی  ابعاد  به عنوان  را می توان  ابعاد ذیل  تهران 
بهره وری سازمان شهرداری  ارتقا  به  فراگیر معطوف  تحول  در 
تهران نام برد: تحول در منابع انسانی و مهارت ها، توانمندی ها 
و  سیستم ها  ساختارها،  در  تحول  ایشان،  شایستگی های  و 
ارزیابی  سیستم  در  بهبود  سازمانی،  فرایندهای  و  نظامات 
روابط  بازآرایی  و  کوچک سازی سازمان  و  عملکرد، چابک سازی 

حاکمیت شرکتی و برون سپاری. 
به عنوان  تهران  شهرداری  انسانی  نیروی  وضعیت  به  نگاهی 
یکی از ابعاد و عناصر شکل دهنده به بهره وری نشان می دهد 
که وضعیت نیروهای شهرداری تهران در سه وضعیت رسمی، 
قراردادی و همچنین نیروهای شرکت ها و سازمان های وابسته 
به شهرداری تهران برحسب تعداد، ترکیب و توزیع از وضعیت 
هزار   65 از  بیش  حاضر،  حال  در  نیست.  برخوردار  مناسبی 
اداری  خدمات  ثابت،  قرارداد  انواع  با  تهران  شهرداری  در  نفر 
و  سازمان ها  ستاد،  و  گانه   22 مناطق  در  شهر  هادیان  شهر، 
شرکت های تابعه فعالیت می نمایند. این تعداد نیروی انسانی، 
تناسبی با مأموریت های شهرداری تهران نداشته و با هیچ کدام 
به  به طوری که  ندارد.  تطابق  انسانی  منابع  استانداردهای  از 
برخی  در  بیش ازحد  رشد  و  انسانی  نیروی  تورم  با  کمی  لحاظ 
از واحدها و مناطق و سازمان ها و شرکت ها مواجه بوده و به 
لحاظ کیفی نیز اثربخشی و کارایی الزم متناسب با مأموریت ها 
موضوع  ذیل  در  ندارد.  را  تهران  شهرداری  سازمانی  رسالت  و 
ارتکاب تخلف  و  آور  فرایندهای فساد  انسانی شناسایی  منابع 
و... نیز وجود دارد که راهبردها و سیاست های مرتبط بدان در 
ذیل جهت گیری راهبردی کاهش فساد و ادراک فساد تشریح 

شده است. 
شهرداری  در  بهره وری  ارتقا  برای  راهبردی  موضوعات  دیگر  از 
و  ساختار  است.  سازمان  تشکیالت  و  ساختار  اصالح  تهران، 
تشکیالت زیربنا و بستر بهبود کلی و رویه یک سازمان را فراهم 
می کند. یکی از راهکارهای درون سازمانی در جهت بهره وری یک 
سازمان، سازمان دهی و ساماندهی مناسب ساختار و تشکیالت 
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شهرداری  و  شهر  فعلی  شرایط  به  توجه  با  تهران  شهرداری 
است. ساختار و تشکیالت شهرداری تهران نیز به دلیل مسائل 
منابع  با  ساختار  انطباق  و  هماهنگی  عدم  همچون  متعدد 
انسانی، عریض و طویل بودن، شفاف نبودن نقش سازمان ها 
و شرکت ها، داشتن نگرش سنتی به ساختار و تشکیالت و... 
دشواری  شرایط  شهرداری،  در  انسانی  منابع  مسائل  کنار  در 
در جهت نیل به بهره وری سازمان را ایجاد کرده است. از این 
نظر اصالح ساختار سازمانی و بازطراحی و بازنگری آن می تواند 
تهران  شهرداری  در  بهره وری  ارتقای  جهت  در  روشنی  افق 
قلمداد شود. همچنین در زمینه مناسبات و روابط شهرداری با 
سازمان ها و شرکت های تابعه موضوع کاهش هزینه ها و میزان 
از فعالیت ها و وظایف و  برون سپاری برخی  و  مالی  وابستگی 

حذف فعالیت های موازی اهمیت می یابد. 
موضوع دیگری که در بهره وری هر سازمانی می تواند مؤثر باشد 
است  برخوردار  راهبردی  اهمیت  از   تهران  شهرداری  در  ولی 
درنتیجه  و  خدمات  جبران  به  آن  پیوستگی  و  عملکرد  ارزیابی 

برقراری عدالت سازمانی است.
در حال حاضر در شهرداری تهران نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 
گذشته نگر  ارزیابی  با  و  دارد  اتکا  کارکنان  رفتاری  ارزیابی  بر 
آن  نتایج  و  پرداخته  گذشته  در  کارکنان  رفتاری  ارزیابی  به 
قرار  استفاده  مورد  کارکنان،  به  ثابت  پرداخت  نظام  در  صرفاً 
قانونی،  الزامات  اساس  بر  که صرفاً  ارزیابی  نوع  این  می گیرد. 
قابلیت ها  شناسایی  در  ارزیابی  نتایج  نقش  به  می گردد  اجرا 
جهت  در  یادگیری  فرصت های  خلق  کارکنان،  توانمندی های  و 
توسعه و توانمندسازی آنان توجهی نداشته و از عملکرد کارکنان 
در راستای فرآیندهای تحولی حمایت نمی کند. ازاین رو ضروری 
اجزای  عملکرد  ارزیابی  بین  اتصال  راهبردی  شکل  به  است 
سازمان به ارزیابی عملکرد افراد و جبران خدمات آن ها متصل 
به عنوان  عملکرد  ارزیابی  و  خدمات  جبران  به این ترتیب  گردد. 
نقش آفرینی  انسانی  منابع  بهره وری  ارتقا  برای  مهم  ابزارهای 

خواهند کرد.

۲-5-1- راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی:
راهبرد1: دستیابی به سرآمدی عملیاتی منابع انسانی

سیاست ها
فرایند  تقویت  با  هدایت شده  خروج  و  برگزیده  جذب   .1  
و  برون سازمانی  جذب  از  پیش  درون سازمانی  به کارگیری 

به کارگیری روش های انگیزشی برای خروج کارکنان )ماده9(
2. استقرار نظام مدیریت استعدادها و جانشین پروری )ماده9(  

3. شایسته محوری در انتصابات )ماده9(  
اقدامات اجرایی

• تدوین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری )ماده9(  
• طراحی سازوکارهای اعمال راهبرد جذب برگزیده و خروج   

هدایت شده )ماده9(
• طراحی سازوکارهای اعمال تبعیض مثبت، توانمندسازی و   
فراهم ساختن زمینه های ارتقاء زنان در مدیریت شهری)ماده74(

راهبرد2: استقرار نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
سیاست ها

1. برقراری عدالت در نظام جبران خدمات و امور رفاهی بر   
اساس عملکرد )ماده8(

و  افراد  عملکرد  ارزیابی  یکپارچه  جامع  نظام  استقرار   .2  
واحدهای سازمانی )ماده11(

3. برقراری سیستم ارزیابی و پایش یکپارچه برنامه محور   
)ماده11(

اقدامات اجرایی
سازمانی  عملکرد  ارزیابی  رویه های  کلیه  یکپارچه سازی   •  

موجود)ماده11(
حکمروایی  شاخص های  ساالنه  اندازه گیری  و  استخراج   •  

شهری)ماده11(
اندازه گیری ساالنه شاخص های رضایتمندی  و  • استخراج   

شهروندان)ماده11(
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• استخراج و اندازه گیری ساالنه شاخص های کلیدی عملکرد   
مناطق، سازمان ها و شرکت ها)ماده11(

• ارائه سازوکارهای چگونگی کنترل پروژه های احداثی و غیر   
احداثی و تهیه و تدوین گزارش های فصلی آن ها)ماده11(

راهبرد3: متناسب سازی، تخصصی سازی و کوچک سازی ساختار 
سازمانی

سیاست ها
1. سیاست گذاری و ضابطه مند نمودن فعالیت های مرتبط   

با ساختار و تشکیالت سازمانی شهرداری تهران )ماده5(
2. بازطراحی ساختار شهرداری تهران مبتنی بر فرایند)ماده12(  
3. رفع تعارضات ساختاری در حوزه های اولویت دار )ماده12(  

اقدامات اجرایی
• بازطراحی کالن ساختار سازمانی)ماده12(  

• طراحی و پیاده سازی نظام تشکیالتی متناسب با وضعیت   
نیروی انسانی قراردادی)ماده12(

• استقرار و راهبری قابلیت معماری سازمانی)ماده12(  
• طراحی مدل مفهومی و نقشه راه تحول سازمانی)ماده12(  

• طراحی نظام تحول سازمانی)ماده12(  
• طراحی و استقرار نظام مدیریت  دانش و مدیریت اسناد   

شهرداری)ماده12(
• طراحی نظام بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی)ماده12(  

• تدوین ضوابط تشکیالتی شهرداری)ماده12(  
• طراحی نظام ایمنی و سالمت شغلی کارکنان)ماده12(  

۲-6- برقراری انضباط مالی
موضوع انضباط مالی و توجه به آن در تصمیم گیری از اهمیت 
باالیی برخوردار است. در شرایطی که رکود و بحران و آثار ناشی 
از آن ها در ساختار اقتصاد نمایان می شود، ضرورت اقدام برای 
مالی  بحران های  وقوع  می گردد.  بیشتر  مالی  انضباط  برقراری 
به  آن  تدریجی  با شرایط تحریمی در کشور و سرایت  مترتب 
ساختار مالی سازمان ها ازجمله شهرداری تهران راه چاره ای جز 

استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب و الزم در مقابله با آثار 
منفی حاصل شده را باقی نمی گذارد. ازجمله مؤثرترین راه حل ها 
انضباط  برقراری  اتالف منابع،  برابر  تدافعی در  و سیاست های 
و  منابع  اتالف  باعث  مالی  انضباط  نبود  چراکه  است.  مالی 
کاهش کارایی شده، این امر به ناتوانی شهرداری برای هدایت 
برنامه های مختلف خود دامن می زند. هم چنین افزایش دامنه 
برای  فشار  افزایش  به  تهران  شهرداری  در  مالی  بی انضباطی 
این  از  ناشی  هزینه های  کردن  فراهم  جهت  به  بودجه  تأمین 

بی انضباطی ها منجر شده است.
به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه شهرداری 
تهران، صرفه جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع 
در اختیار شهرداری، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، جلوگیری از 
توسعه تصدی گری در فعالیت ها، پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات 
امری ضروری است. اعتبارات بسان ماده سیال و روانی هستند 
که اندام تشکیالتی شهرداری را پوشش می دهند و مانند سوختی 
هستند که عملیات اجرایی آن را به مرحله تحقق و عینیت هدایت 
می کنند. توازن میان اعتبارات و عملیات تنها با برقراری انضباط 
مالی میسر است، توازن یادشده یکی از مهم ترین پیش نیازهای 
دست یابی به مالیه پایدار شهری است. ذکر این نکته ضروری 
بودجه  توازن  برقراری  مالی صرفاً  انضباط  از  مقصود  که  است 
شهرداری نیست، بلکه بی نیازی به استقراض برای انجام وظایف 

و ارائه کاالها و خدمات شهری است.
بودجه ریزی  تهران؛  شهرداری  در  مالی  انضباط  برقراری  برای 
عملیاتی، مدیریت بدهی و مدیریت منابع مالی غیر نقد ازجمله 
ارکانی است که باید به دقت مورد تحلیل، تبیین و اجرا گذارده 
استراتژیک  برنامه  یک  چارچوب  در  باید  را  منابع  چراکه  شود 
اختصاص داد و اطمینان یافت که منابع اختصاص یافته صرف 
برنامه مزبور شده و درنهایت چگونگی هزینه کردن آن را مورد 
عوامل مطلوب  به کارگیری همه  این سبب  به  قرارداد.  نظارت 
ساز بودجه به جهت افزایش کارایی و بازده حاصل از عملیات 
نظر  به  ضروری  مالی  منابع  بهینه  صرف  و  تهران  شهرداری 

می رسد.
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۲-6-1- راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی:
راهبرد1: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

سیاست ها
تحقق  بر  بودجه  تخصیص  مکانیسم  کارایی  افزایش   .1  

برنامه ها و فعالیت ها )مواد 14، 25 و 32(
2. برقراری ارتباط میان برنامه ها و فعالیت ها با رسالت و   

اهداف سازمان )مواد 14، 25 و 32(
3. نظارت مؤثر بر اجرای عملیات از طریق ارزیابی عملکرد   

و گزارش نتایج )مواد 14، 25 و 32(
4. هدفمند نمودن تخصیص منابع )مواد 14، 25 و 32(  

محرک های  ایجاد  در  عملکرد  اطالعات  از  بهره برداری   .5  
انگیزشی)نظام پاداش و تنبیه( )مواد 14، 25 و 32(

اقدامات اجرایی
• ارائه اطالعات مستمر قابل سنجش برای آن که بتوان به   
استناد آن ها میزان پیشرفت و موفقیت برنامه ها را در مقابل 

تخصیص های بودجه کنترل کرد)مواد 14، 25 و 32(
 ،14 بودجه)مواد  با  راهبردی  برنامه ریزی  اطالعات  پیوند   •  

25 و 32(
• توسعه و یکپارچه سازی شاخص های عملکرد در چهارچوب   

بودجه)مواد 14، 25 و 32(
• گزارش نتایج بر اساس شاخص های عملکرد)مواد 14، 25   

و 32(
• سنجش مستمر انحراف برنامه ها و فعالیت ها از راهبردها   

و اهداف سازمان و اصالح آن)مواد 14، 25 و 32(
• برقراری نظام پاداش و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد)مواد   

14، 25 و 32(
افزایش  هدف  به  عملکرد  ارزیابی  نتایج  دائمی  انتشار   •  

انگیزه برای بهبود عملکرد)مواد 14، 25 و 32(
نتایج  به سنجش  بودجه  تأمین  نوع  هر  کردن  • مشروط   

قطعی و نتایج مورد انتظار)مواد 14، 25 و 32(
 ،14 گزارش دهی)مواد  الزامات  برخی  از  • معافیت سازمان   

25 و 32(

به  انتقال مبالغ صرفه جویی شده توسط سازمان  اجازه   •  
سال مالی بعد)مواد 14، 25 و 32(

• تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان به خاطر دستاوردها)مواد   
14، 25 و 32(

• پرداخت پاداش به کارکنان)مواد 14، 25 و 32(  
• گسترش مسئولیت سازمان)مواد 14، 25 و 32(  

راهبرد2: مدیریت دیون و بدهی ها
سیاست ها

1. »مدیریت بدهی های شهرداری« در سال نخست اجرای   
بدهی های  پایداری  برای  الزم  اقدامات  به نحوی که  برنامه 

شهرداری در افق ده ساله انجام گیرد.)ماده31(
2. اولویت بندی پروژه های ناتمام )ماده31(  

اقدامات اجرایی
• استقرار سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات شهرداری   

در سال اول برنامه)ماده31(
• محدودیت ایجاد بدهی جدید توسط هر یک از واحدها،   
بودجه  چارچوب  در  شهرداری  سازمان های  و  شرکت ها 

مصوب)ماده31(
• ارائه جدول زمان بندی و مکانیسم تسویه دیون و تعهدات   
به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام های دریافتی 

و منابع موردنیاز برای پرداخت آن ها)ماده31(
شدن  طوالنی  عوامل  و  علل  اولویت بندی  و  شناسایی   •  

پروژه ها و رفع موانع حقوقی، مالی و اجرایی آن ها)ماده31(
• تعیین تکلیف و اولویت بندی پروژه ها با رویکرد بهره وری   

اقتصادی و فوریت خدمات)ماده31(
• استقرار خزانه داری الکترونیک)ماده31(  

مناطق،  از  اعم  شهرداری  اجرایی  واحدهای  کلیه  الزام   •  
منابع  واریز  به  وابسته  مؤسسات  و  شرکت ها  سازمان ها، 

درآمدی خود در حساب خزانه داری کل شهرداری )ماده31(
شهرداری،  واحدهای  کلیه  در  نقد  وجه  دریافت  حذف   •  
سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن 

دریافت و پرداخت الکترونیکی)ماده31(
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راهبرد3: مدیریت منابع غیر نقد
سیاست ها

کنترل  و  مدیریت  در  نظارت پذیری  و  شفافیت  ارتقاء   .1  
منابع غیر نقد )مواد 27،31 و36(

اقدامات اجرایی
)مواد  نقد  غیر  منابع  تهاتر  الکترونیکی  بازار  راه اندازی   •  

27،31 و36(

راهبرد4: مدیریت منابع با تمرکز بر خزانه داری
سیاست ها

1. ارتقاء جایگاه خزانه داری )مواد34،38 و39(  
اقدامات اجرایی

• استقرار خزانه داری الکترونیک  
مناطق،  از  اعم  شهرداری  اجرایی  واحدهای  کلیه  الزام   •  
منابع  واریز  به  وابسته  مؤسسات  و  شرکت ها  سازمان ها، 

درآمدی خود در حساب خزانه داری کل شهرداری 
شهرداری،  واحدهای  کلیه  در  نقد  وجه  دریافت  حذف   •  
سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن 

دریافت و پرداخت الکترونیکی
و سازمان های  روابط شرکت ها  تنظیم)بازآرایی(  باز  راهبرد5: 

وابسته و همکار با شهرداری تهران
سیاست ها

• حرکت در جهت کاهش هزینه ها و میزان وابستگی مالی 
سازمان ها و شرکت های تابعه به بودجه عمومی شهرداری

• برون سپاری و واگذاری فعالیت های سازمان ها و شرکت ها 
متناسب با مأموریت شهرداری تهران

۴- احکام مرتبط و نظام اجرایی
در فصل های قبل شش راهبرد اصلی برای راهبری برنامه ریزی 
در  کارآمد  و خدمات  مدیریت  »نظام  تهران  عملیاتی شهرداری 
حکمروایی شهری« به تفصیل، تبیین و مورد تحلیل قرار گرفت. 
به مثابه  اصلی  راهبرد  هر  مناسب  راهبردهای  زیر  همچنین 
ستون های استوارکننده و ارتقاء دهنده هر راهبرد اصلی معرفی 
و شرح داده شد نهایتاً ذیل هر زیر راهبرد سیاست های متناظر 
پیشنهادشده است. در این فصل برای نمایش یکپارچگی و اتصال 
توسعه  برنامه  احکام  مواد  با  راهبرد  زیر  به تبع  و  سیاست  هر 

سوم شهر و شهرداری تهران، جدول زیر ترسیم گردیده است. 

برنامه  احکام  به  سیاست ها  و  راهبردها  اتصال  ۴-1-ماتریس 
توسعه سوم شهر و شهرداری تهران
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۵- نظام پایش و جدول شاخص ها
پایش شاخص های تأثیر، دستاورد و عملکرد از مهم ترین اجزای 
نتیجه  زیرا  است؛  تهران  توسعه شهر  برنامه  موفق  پیاده سازی 
تدوین، طرح ریزی  مرحله  در  انجام شده  تالش های  و  تمهیدات 
و اجرای برنامه، نهایتاً در مرحله پایش و اندازه گیری شاخص ها 
مشخص می شود و معیار دست اندرکاران برای تصحیح اقدامات 
باید کارآ باشد،  در طول برنامه خواهد بود. نظام پایش برنامه 
در راستای سنجش تحقق احکام تنظیم شود و ارتباط مؤثری با 
شهرداری، شورای شهر، دستگاه های همکار و شهروندان برقرار 
و شاخص ها،  اهداف  باید  موضوع  این  اهمیت  دلیل  به  نماید. 
کمی و قابل اندازه گیری بوده و تعریف دقیقی از آن ها به عمل 
طول  در  انجام شده  اقدامات  اثرات  تجزیه وتحلیل  امکان  آید. 
برنامه، شناخت نقاط قوت و ضعف در اجرا، هدایت منابع برای 
مهم ترین  از  عملکردها  مستمر  بهبود  و  اساسی  اشکاالت  رفع 

دستاوردهای یک نظام پایش کارا است.
با  تهران،  شهر  توسعه  سوم  برنامه  پایش  نظام  تدوین  در 
تهران،  توجه به مسائل کلیدی مطرح شده توسط شورای شهر 
عنایت  با  و  مصوب  احکام  و  برنامه  تدوین  پشتیبان  اسناد 
به ضرورت ارتباط مؤثر با ذینفعان موفقیت برنامه توسعه شهر 
تهران، شاخص های پایش در دو سطح شاخص های اثر و تأثیر 
باهدف سنجش اثربخشی اقدامات شهرداری تهران و بعضاً سایر 
ارگان های ذی نفع در اداره شهر )سطح اول( و شاخص های کلیدی 
عملکرد باهدف سنجش خروجی ها و دستاوردهای فعالیت های 
برنامه ای )سطح دوم( تنظیم شده است. در انتخاب شاخص های 
مأموریت ها،  ذیل  شده  تبیین  راهبردهای  برای  اول  سطح 
ویژگی هایی همچون سنجش پذیری، گستره شهری )فرا بخشی 
و فرا دستگاهی(، محدود بودن و پویایی موردتوجه بوده است و 
بر این مبنا 6 شاخص در حوزه اثر و تأثیر موردتوجه قرارگرفته 
است. عالوه بر این در راستای تکمیل، کنترل و ارزیابی پیشرفت 
در تحقق احکام برنامه، تعداد قابل توجهی شاخص سطح دوم نیز 

بر اساس حوزه های معاونتی مالی و اقتصاد شهری، برنامه ریزی، 
انسانی  منابع  توسعه  همچنین  و  شورا  امور  و  شهری  توسعه 
سنجش  راستای  در  آن ها  از  بخشی  که  است  گردیده  تدوین 
شهرداری  احکام  بر  مبتنی  اقدامات  خروجی های  و  دستاوردها 
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. 
در ادامه تعاریف و ضرورت شاخص های سطح اول و شیوه 
قالب  در  مذکور  شاخص های  و  معرفی شده  یک  هر  پایش 
احکام  اول،  سطح  شاخص  شرح  دربرگیرنده  که  نمودارهایی 
مرتبط، قوانین و مقررات فرادست و دستگاه های اجرایی همکار 
است، نمایش داده شده اند. عالوه بر این شاخص های حوزه های 
گردیده اند.  ارائه  معاونتی  حوزه های  تفکیک  به  نیز  دوم  سطح 
برنامه ها  روشن است که موفقیت شهرداری تهران در پیشبرد 
سایر  همکاری  به  وابسته  معین شده  شاخص های  بهبود  و 
دستگاه ها اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مشخص شده 

در این برنامه و قوانین عمومی و جاری کشور است. 

۵-1- حوزه راهبردی نیل به سمت مدیریت یکپارچه/هماهنگ شهری
۵-1-1-شاخص بهبود حکمروایی شهری

شاخص بهبود حکمروایی شهری ازجمله شاخص های ترکیبی 
است که حاصل تجمیع چندین شاخص و زیر شاخص است. 
هر  که  آورند  فراهم  را  شرایطی  قادرند  شاخص ها  دسته  این 
شهر با توجه به ویژگی های بومی خود، سامانه پایش و سنجش 
میزان حکمروایی شهری را طراحی و اجرا کند. این شاخص ها از 
این نظر مهم هستند که قادرند کارایی سیاست های شهری را 
بسنجند و موجب ایجاد فرایند و سامانه ای شوند که از طریق 
آن جامعه مدنی و بخش خصوصی در حکمروایی شهری دخیل 
در  را  مختلفی  ابعاد  حکمروایی  شاخص های  بنابراین  شوند. 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی را شامل می شود 
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که این ابعاد دارای تأثیرات متقابلی بر یکدیگر هستند. ابعادی 
پاسخگویی،  فساد،  کاهش  شفافیت،  مشارکت مندی،  نظیر 
محوری  وفاق  و  اثربخشی  و  کارایی  قانون،  حاکمیت  برابری، 
است.  شهری  خوب  حکمروایی  حوزه  در  ابعاد  مهم ترین  از 
میان  متقابل  کنش  اساس  بر  که  است  فرایندی  حکمروایی 
سازمان ها و نهادهای رسمی برنامه ریزی و مدیریت امور)ملی، 
منطقه ای( محلی از یک سو و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی 

از سوی دیگر شکل می گیرد.
ایجاد  لزوم  و  شهری  مدیریت  در  گفتمان  تغییر  اهمیت 
مدیریت افقی و مشارکت محور با توجه به معیارها و ویژگی های 
جغرافیای مدیریت شهری تهران، تصمیم جمعی اعضای شورای 
شهر و شهرداری تهران تحقق حکمروایی خوب شهری را مؤکد 
نموده است. بر این اساس و بنا بر تأکید اعضای شورای شهر 
و شهرداری تهران همچنین تجلی رأی شهروندان تهرانی، فصل 
اول برنامه با موضوع »مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی 
شهری« به این مسئله اختصاص یافته است. بر اساس بند یک 
ماده یازدهم احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری 
سوم  برنامه  نخست  ماه   6 مدت  ظرف  است  موظف  تهران 
توسعه شهر تهران، »شاخص های حکمروایی خوب شهری« و 
ساالنه  به صورت  و  داده  انجام  را  اندازه گیری  و  نحوه سنجش 

نتیجه آن را برای شهروندان منتشر نماید. 
شهری  خوب  حکمروایی  پیشین  ذکرشده  موارد  بر  بنا 
فرا  و  بخشی  مختلف  حوزه های  از  فراگیر  و  ترکیبی  شاخصی 
بخشی است که اجزای آن در قالب شاخص های دیگر سطح 
اول همچون زیست پذیری، مقابله با فساد، درآمدهای پایدار 
و  راهبردها  به عنوان  که  آنچه  است.  قرارگرفته  موردتوجه  و... 
شهری  خوب  حکمروایی  ارتقا  برای  اختصاصی  سیاست های 
ذیل دیگر شاخص های سطح اول تعریف نشده است مربوط 
حقوقی  دعاوی  کاهش  و  یکپارچه  مدیریت  به سمت  نیل  به 
آن ها  اساس  بر  دوم  سطح  شاخص های  که  است  قضایی  و 

دیپلماسی  موضوع  اهمیت  به  بنا  همچنین  تدوین شده اند. 
ارتباطی،  ارتباطات رسانه ای  شاخص توسعه یافتگی  و  شهری 
خود می تواند به عنوان شاخص سطح یک در نظر گرفته شود و 
در اینجا به صورت  اختصاصی ذیل حکمروایی خوب شهری به 

آن پرداخته شده است. 
۵-1-1-1- شیوه پایش شاخص حکمروایی شهری

برنامه شاخص های  یازدهم احکام  اول ماده  بند  بر اساس 
در  آن  کمی  اهداف  و  اندازه گیری  شهری،  خوب  حکمروایی 

شش ماهه نخست برنامه تدوین خواهد شد. 
۵-1-2- شاخص توسعه یافتگی ارتباطی شهر

در چند دهه گذشته، در سطح جهانی مدیریت شهری متأثر از 
ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش پدیده جهانی شدن 
به مسائل ارتباطی )در سطح خردمقیاس-کالن مقیاس(، ارتقای 
گفتمان سازی  مشارکت،  )دسترسی، شفافیت،  رسانه ای  سواد 
نشان  خواهرخواندگی،  شهری،  )دیپلماسی  پارادیپلماسی   ،).. و 
هویتی و ..( توجه زیادی نشان داده است و این مقوله ها جزئی 
و  است  شده  کالن شهرهای  اثربخشی  برای  الینفک  و  ذاتی 
شهرداری تهران هم از این تغییرات امواج اطالعاتی و بین المللی 
مستثنا نیست پس الزم است که مفهوم توسعه یافتگی ارتباطی 

شهر را به معنای عام آن موردتوجه قرار دهد. 
شهرداری تهران برای نیل به توسعه یافتگی ارتباطی شهر باید 
این مفهوم را سنجش پذیر کند و برای سنجش پذیری آن، اقدام 
به طراحی شاخصی ترکیبی شد که حاصل تجمیع و برهم نهی 
غیرمستقیم  تأثیرات  و  دستاوردی  خروجی محور،  شاخص های 
شاخص های محوری است. توسعه یافتگی ارتباطی شهر شاخصی 
ارتباط است که متأثر از  ابعاد مختلف  چندبعدی و دربردارنده 
شرایط حکمروایی شهری بوده و شاخص های شکل دهنده آن دارای 
بر روی یکدیگر هستند. شاخص توسعه یافتگی  اثرات متقابل 
ارتباطی شهر باید حاصل میانگین وزنی مجموعه شاخص های 
از  این شاخص ها  تفکیک  ازاین رو  و  باشد  تأثیری  و  دستاوردی 
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یکدیگر اقدامی پیچیده و غیرممکن است پس به منظور تدوین 
شاخص ترکیبی توسعه یافتگی ارتباطی شهر ابتدا شاخص های 
خروجی، دستاوردی و تأثیری شناسایی و در مرحله بعد در سه 
مجموع  که  دسته بندی شدند  بین المللی  و  ملی  محلی،  سطح 
می شود  شهر  ارتباطی  توسعه یافتگی  شاخص  به  منتج  آن ها 
)شاخص های محلی+شاخص های ملی+شاخص های بین المللی= 

توسعه یافتگی ارتباطی شهر(.
تهران،  پنج ساله سوم توسعه شهر  برنامه  بر اساس ماده 4 
و  همکاری ها  توسعه  به منظور  است  موظف  تهران  شهرداری 

ارتقای جایگاه بین المللی شهر اقدامات ذیل را انجام دهد.
تنوع  از ظرفیت های  استفاده  با  برتر شهر  نشان  ایجاد   .1  
فرهنگی و زیستی تهران و افزایش کمی و کیفی تعامالت تهران با 

شهرهای خواهرخوانده
2. تعیین نحوه تعامل با شهرهای خواهرخوانده به منظور   
برگزاری رویدادهای فرهنگی دوجانبه در سطح مقیاس کالن شهری

3. ارتباط و تبادل ایده و دانش با نهادهای ملی و بین المللی   
فعال با تأکید بر حوزه سالمت و محیط زیست شهری در قالب 

رویداد تهران 1400
با توجه به مواردی که در باال بیان شد یکی از شاخص های 
ارتباطی شهر،  برای سنجش توسعه یافتگی  اصلی تعریف شده 
تعامالت در سطح بین المللی است و در این برنامه این اقدامات 

ذیل شاخص های بین المللی تعریف شده اند
همچنین بر اساس ماده 4 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران، شهرداری تهران موظف است به منظور توسعه همکاری ها 

و ارتقای جایگاه بین المللی شهر اقدامات ذیل را انجام دهد.
1. ایجاد سازوکارهای ویژه در نقل وانتقال گردشگری شهری   
فرهنگی،  میراث  سازمان  همکاری  با  خواهرخوانده  شهرهای  با 

صنایع دستی و گردشگری
2. تعیین نحوه تعامل شهرداری با وزارت ورزش و جوانان و   
کمیته ملی المپیک به منظور ارائه پیشنهاد میزبانی رویدادهای 

ورزشی شاخص بین المللی در تهران

در این ماده شهرداری موظف است با سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان تعامالتی در 
اساس  بر  باشد.  داشته  بین المللی  رویدادهای  برگزاری  زمینه 
شهرداری  تهران،  شهر  توسعه  سوم  پنج ساله  برنامه   6 ماده 
تهران موظف است به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد 
شهروندان به نهاد مدیریت شهری، ضمن اتصال به سامانه ملی 
گردش آزاد اطالعات قابلیت دسترسی همگانی به طور شفاف و 
روزآمد داشته باشد و یکی از اقداماتی که برای این منظور باید 
انجام دهد اطالعات سفرهای خارجی کارکنان است که برای ارائه 
این گزارش باید مسائل و مشکالت حقوقی و قانونی مرتفع شود 
تا گزارش هایی که به شهروندان ارائه می شود بتواند به درستی، 
شفافیت و کارآمدی شهرداری را نشان دهد چراکه بعضی از این 
عوامل متأثر از قوانین به روز نشده و چندوجهی ملی است که 
موجب سوگیری و برداشت های نادرست از عملکردهای شهرداری 
خواهد شد. به عنوان مثال قانون نظارت بر مسافرت های خارجی 
کارکنان دولت مصوب هیأت وزیران الزم است با دولت و وزارت 
ارتباطی  و  رسانه ای  بُعد  در  همچنین  داشت  تعامالتی  کشور 
رسانه ای  و  خبری  مراجع  و  با صداوسیما  باید  تهران  شهرداری 
تعامالتی داشته باشد تا بتواند به صورت کارآمد و اثربخش وظایف 
ارتباطی و رسانه ای خود را انجام دهد. با توجه به مواردی که در 
باال بیان شد یکی از شاخص های اصلی تعریف شده برای سنجش 
توسعه یافتگی ارتباطی شهر، تعامالت در سطح ملی است و در 

این برنامه این اقدامات ذیل شاخص های ملی تعریف شده اند. 
بر اساس ماده 81 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، 
تقویت  و  ساماندهی  به منظور  است  موظف  تهران  شهرداری 
نسبت میان مدیریت شهری و رسانه باهدف توسعه ارتباط با 
شهروندان و دسترسی آزاد به اطالعات، آگاهی بخشی و ارتقای 
جامع  سند  شهر  امور  اداره  در  شهروندان  مشارکت  سطح 
اطالع رسانی را تدوین و برای تمام پروژه های کالن شهری پیوست 
از شاخص های  یکی  ماده  این  به  توجه  با  ارائه دهد.  رسانه ای 
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اصلی تعریف شده برای سنجش توسعه یافتگی ارتباطی شهر، تعامالت محلی و شهری است و در این برنامه این اقدامات ذیل شاخص های 
محلی تعریف شده اند.

۵-۱-2-۱-شیوه پایش: توسعه یافتگی ارتباطی شهر
 شاخصی ترکیبی است که پایش آن مستلزم پایش و ارزیابی شاخص های سازنده آن است. توسعه یافتگی ارتباطی شهر به صورت 
ترکیبی از تعدادی از سنجه های ارتباطی تعریف شده است که به منظور سنجش وضعیت توسعه یافتگی ارتباطی شهر در سطح بین المللی 
در قالب شیوه نامه کیفی و کمی جشنواره های بین المللی، تفاهم نامه های همکاری بین المللی، برنامه های خواهرخواندگی قابل سنجش 
است. در سطح ملی از طریق داده های موجود و دستورالعمل های تدوین شده برای تعامل یا سازمان های دیگر قابل سنجش است. در 
سطح محلی این شاخص از طریق نظرسنجی و پرسشنامه به همراه نسبت پیوست های رسانه ای به پروژه های شهری قابل سنجش است. 

۵-1-۳- شیوه پایش شاخص بهبود حکمروایی شهری
بر اساس بند اول ماده یازدهم احکام برنامه شاخص های حکمروایی خوب شهری، اندازه گیری و اهداف کمی آن در شش ماهه نخست 

برنامه تدوین خواهد شد. 
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۵-2-حوزه راهبردی ارتقاء نقش آفرینی اثربخش شهروندان
۵-2-1- شاخص زیست پذیری محالت

زیست پذیری محالت شاخصی ترکیبی است که حاصل تجمیع 
و برهم نهی شاخص های خروجی محور و دستاوردی و تأثیرات 
شهروندی  مشارکت  است.  محوری  شاخص های  غیرمستقیم 
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  دربردارنده  و  چندبعدی  شاخصی 
کالبدی، اقتصادی است که متأثر از شرایط حکمروایی شهری 
بوده و شاخص های شکل دهنده به آن دارای اثرات متقابل بر 
ترکیبی زیست پذیری محالت  روی یکدیگر می باشند. شاخص 
و  وزنی مجموعه شاخص های دستاوردی  میانگین  باید حاصل 
تأثیر باشد و ازاین رو تفکیک این شاخص ها از یکدیگر اقدامی 
ترکیبی  شاخص  تدوین  به منظور  است.  غیرممکن  و  پیچیده 
مشارکت ابتدا شاخص های خروجی و دستاوردی و تأثیر مرتبط 

شناسایی شده و سپس دسته بندی شده اند. 
بر اساس ماده 23 برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران، توزیع 
منابع عمومی در راستای کاهش فاصله شاخص برخورداری در 
میان مناطق 22 گانه موردتوجه قرارگرفته است. بنابراین یکی از 
شاخص های اصلی تعریف شده برای سنجش شاخص مشارکت 
شهروندی، کاهش شکاف برخورداری مناطق شهر تهران است 
که شاخصی دستاوردی است و دارای ارتباط مستقیم با شاخص 
میانگین توسعه یافتگی محالت شهر تهران است. بدین صورت 
که افزایش سطح توسعه یافتگی محالت شهر تهران در کاهش 
نسبت فاصله برخورداری محالت کم برخوردار نسبت به محالت 
برخوردار است. هم اکنون این نسبت نزدیک به 3 است و طبق 
این  درصد   10 سالیانه  که  است  شده  پیش بینی  کمی  اهداف 

نسبت کاهش پیدا کند. 
تهران  شهر  توسعه  سوم  برنامه   40 ماده   8 بند  اساس  بر 
شهرداری موظف است در جهت کارآمدی و تحقق پذیری اهداف 
و راهبردهای طرح های توسعه شهری و در زمینه تهیه تکمیل 
و بازنگری طرح های توسعه شهری تهران، اقدام به تهیه سند 

بنابراین  نماید.  برنامه  توسعه محالت شهر در طول سال های 
شهروندی  مشارکت  شاخص  ذیل  تعریف شده  دیگر  شاخص 
به  الزم  است.  محله  توسعه  سند  از  برخوردار  محالت  تعداد 
توضیح است که تا پایان سال 97 تدوین برنامه توسعه محله 
توسط 50 دفتر توسعه محله ای در 150 محله از محالت هدف 
که دارای دفاتر توسعه محلی بوده و عموماً در مناطق جنوبی 
کمی  اهداف  است. طبق  انجام شده  واقع شده اند،  تهران  شهر 
تعریف شده پیش بینی شده در سال 98 برای 100 محله دیگر از 
شهر تهران سند توسعه محله ای تهیه گردیده و تا پایان سال 
1399 تمامی محالت شهر تهران از سند توسعه محله برخوردار 

می شوند.  
تهران  شهر  توسعه  سوم  برنامه   41 ماده   2 بند  اساس  بر 
شهرداری موظف است به منظور تسهیل در نوسازی، بهسازی 
اسناد  در چهارچوب  بازآفرینی محالت هدف  و  مقاوم سازی  و 
فرادست اقدام به تهیه برنامه اقدام و الگوی مداخله در محالت 
برنامه  اول  سال  پایان  تا  شورا  به  آن  ارائه  و  فرسوده  بافت 
نماید. شاخص های تعریف شده ذیل این حکم تعداد پروژه های 
مشارکتی تعریف و اجراشده در سطح محالت و سهم بودجه 
اختصاص یافته به برنامه های مشارکتی از بودجه شهرداری های 

مناطق است که هم اکنون صفر است. 
بر اساس ماده 65 برنامه سوم توسعه شهر تهران شهرداری 
هویت  تقویت  گرایی،  محله  چهارچوب  در  است  موظف 
و  مردم نهاد  سازمان های  مشارکت  از  بهره مندی  و  محله ای، 
اجتماع محور، »الیحه نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان« 
تأکید بر نقش شهروندان در شناسایی  با  در مدیریت شهری 
و حل مسائل شهری را تا پایان شش ماهه اول برنامه به شورا 
محلی  رأی گیری های  در  شهروندان  مشارکت  نرخ  نماید.  ارائه 
)انتخابات شورایاری ها( و نرخ پرداخت به موقع عوارض نوسازی 
که  هستند  اندازه گیری  و  قابل سنجش  شاخص  دو  پسماند  و 
به عنوان شاخص های دستاوردی در زمینه مشارکت تشکل یافته 
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شهروندان در امور محلی پیشنهادشده اند. هدف کمی تعیین شده برای شاخص مشارکت شهروندان در انتخابات شورایاری ها هم اکنون 
16 درصد است و پیش بینی شده است در دوره بعد انتخابات به 30 درصد افزایش پیدا کند. 

۵-2-2- شیوه پایش شاخص
زیست پذیری محالت شاخصی ترکیبی است که پایش آن مستلزم پایش و ارزیابی شاخص های سازنده آن است. مشارکت شهروندی 
به سورت ترکیبی از تعدادی از سنجه های توسعه محله ای تعریف شده است که به منظور سنجش وضعیت توسعه یافتگی محالت شهر 
تهران در قالب شیوه نامه تهیه برنامه توسعه محله ای تهیه و تدوین شده و توسط دفاتر توسعه محله ای استخراج و برداشت شده اند. 
الزم به توضیح است که اعداد میانگین ذکرشده در جدول شاخص ها، از نتایج تحلیل سنجه هایی حاصل شده است که در سال 97 
اندازه گیری شده و وارد سامانه پیشخوان توسعه محله شده اند. وضعیت برخی از  برای 150 محله شهر تهران سنجه ها برداشت و 
سنجه های ارائه شده از طریق داده های موجود یا پژوهش هایی که در ارتباط با محالت شهر تهران توسط شهرداری تهران تهیه شده اند، 
استخراج شده است. برخی از سنجه ها نیز از طریق منابع موجود قابل استخراج نبوده و وضعیت موجود سنجه از طریق برداشت 

میدانی توسط دفتر توسعه محله ای استخراج شده است.
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۵-3-حوزه راهبردی کاهش فساد و ادراک فساد
۵-3-1- شاخص پیمایشی ادراک فساد

دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  آن  کنترل  و  فساد  با  مبارزه 
است  مدیریت شهری  برنامه ریزان  و  شهروندان، شورای شهر 
راهبردی  موضوعات  و  مسائل  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  که 
کلیدی در برنامه سوم توسعه شهر تهران مطرح شده است. باال 
بودن شاخص ادراک فساد نزد شهروندان و لزوم مقابله با آن 
سبب گردید شورای اسالمی شهر تهران، راهبردها و اقداماتی در 
راستای ایجاد شفافیت، کاهش و کنترل فساد، نظیر اصالحات 
نهادی و قانونی برای مقابله و حمایت از گزارشگران فساد، اصالح 
هزینه ای  و  درآمدی  ساختار  در  فسادزا  فرایندهای  و  زمینه ها 
شهرداری و ایجاد حساسیت اجتماعی درباره فساد را در برنامه 

سوم تدوین نماید. 
در گزارش های تهیه شده در خصوص موضوع فساد راهکارها 
و سیاست های متناظر با هر فرایند یا گلوگاه شناسایی شده و 
مواردی مانند ارتقای شفافیت، ایجاد حساسیت اجتماعی درباره 
فرایندها،  به  مربوط  سامانه های  کارآمدسازی  شهر،  در  فساد 
استانداردسازی فرایندها، مقررات زدایی، رقابتی کردن بهره گیری 
کارآمدسازی  فساد،  با  مقابله کنندگان  از  حمایت  فرصت،  از 
در  فسادزا  زمینه های  اصالح  و  متخلفین  با  برخورد  رویه های 
راهکارهای  به عنوان  شهرداری  هزینه ای  و  درآمدی  ساختار 

پیشنهادی ارائه شده اند.
چارچوب  موضوع،  اهمیت  بر  بنا  فساد  ادراک  شاخص 
به عنوان  فساد  با  مقابله  برای  را  تعیین شده ای  و  استاندارد 
قرار  شهرداری  پایش  نظام  اختیار  در  اول  سطح  شاخص 
می دهد. در این زمینه شفافیت به عنوان مبحث کلیدی و ابزاری 
است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  فساد  با  مبارزه  برای  کارآ 
تدوین سنجه ها و شاخص های سطح دوم برای ارزیابی میزان 
شفافیت و فرایندهای مبهم درآمدزا و فسادزا از طریق شناسایی 

گلوگاه های فساد در این زمینه قابل ارزیابی است. 

در  فساد  ادراک  با  مرتبط  شاخص های  تدوین  به منظور 
احکام مربوطه موردبررسی  برنامه عملیاتی حکمروایی شهری، 
قرارگرفته و شاخص های خروجی محور و دستاوردی برنامه که 
همین طور  و  خواهند شد  محقق  تعریف شده  اقدامات  اثر  در 
و  تبیین  و  شناسایی  آن ها  روی  بر  تأثیرگذار  شاخص های 

تعریف شده اند. 
تهران،  شهر  توسعه  سوم  برنامه  احکام   6 ماده  اساس  بر 
شهرداری تهران موظف است به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی 
و اعتماد شهروندان، به نهاد مدیریت شهری کلیه معامالت و 
با  سامانه هایی  در  را  امتیازآور  تصمیمات  و  تراکنش  فرایندها 
قابلیت دسترسی همگانی به طور شفاف و روزآمد منتشر نماید 
منتشر  دوره های شش ماهه  در  را  عملکرد شهرداری  گزارش  و 
نماید. بنابراین شاخص های ارزیابی باید در حوزه های ذیل حکم 

6 برنامه باید موارد ذیل را مورد پایش قرار دهند:
1-تعداد کلیه معامالت متوسط به باالی شهرداری تهران 

به  مربوط  اسناد  و  تهاترها  مزایده ها،  مناقصه ها،  2-تعداد 
واگذاری ها

3- تعداد مجوزهای بهره برداری صادر شده از امالک مستغالت 
و دارایی های شهرداری تهران

4-تعداد صورت جلسه های شورای معماری مناطق و کمیسیون 
ماده پنج و آرای قطعی کمیسیون ماده هفت و ماده 100

5-هرگونه کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقوقی
6- اطالعات سفرهای خارجی کارکنان

7- مشخصات و اطالعات مدیران 
8- اساسنامه ها و آئین نامه ها

ادراک فساد دارای ارتباط مستقیم با میزان شفافیت حاکم 
میزان  و  تهران  شهرداری  سیستم  در  فسادزا  فرایندهای  بر 
نظارت همگانی بر فرایندهای فسادزا است. مهم ترین شاخص 
تعریف شده برای افزایش شفافیت در سیستم شهرداری تهران 
فساد  محمل  اولویت دار  فرایندهای  سازی  هوشمند  میزان 
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با کاهش امکان مداخله انسان محور زمینه  است که می تواند 
بروز فساد را کاهش داده و تأثیرات مثبتی در افزایش اعتماد 
باشد. در همین  اجتماعی داشته  ارتقای سرمایه  و  شهروندان 
راستا شاخص دیگر تعریف شده میزان تحقق استقرار سیستم 
خزانه داری الکترونیک است که از طریق ارزیابی میزان پیشرفت 
خزانه داری  سیستم  استقرار  قانونی  و  فنی  فرایند  تحقق  و 
الکترونیک می تواند زمینه ساز کاهش فرایندهای فسادزا بوده و 

سبب ارتقای شفافیت در ساختار شهرداری گردد. 
فرایندهای فنی و اجرایی مکانیزه شدن سیستم های وصول 
درآمد و درصد پیشرفت فنی و اجرایی مکانیزه کردن سیستم های 
وصول درآمد دیگر شاخص های تبیین شده برای ارزیابی میزان 
میزان  سنجش  است.  تهران  شهرداری  درآمدهای  شفافیت 
تحقق و اجرای فرایند راه اندازی بازار الکترونیک تهاتر امالک و 
نسبت ارزش های قراردادهای منتشر شده در سامانه شفافیت 
به ارزش کل قراردادهای شهرداری تهران از دیگر شاخص های 
فرایندهای  از  شهروندان  آگاهی  ارتقای  به منظور  تعریف شده 

فسادزا در شهرداری تهران هستند. 
تهران  شهر  توسعه  سوم  برنامه  احکام   7 ماده  اساس  بر 
اجتماعی  سرمایه  بازسازی  به منظور  است  موظف  شهرداری 
برای  پاسخگویی  و  ایجاد شفافیت  رویکرد  با  مدیریت شهری 
برنامه عملیاتی در  ارائه  با فساد و نسبت به تدوین و  مقابله 

شش ماهه اول برنامه با تأکید بر عوامل ذیل اقدام کند:
هوشمند سازی فرایندهای اولویت دار فساد

استقرار نظام مدیریت و شناسایی و کشف تخلف و تقلب 
مبتنی فناوری تحلیل داده 

و  فساد  شاخص های  ساالنه  عمومی  انتشار  و  سنجش   
شفافیت

بنا بر تبصره ماده فوق شهرداری موظف است در شش ماهه 
ارتقا  جهت  الزم  شیوه نامه های  تدوین  به  نسبت  برنامه  اول 
زمینه  این  در  نماید.  اقدام  فساد  با  مقابله  و  اداری  سالمت 

تخلفات  نرخ  سنجش  و  تعریف  قابل  شاخص  اصلی ترین 
تخلف  دارای  کارکنان  تعداد  واحد  اساس  بر  که  است  کارکنان 
ماندگاری  همچنین  می شود.  سنجیده  نفر  هزار  هر  ازای  به 
کارکنان در حوزه های فساد آور مانند صدور پروانه ساختمانی، 
کمیسیون ماده 100 و ماده 7 و ... دیگر شاخص قابل سنجش 
پایش  مبنای  که  است  تهران  شهرداری  در  فساد  ادراک  برای 
آن میانگین سال های ماندگاری مدیران و کارکنان در حوزه های 

شناسایی شده فساد آور است. 
به  پاسخگویی  زمان  میانگین  و  ثبت شده  شکایات  تعداد 
دیگری است  و شکایت های شهروندان شاخص  درخواست ها 
که در راستای سنجش ادراک فساد تعریف شده است. در این 
از میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها و  زمینه می توان 
برای سنجش شاخص  مبنایی  به عنوان  ثبت شده  شکایت های 
صورت  رسیدگی  کیفیت  و  کمیت  همچنین  نمود.  استفاده 
گرفته نیز دیگر شاخص قابل اندازه گیری در ارتباط با شکایات 
است.  تهران  شهرداری  در  موجود  سامانه های  در  ثبت شده 
و 137  به سامانه 1888  ثبت شده می توان  زمینه شکایات  در 
از کیفیت پاسخگویی به درخواست ها  رجوع نمود و همچنین 
نیز به عنوان شاخص دیگری در این زمینه می توان بهره گرفت. 
میزان رضایت و بازخورد درخواست کنندگان و شاکیان از فرایند 
برای  گرفته  اقدامات صورت  موفقیت  مبین  می تواند  رسیدگی 
مقابله با فساد و ارتقای شفافیت در سیستم شهرداری تهران 

باشد. 
تهران،  توسعه شهر  برنامه سوم  احکام   13 ماده  اساس  بر 
اثربخشی  و  کارایی  افزایش  به منظور  است  موظف  شهرداری 
در  و  شهرداری  اجرایی  و  فنی  نظام  پیاده سازی  جهت  در  و 
راستای دستیابی به باالترین سطح شفافیت در انجام فرایندها 
اقدامات موازی  و  انجام مطالعات  از  و فعالیت ها و جلوگیری 
در  را  خود  پروژه های  و  طرح ها  انواع  مطالعاتی  پیوست های 
دسترس عموم قرار دهد. از آنجائی که بخش عمده ای از ادراک 
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پروژه های  و  طرح ها  از  شهروندان  اطالع  عدم  از  ناشی  فساد 
شهری است، عموم مردم باید به صورت شفاف باید از فرایند 
تهیه و اجرای آن ها آگاهی داشته باشند. شاخص تعریف شده در 
این زمینه نسبت طرح ها و پروژه های موضعی مصوب جاگذاری 
شده در نقشه تهران به کل پروژه هاست که بر اساس آمار موجود 
از طرح های مصوب قابل سنجش و اندازه گیری است. همچنین 
نرخ انتشار پیوست های مطالعاتی طرح ها و پروژه های شهری 
تبیین کننده  از شاخص های سطح دوم می تواند  یکی  به عنوان 
میزان تحقق شفاف سازی فرایندهای مربوط به تهیه و انتشار 

طرح های مطالعاتی در شهرداری تهران باشند. 

۵-3-2- شیوه پایش شاخص
شاخص پیمایش ادراک فساد CPI: محاسبه این شاخص بر 
نظرسنجی از مردم و گروه های مختلف )ازجمله نخبگان سیاسی، 
مقامات دولتی، اهل کسب وکار، متخصصان( و سنجش نظرات 
ایشان درباره میزان فساد رایج در نهادهای موردبررسی، استوار 
است. این شاخص غالباً با استفاده از پرسش نامه و در نمونه های 
بزرگ انجام و از انواع روش های نمونه گیری برای تضمین و اعتبار 
به عنوان  داده ها استفاده می شود. هم چنین شاخص های ذیل 
شاخص های سطح اول و دوم جهت کنترل و ارزیابی پیشرفت 

دستاوردها و خروجی ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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۵-۴-حوزه راهبردی درآمدهای پایدار
۵-۴-1- شاخص افزایش سهم درآمدهای پایدار

آن دسته از درآمدها که شهرداری بتواند برای وصول آن ها 
برنامه ریزی اجرایی نموده و دارای ویژگی های زیر باشند به عنوان 

درآمد پایدار شناسایی می شوند:
1 -تداوم پذیری: دارای ثبات بودن به این معنا که الاقل در 

کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
ارتقاء  موجب  محل  آن  از  درآمد  کسب  بودن:  -مطلوب   2
زیست محیطی،  ساختارهای  به  و  شود  عدالت محوری  رویکرد 

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمه وارد نیاورد .
3 -انعطاف پذیری: پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و 
همپا با گسترش مخارج، گسترش یابد تا از تنگنای مالی اجتناب 

شود.
بر این اساس درآمدهای پایدار شهر تهران در شش سرفصل 

زیر تعریف می شوند:
1 .درآمدهای ناشی از عوارض عمومی:

• وصولی توسط سایر مؤسسات  
• عوارض بر اراضی و ساختمان ها )فقط عوارض نقل وانتقال   

ملک، عوارض نقل وانتقال حق امتیاز، عوارض نوسازی(
• عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل  

• عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی  
2 .درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3 .بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
4 .درآمد حاصل از اموال شهرداری

5 .اعانات و هدایا و دارائی ها:
• عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران؛  

• جریمه سد معبر؛  
6 .عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها..

۵-4-2- شیوه پایش شاخص
 برای محاسبه این شاخص، نسبت منابع درآمدی پایدار که 
در سطور فوق به آن اشاره شد، بر کل بودجه تحقق یافته مورد 
شهرداری  درآمدهای  پایدارسازی  برای  می گیرد.  قرار  محاسبه 
تهران، عدد این نسبت باید در طول مدت برنامه افزایش یابد. 
اطالعات موردنیاز برای محاسبه از گزارش تفریغ بودجه سالیانه 

شهرداری تهران استخراج خواهد شد.
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۵-۵-حوزه راهبردی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
۵-۵-1- شاخص بهره وری نیروی انسانی

ستانده  نسبت  به صورت  بهره وری  شاخص  عمومی  شکل 
نهاده )خروجی ها به ورودی ها( تعریف می شود. به عبارتی  به 
محصوالت مختلف از ادغام چهار عامل اصلی زمین، کار، سرمایه 
و سازمان دهی ایجاد می شوند. نسبت این عوامل بر تولید برای 
به طورکلی شاخص های مربوط  بکار می رود.  بهره وری  سنجش 
شاخص  کار،  نیروی  بهره وری  شاخص  از  عبارتند  بهره وری  به 
بهره وری سرمایه، شاخص بهره وری انرژی و شاخص بهره وری 
که کل عوامل را شامل می شوند. بهره وری پایین در شهرداری 
به منظور  بهره وری  به  مربوط  شاخص های  به  توجه  تهران، 
امور و وظایف  بهبود  و  افزایش  باهدف  پایش و کنترل دائمی 
محوله را ضروری می سازد. بر این اساس دست یابی به اهدافی 
دستیابی  تصدی گری،  کاهش  و  حاکمیتی  نقش  تقویت  نظیر 
کاهش  وظایف،  برون سپاری  انسانی،  منابع  بهینه  ترکیب  به 
با  ساختار  اصالح  سازمانی،  و  فردی  عملکرد  ارزیابی  هزینه ها، 

نگرش تجمیع سازمان ها و شرکت ها، افزایش چابکی و بهره وری 
سوم  برنامه  در  که  انرژی  مصرف  بهینه سازی  انسانی،  منابع 
ارتقای بهره وری  توسعه شهرداری تدوین شده است در جهت 

منابع انسانی شهرداری تهران است. 
۵-۵-2- شیوه پایش شاخص

برای پایش شاخص های مربوط به بهره وری از طریق درصد 
نیروی  به مجموع  برگزیده و خروج هدایت شده نسبت  جذب 
به  معطوف  سازمانی  اصالح ساختار  میزان  انسانی شهرداری، 
تجمیع و کاهش سازمان ها و شرکت ها و مقایسه آن با وضعیت 
موجود، میزان و درصد برون سپاری وظایف، فعالیت ها و پروژه ها، 
سطح کوچک سازی سازمانی در شهرداری تهران و سهم بودجه 

سازمان ها و شرکت ها به بودجه عمومی شهرداری و... است. 
دوم  سطح  شاخص های  به عنوان  شاخص هایی  همچنین 
و  دستاوردها  به  دستیابی  پیشرفت  ارزیابی  و  کنترل  جهت 

خروجی های مشخص مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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ا و رو ه م   

)
97(

13
98

13
99

14
00

14
01

14
02

    و و  53
 ر نو ا 

20%30%40%5060%
  زا ه ر نو   دا

)(
نا راد  

و   زا هدا ا ر راز  و ناا  زا ه ب و دا9310%50%90%90%90%90%

ا  د ارا و اا  آ

743
   صا 

15%18%21%24%27%30%
)14(  

40( نا  
)دد 

و   رد نز ه را ر 
و 

ا و رو ه مود   

)
97(

13
98

13
99

14
00

14
01

14
02

92
   زا نز 

%18%21%24%27%30%
  اراد نا و نا دا 

د      

12265%70%75%80%85%90%
ر  راد ز   قا دا

 ز هد و ا

ر  دراا  9255%58%60%62%63%65%
 رد ا  اا و را ر 

 ه    بر دا40%65%90%100%100%)(92
)13)

ر د نر بر  م را ار رد

نا    هاد 

سا  دراا  9240%38%36%34%32%30%
.د   

 رد ا  اا و را ر 

%6%6%6%6%6%6)ه ا جو(922
 رو ه و   د ر 

29

922

 ب و  

)
)ه ا

  د ر  نا راد   ه ب نر دا 50%50%50%50%50%50%
29   ز رو ه



117

۵-۶-حوزه راهبردی برقراری انضباط مالی
۵-۶-1- شاخص مدیریت هزینه ها

به  توجه  تهران،  پایین شهرداری  بهره وری  و  باال  هزینه های 
دائمی  کنترل  و  پایش  به منظور  هزینه ها  مدیریت  شاخص 
می سازد.  ضروری  را  هزینه ها  کارایی  بهبود  و  افزایش  باهدف 
عالوه بر این دست یابی به اهدافی نظیر تقویت نقش حاکمیتی 
و  چابکی  افزایش  وظایف،  برون سپاری  تصدی گری،  کاهش  و 
توسعه  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  انسانی،  منابع  بهره وری 
توسعه  سوم  برنامه  در  که  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
منابع  مناسب  تخصیص  نیازمند  است  تدوین شده  شهرداری 

مالی بودجه و مدیریت بهینه منابع انسانی است.
میزان  مبین  هزینه ها  مدیریت  در  کارایی  میزان  شاخص 
سوم  برنامه  معین  قیود  با  جاری  هزینه های  کارای  مدیریت 
توسعه شهر و شهرداری تهران در حوزه انضباط مالی و مدیریت 

هزینه های شهرداری تهران است.
۵-۶-2- شیوه پایش شاخص

شاخص میزان کارایی در مدیریت هزینه ها شاخصی ترکیبی 
است که کارایی هزینه های جاری شهرداری را نشان می دهد و تا 

پایان سال اول برنامه تعریف و هدف گذاری خواهد شد. 
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۶-الزامات اجرای برنامه
تحقق نظام مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی کالن شهر 
و  عملیاتی  برنامه های  سیاست ها،  راهبردها،  به  نیل  و  تهران 
الزامات و پیش شرط های  اقدامات مرتبط با آن، مستلزم تحقق 
مهم و تأثیرگذار در حکمروایی شهری و توجه به جایگاه شهرداری 
شهری  کارآمد  حکمروایی  استقرار  است.  زمینه  این  در  تهران 
گفتمان  رویکردها،  رویه ها،  تغییر  مستلزم  نخست  سطح  در 
نظام  به  توجه  نیازمند  دوم  سطح  در  و  موجود  ساختارهای  و 
با  مطابق  است.  شهری  حکمروایی  پشتیبان  نهادی  و  حقوقی 
آنچه در فصول قبل تبیین شد عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی 
مشارکت  تحقق  عدم  تهران،  شهر  حاکمیتی  نظام  در  نهادی 
مردمی، وجود فساد در مدیریت شهری، ناپایدار بودن درآمدها 
مبتالبه  مهم ترین مسائل  و مشکالت حقوقی  عدم شفافیت  و 
حکمروایی کالن شهر تهران در سطح کالن هستند. این مسائل 
کلیدی در قالب شش حوزه راهبردی کالن تحت عنوان نیل به 
نقش آفرینی  ارتقاء  شهری،  یکپارچه/هماهنگ  مدیریت  سمت 
اثربخش شهروندان، کاهش فساد و ادراک فساد، افزایش سهم 
درآمدهای پایدار، ارتقاء بهره وری منابع انسانی و برقراری انضباط 
مالی موردتوجه قرار گرفتند و سیاست ها و برنامه های عملیاتی و 
اقدامات ذیل آن ها تعریف گردید. در ادامه به الزامات کالن در سه 
محور کلیدی الزامات ساختاری، نهادی و حقوقی پرداخته شده 
است که فراتر از احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران هستند 
و زمینه ساز الزامات تحقق خردتر و تفصیلی تر دیگری را فراهم 
بوده  ارتباط  در  مربوطه  احکام  با  مستقیم  به طور  که  می کنند 
و برای تحقق حکمروایی کارآمد شهری ضروری و اجتناب ناپذیر 

می باشند، الزامات کالن عبارتند از: 

۶-1-الزامات کالن برنامه
۶-1-1-الزامات ساختاری 

استقرار  و  تهران  شهر  مدیریت  نظام  کنونی  مسائل  حل 
نوع  در  بنیادین  تغییرات  ایجاد  متضمن  کارآمد  نظام خدمات 
و  شهری  مدیریت  نظام  به  نسبت  حاکم  رویکرد  و  نگرش 
بر  اصالح ساختارهای حاکم  است.  تهران  امور کالن شهر  اداره 
اقتصادی- بسترسازی  و  تهران  شهر  در  کالن  سیاسی  اقتصاد 
اجتماعی در راستای تغییر مناسبات و ساختارهای موجود نظام 
اقتصادی شهر اصلی ترین عامل تحقق نظام مدیریت و خدمات 
به  دست یابی  زمینه  که  هستند  شهری  حکمروایی  در  کارآمد 
توازن منطقه ای و اجتماعی-اقتصادی، برقراری عدالت فضایی، 
نابرابری های اقتصادی  برابر منابع و فرصت ها و کاهش  توزیع 
را فراهم می کنند. اصالح ساختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسی 
ارتباط تنگاتنگی با ساختار درآمدی  کالن در شهر تهران دارای 
منابع  وابستگی  کاهش  بدین جهت  است،  تهران  شهرداری 
نفتی  رانت  بر  مبتنی  سیاسی  اقتصاد  به  شهرداری  درآمدی 
منابع  به  توجه  و  مالیاتی  درآمدهای  کسب  مکانیسم  ایجاد  و 
منابع  تغییر  برای  ساختاری  الزامات  ازجمله  پایدار  درآمدهای 
شهری  کارآمد  حکمروایی  استقرار  و  تهران  شهرداری  درآمدی 
محسوب می گردند. عالوه بر ضرورت انجام اصالحات ساختاری 
اداره شهر  مقوله  در  آنچه  تهران،  درآمدی شهرداری  منابع  در 
و  از منابع درآمدی  آگاهی شهروندان  لزوم  اهمیت دارد  تهران 
نحوه هزینه کرد این منابع به صورت شفاف و قابل فهم است. 
در  اساسی  تغییرات  ایجاد  انجام اصالحات ساختاری مستلزم 
نظام حقوقی و نهادی وسیع تری است که زمینه ساز بروز فساد 
ارتقاء شفافیت در حوزه مدیریت شهری  از طریق  و  می شود 
حوزه  در  اطالعات  به  شهروندان  عمومی  دسترسی  برقراری  و 

مدیریت شهری محقق می گردد.
دیگر مسئله ساختاری در این زمین، عدم وجود خواستگاه 
اجتماعی و تمایل مردمی به مشارکت است که با توجه به شرایط 
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اجتماعی، اقتصادی و مالی کنونی از اولویت ها و مسائل کلیدی 
شهر تهران محسوب می شود. این مهم از طریق تغییر شیوه و 
رویکرد نسبت به اداره امور شهر به سمت تمرین برنامه ریزی 
مشارکتی )به ویژه در سطح محلی( و تعامل سازنده سه بخش 
از  می گردد.  میسر  مردم  و  خصوصی  بخش  شهری،  مدیریت 
اعتماد عمومی به سیستم مدیریت شهری  آنجائی که کاهش 
یکی از اصلی ترین موانع پیش روی تحقق مشارکت مردمی در 
اصلی  پیش شرط  اعتمادسازی  لذا  است،  بوده  اخیر  سال های 
است.  تهران  به شهر  مربوط  امور  در  مردمی  مشارکت  تحقق 
همچنین تقویت هویت های محله ای و بهره مندی از مشارکت 
سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور نیازمند بازتعریف ساختار 
سراهای محله و شورایاری ها و تقویت مهارت ها و توانمندی های 
مسئولین امر است. آنچه در این ساختار مهم است تغییر نگاه 
از نوع معرفت شناسانه آن به امور شهر و شهروندان است که 
لزوم بازنگری و اصالحات نهادی به خصوص در حیطه قوانین و 

پیش نیازهای حقوقی را طلب می نماید. 

۶-1-2-الزامات نهادی 
حکمروایی  در  کارآمد  خدمات  و  مدیریت  نظام  تحقق 
کالن شهر تهران مستلزم اصالح روابط نهادی و ایجاد هماهنگی 
و  مؤثر  دستگاه های  و  نهادها  سایر  با  تهران  شهرداری  میان 
بسترسازی نهادی الزم برای حرکت به سمت مدیریت یکپارچه/
میان سیستم  تعامالت  نمودن  کارآمد  هماهنگ شهری است. 
مدیریت  نظام  در  دخیل  بازیگران  سایر  و  شهری  مدیریت 
ارتباط، تعامل و  ایجاد سازوکارهای اساسی  و  کالن شهر تهران 
درگیر،  نهادهای  سایر  و  تهران  شهرداری  میان  مؤثر  همکاری 
مدیریت  نظام  به  دستیابی  برای  راستای  در  عامل  مهم ترین 
خدمات کارآمد و حکمروایی شهری است. در این میان جایگاه 
نهادهای محلی مانند شورایاری ها باید موردتوجه ویژه قرارگرفته 
و به گونه ای تعریف شود که زمینه تعامل شهروندان با نهادهای 

مختلف را فراهم نماید. 

۶-1-3-الزامات حقوقی
پیش بینی  راهبردهای  تحقق  راستای  در  دیگر  اساسی  الزام 
شده ذیل حکمروایی کارآمد شهری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی 
پشتیبان حکمروایی شهری در تهران است که مستلزم تدوین 
مقررات شهری موردنیاز در زمینه تخصیص و تفکیک شفاف 
وظایف میان دولت مرکزی و سطوح پایین تر دولت در قوانین 
به منظور  از سوی مجلس  مالی  روشن  قانونی  و وضع ضوابط 
مراجعه شهرداری به بازارهای مالی است. یکی از پیش شرط های 
این امر تعیین تکلیف قوانین باالدستی در مدیریت یکپارچه و 
هماهنگ شهری است که می تواند از طریق همفکری و تعامل 
دیدگاه ها، اطالعات و انتقال تجارب میان شهرها و مدیریت های 

شهری سایر کشورها میسر گردد. 

۶-2- الزامات مرتبط با راهبردها
در ادامه الزامات تفصیلی و خرد آمده است که ذیل هر یک 
برنامه سوم  احکام  با  به طور مستقیم  و  دارند  قرار  راهبردها  از 

متصل هستند: 
۶-2-1- نیل به سمت مدیریت یکپارچه/هماهنگ شهری

• اصالح و بازنگری الیحه مدیریت یکپارچه شهری  
• مقررات زدایی و اصالحات حقوقی و قانونی الزم برای نیل   

به مدیریت هماهنگ
• وضع قانون تشکیل تونل مشترک تأسیسات شهری  

اجرایی  واگذاری وظایف  قانونی جهت  و  رایزنی حقوقی   •  
دستگاه های دولتی در سطح خرد

• انعقاد تفاهم نامه های همکاری برای دسترسی به مدیریت   
یکپارچه/ هماهنگ 

• بازنگری در حوزه اختیارات شورای عالی استان ها  
• افزایش اختیارات کمیسیون کالن شهرها  

• رایزنی برای ایجاد دادگاه های شهری و حقوق شهروند  
• تطبیق سندهای توسعه شهر تهران با آمایش استان و   
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این  در  دولت  و  و شهرداری  بین شورا  مناسب  توازن  برقراری 
زمینه

• هماهنگی با نهادهای قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری   
پرونده های  در  شکست  و  دعاوی  کاهش  و  تحقق  الزامات  از 

مربوطه
بین  هماهنگی  جهت  در  شهرداری  ساختار  اصالحات   •  

بخشی و درون بخشی
• اصالح ساختار اداره کل حقوقی و اداره کل تدوین قوانین   

و امور شورا و جذب نخبگان حقوقی

۶-2-2- ارتقاء نقش آفرینی اثربخش شهروندان
• تدوین و اجرای نظام نامه جامع مشارکت شهروندان   

و  تهران  در شهرداری  بودجه ریزی  فرایندهای  اصالحات   •  
حرکت به سمت بودجه ریزی مشارکتی 

• اصالح سازمان اجرایی و وظایف و نقش نهادهای محلی   
)سرای محالت و شورایاری ها( و تعریف نقش آن ها در توسعه 

شهر تهران
• ایجاد نهاد دائمی برنامه ریزی در سطح محله  

• اصالح قوانین موجود در راستای جلب مشارکت حداکثری   
بخش خصوصی 

• ایجاد بسترهای مناسب برای تعامالت اجتماعی مردم در   
شهر 

• اصالحات ساختار شهرداری تهران در جهت پذیرش سهم   
و نقش مردم در مداخالت در مقیاس محلی

• تعریف پروژه های اقدام مشترک میان دستگاه های حاضر   
در مقیاس محلی

۶-2-3- کاهش فساد و ادراک فساد
و  با فساد  برخورد  در بحث  نهادی  و  اصالحات حقوقی   •  

بهره گیری از شفافیت و حمایت از گزارشگران فساد
میزان  با  بودجه  تطبیق  زمینه  در  فرایندی  اصالحات   •  

عملکرد 
• رفع موانع حقوقی، مالی و اجرایی برای رفع علل و عوامل   

طوالنی شدن پروژه ها 
• اصالح قوانین در راستای برخورد با متخلفین و جلوگیری   

از ارتقا و یا حضور در گلوگاه های مهم 
• ایجاد و ارتقا سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات شهرداری  

اشخاص  به  تعهدات  و  دیون  تسویه  مکانیسم  ایجاد   •  
حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام ها

• راه اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد  
• خزانه داری الکترونیک  
• ارتقا سامانه شفافیت  

به عنوان  مزایدات  و  مناقصات  آگاهی  تاالر  راه اندازی   •  
بخشی از فرایند انجام الکترونیکی معامالت

در  قراردادها  سامانه  راه اندازی  و  مناسب سازی  و  ارتقا   •  
کلیه واحدهای تابعه شهرداری

• برقراری اتصال سامانه جامع مالی به سامانه قراردادها  
• یکپارچگی سامانه های حوزه مالی  
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۶-2-4-افزایش سهم درآمدهای پایدار
• برقراری نظام آماری مناسب و قابل اتکا  

• استقرار نظام نظارت و کنترل بر تحقق اهداف سازمان و   
راهبردهای شهرداری به روش مکانیزه

• افزایش نقش شهردار محله در درآمدزایی  
• افزایش سهم شورایاری های محالت در درآمدزایی  

• کاهش حوزه ها و فضاهای مدیریتی  
• افزایش مشارکت مالی بانک ها  

• افزایش مشارکت بخش خصوصی  
• عدم تخریب ساختارهای اقتصادی شهر  

• افزایش سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان  
فعال  )مثال:  موجود  قانونی  پتانسیل های  از  استفاده   •  

نمودن ریز کدهای دارای رقم صفر(
• تصحیح و تصویب الیحه درآمدهای پایدار طبق مصالح   

شهرداری تهران
• اصالح ساختار نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری   

تهران
• استفاده از پتانسیل شرکت های تأمین سرمایه  

• بهره گیری از پتانسیل های مشارکت شهروندان در تأمین   
منابع مالی

• رفع ابهام از قوانین و ضوابط مدون شده در حوزه تأمین   
مالی شهرداری

تأمین  و سیستم های  ابزارها  ارزیابی  و  مطالعات  انجام   •  
مالی شهرداری

تنظیم  جهت  سیاستی  تغییرات  و  اصالحات  انجام   •  
بین  تعادل  ایجاد  برای  شهرداری  و  دولت  بین  مالی  ارتباط 

مسئولیت های شهرداری با منابع آن
• تدوین لوایح و آیین نامه های الزم برای نظارت بر اجرای   

صحیح تأمین پایدار مالی شهرداری
با  مرتبط  آیین نامه ای  اصالحات  و  اجرایی  ضمانت های   •  

وصول عوارض شهرداری

۶-2-5- برقراری انضباط مالی
• جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی  

• ایجاد سیستم اطالعات و حسابداری قیمت تمام شده  
• تنظیم برنامه زمانی برای اجرا  

• وضع قوانین مربوطه در حوزه بهبود انضباط مالی  
• شفافیت برنامه راهبردی  

• تأمین آموزش های الزم )ازجمله افزایش آشنایی و آموزش   
سازمان با سنجش عملکرد(

• تدوین دستورالعمل ها و رهنمودهای بودجه ای بر مبنای   
عملکرد

• شناسایی هزینه های اجرایی راهبردها و فعالیت ها  
• فراهم کردن زمینه های مدیریتی از طریق واگذاری برخی   

اختیارات مدیریتی الزم به تناسب مأموریت محوله
• کاربرد گسترده تکنولوژی اطالعات  

• استقرار نظام پرداخت مبتنی بر نتایج حاصل از مدیریت   
عملکرد و کارایی و بهره وری کارکنان و مدیران

• نظارت مؤثر و کارآمد بر کیفیت و بهای تمام شده پروژه ها   
و خدمات شهری

• ارتقاء کارآمدی نظام بهره برداری و نگهداری پروژه ها  
• یکپارچگی سامانه های موجود در شهرداری تهران  

برنامه  ذیل  شده  تبیین  راهبردهای  اغلب  است  شایان ذکر 
عملیاتی حکمروایی شهری از طریق منابع فنی، انسانی و مالی و 
فیزیکی موجود قابل حصول هستند و نیازمند تغییرات رویکردی 
و توانمندسازی ساختار موجود می باشند. در ادامه جدول منابع 
راهبرد  برای تحقق هر  موردنیاز  فنی  و  مالی  انسانی،  فیزیکی، 

آمده است: 
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۷-منابع و مصارف برنامه
و  جهت گیری ها  مختصر  و  چکیده  برنامه  مصارف  و  منابع 
راهبردهای اصلی برنامه را منعکس می نمایند. ارتقا نظام مالی 
شهرداری تهران به یک مالیه پایدار و قابل اتکا که خالق کسری 
بودجه های پنهان و آشکار نباشد، نیازمند تعادل بخشی و حفظ 
توازن میان درآمدها و دارایی ها از یک سو و هزینه ها و بدهی ها 
و  اما پیش بینی در شرایط بسیار متالطم  از سوی دیگر است. 
است  دشوار  بسیار  امری  اقتصادی  و  پیش بینی ناپذیر سیاسی 
مواجهه است.  بزرگ  با ریسک خطاهای  بهترین حالت  در  که 
توسعه  برنامه سوم  تعیین مصارف  و  منابع درآمدی  پیش بینی 
و  انجام گرفت که تحریم های ظالمانه  تهران در شرایطی  شهر 
چشم انداز  و  گذاشته  کشور  اقتصاد  بر  مهمی  اثرات  یک جانبه 

تخلیه اثرات آن بسیار مبهم است. همچنین شرایط تورمی که 
در سال های قبل از ثبات بیشتری برخوردار بوده است، طی سال 
است.  بوده  افزایش چشم گیری  دچار  برنامه  ابتدای  به  منتهی 
تغییرات دیگر در اقتصاد کالن همچون تغییرات نرخ ارز، کسری 
بودجه دولت و بحران در بازارهای مالی همگی امکان پیش بینی 
قابل اتکای درآمدهای سال های آتی برنامه را دشوار کرده است. 

شهرداری تهران علیرغم چنین محیط بی ثبات و متالطمی با در 
نظر داشتن احکام برنامه سوم و چشم انداز تحقق پذیری آن ها 
در بخش های مختلف درآمدزای شهرداری و همچنین لحاظ کردن 
محدودیت های  نیز  و  خصوصی  سرمایه گذاری  و  دولتی  منابع 
جدی در ایجاد بدهی های جدید، جدول منابع درآمدی برنامه را 

به شرح ذیل تهیه کرده است.
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بخش های  محاسبه  تجمیع  اساس  بر  منابع  محاسبه جدول 
مختلف ذی مدخل با در نظر گرفتن روندهای گذشته و اولویت دهی 
به مصوبات برنامه سوم توسعه شهر صورت پذیرفته است. در 
ادامه به اختصار عوامل موردنظر در تنظیم پیش بینی هر ردیف 

از جدول معرفی شده اند: 
1. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای حوزه شهرسازی: 
• پیش بینی صدور 10 الی 11 هزار پروانه ساختمانی به طور 

متوسط در هرسال برنامه.
• روند درآمدهای وصولی سال های 1394 لغایت 1397.

pبر اساس دفترچه  a  و   افزایش ضرایب  اعمال درصد   •
ارزش معامالت ملکی سال 1398.

• پیش بینی دفترچه ارزش معامالت ملکی بروز رسانی شده 
در هرسال برنامه.

سال  در  نیمه کاره  ساختمان های  عوارض  بودن  رایگان   •
1398 و دریافت 50 درصد مصوب سال 1398 در سال 1399. 
۲. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای سازمان 

امالک و مستغالت
• میانگین رشد قیمت امالک در 5 سال آینده به میزان 10 

درصد ساالنه.
• محدودیت بانک ذخیره امالک شهرداری. هرسال امالک 
قابل واگذاری )بدون موانع قانونی از قبیل معارض و ..( محدودتر 

می شود.
• سیاست راهبردی شهرداری در خصوص عدم فروش دارایی ها.

۳. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

منابع درآمدی در مشارکت و سرمایه گذاری عبارتند از:
• فروش و واگذاری قدرالسهم در مشارکت مدنی  

• اجاره و یا سهم از درآمد دریافتی در مشارکت عمومی-  
خصوصی 

حوزه  درآمدهای  برآورد  در  شده  گرفته  نظر  در  متغیرهای   .۴
حمل ونقل و ترافیک

شامل  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  درآمدهای  از  بخشی   
درآمدهای آرم طرح ترافیک و بلیت مسافر در ارقام سازمان ها 
حوزه  این  درآمدهای  سایر  و  است  شده  منظور  شرکت ها  و 
رانندگی  و  راهنمایی  ، جرائم   LEZ پارک های حاشیه ای،  مانند 
و مجتمع های ایستگاهی چون دارای عملکرد صفر و یا اندک 
در سال 1397 بوده اند، در جدول منظور نشده اند )با توجه به 
اینکه جدول بر مبنای ادامه وضع موجود برآورد شده است(. 

۵. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای سازمان ها 
و شرکت ها

درآمد سازمان ها و شرکت ها فقط مربوط به الف( سازمان ها 
و شرکت های بندهای الف وب و پ تبصره سوم بودجه مصوب 
سال 1398 و ب( درآمد مال االجاره شرکت ارتباطات مشترک 
که  است   ).. و  نوری  )فیبر  اطالعات  فناوری  سازمان  و  شهر 
دارای ردیف درآمدی جداگانه در بودجه هستند. در درآمدهای 
سازمان ها و شرکت ها، درآمدهای سازمان فناوری اطالعات )بند 
و  ترافیک  کنترل  میالد،  برج  عباس آباد،  نوسازی  شرکت  ب(، 
ساماندهی مشاغل )بند ج( به دلیل عدم دسترسی به اطالعات 

صحیح، درج نگردیده است. 
۶. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای حاصل از 

صدور اوراق )اداره کل خزانه داری(
حداکثر ظرفیت شهرداری تهران با توجه به موارد ذیل برای 
صدور اوراق، انتشار ساالنه 20،000 میلیارد ریال اوراق است. 
بدهی های  به  توجه  با  برنامه  سال های  برای  تسهیالت  اخذ 

موجود در دستور کار نیست.
7. متغیرهای در نظر گرفته شده در برآورد درآمدهای حاصل از 

درآمدهای پایدار )مرکز و مناطق(  
برخی  و  ارزش افزوده  مانند  مرکز  پایدار  الف(درآمدهای 
بر  مناطق مشتمل  پایدار  دیگر، ب(درآمدهای  کدهای مرکزی 
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مبلغ  به  خشک  پسماند  ج(درآمدهای  و  چهارگانه  فیش های 
ردیف  درج  از  اجتناب  دلیل  به  ساالنه  ریال  میلیارد   2،000
جداگانه، در درآمدهای پایدار منظور شده است. در برآورد ارقام 
ارزش افزوده، مصوب سال 1398 مبنا قرارگرفته و با نرخ %11/5 
رشد ساالنه برای سال های بعد برآورد گردیده است. در سایر 
کدهای پایدار مرکز به غیراز ارزش افزوده مانند عوارض خودرو و 
.. . عملکرد 97 مبنای سال 98 قرارگرفته و با رشد 15% ساالنه 
)نوسازی،  مناطق  پایدار چهارگانه  عوارض  است.  برآورد شده 
کسب وپیشه، پسماند مسکونی، پسماند غیر مسکونی( با نرخ 
20% رشد ساالنه برآورد شده است و مبنای آن عملکرد سال 
از فروش پسماند خشک به عنوان  1397 است. درآمد ناشی 
بخشی از درآمدهای پایدار مناطق، در طول پنج سال ثابت در 

نظر گرفته شده است.
باید توجه داشت که عوامل مهمی در سال های آتی می توانند 
تغییرات محسوس در جدول منابع برنامه سوم توسعه شهرداری 

تهران ایجاد کنند که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
سهم  از  مصوب  سطح  به  دستیابی  در  ممارست  و  1(پیگیری 

درآمدهای پایدار مندرج در برنامه سوم توسعه. )ماده24(
الزامات دستیابی به سهم 45% درآمدهای پایدار از کل منابع:

• تغییر نرخ درآمدهای پایدار چهارگانه مناطق حداقل به بیش 
از دو برابر نرخ موجود.

و  ارزش افزوده  بر  مالیات  قانون  از  شهرداری  سهم  تغییر   •
مساوی با سهم دولت ) نصف هرکدام(.

• پرداخت منظم سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی. 
.LEZ پرداخت منظم سهم شهرداری از اجرای طرح •

• پرداخت منظم سهم شهرداری از عوارض سوخت و دوازده 
در هزار گمرکی.

و  جلوگیری  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  با  تعامل   •
اسالمی  شورای  درآمدزای  مصوبات  ابطال  موضوع  حل وفصل 

شهر تهران.

مجلس  در  پایدار  درآمدهای  الیحه  نهایی  تکلیف  تعیین   •
منافع   که  احکامی  و  مواد  عدم تغییر  و  ابقاء  و  اسالمی  شورای 

مالی شهرداری در آن منظور شده است. 
بالغ بر  دولت  طرف  از  تهران  شهرداری  مطالبات  پرداخت   •
50،000 میلیارد ریال و پرداخت منظم عوارض ساالنه دستگاه های 
اجرایی و نهادهای نظامی و انتظامی و ...... به شهرداری تهران.

و  آب  مانند  شهری  خدمات  ارائه دهنده  نهادهای  همکاری   •
برق و گاز با شهرداری تهران باهدف وصول مطالبات شهرداری از 

مؤدیان بدهکار از طریق قطع خدمات مربوطه.
2( تغییرات احتمالی در درآمدهای حاصل از شهرسازی با توجه 

به تغییرات و اصالح ضرایب محاسباتی عوارض ساختمانی.
3( تهیه و به روزرسانی بسته های تشویقی برای جلب مشارکت 
بخش خصوصی و رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه 

نوسازی و بازآفرینی شهری.
 4(پیگیری وصول مطالبات شهرداری تهران از دولت و وصول 

حداکثری معوقات.
5( کاهش وابستگی شرکت ها و سازمان ها به شهرداری تهران 
و تحقق نظام درآمدی مولد سازمان ها و شرکت های اقتصادی و 

کسب سود در چهارچوب منطق بازار.
و  شهری  و  محلی  مقیاس  در  توسعه  صندوق  تشکیل   )6
تأمین منابع  پتانسیل های مشارکت شهروندان در  از  بهره گیری 

مالی.
7( بازنگری طرح تفصیلی یکپارچه شهر و ضوابط و مقررات 

مربوط به آن.
ارائه برنامه تخصیص این  8(تدقیق اراضی ذخیره نوسازی و 
اراضی در جهت اجرای طرح جامع و تفصیلی و تأمین خدمات 
با  مالکان  مشارکت  جلب  الزم جهت  سازوکارهای  پیش بینی  و 

رعایت ضوابط و مقررات و ارائه الیحه آن به شورا.
و  ساخت وساز  محدودیت های  و  ضوابط  اعمال  و  9(تعیین 

استقرار کاربری ها در پهنه های خطرپذیر و حریم.
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تحقق برخی از عوامل ذکرشده شامل کمک های دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از اوراق اسالمی و تسهیالت بانکی 
جدول پیوست محاسبه شده زیر را به مجموع درآمدها و منابع برآورد شده در جدول اصلی اضافه می کند. اما عالوه بر این، امکان 
بهره برداری شهرداری تهران از منابع نامطلوب و ناپایدار افزون بر منابع پیش بینی شده در سال های برنامه با توجه به فشارهای سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی سال های پیش رو به طورجدی وجود دارد و از این لحاظ ضروری است هرگونه درآمد اضافی کسب شده بر جدول 
فوق در قالب صندوق تعیین شده در ماده 30 برنامه مورد استفاده قرار گیرد تا در جهت توسعه حمل ونقل عمومی و محیط زیست به 

کار گرفته شود.

متقابالً جدول مصارف بر اساس محاسبه نسبت های تاریخی توزیع منابع میان مأموریت های شش گانه، روندهای گذشته و اولویت دهی 
به مصوبات برنامه سوم توسعه شهر و شهرداری تهران صورت پذیرفته است. با در نظر داشتن این موارد جدول زیر به عنوان پیش بینی 

مصارف شهرداری در سال های آتی تعیین شده است.

989914001401402

  

ود

 

9,5009,97510,97312,28913,82556,562

19,00019,95021,94524,57827,651113,124

22,00023,10025,41028,45932,017130,986

50,50053,02558,32865,32773,493300,672

23-)(

13981399140014011402

11,7299,46910,25611,27012,47655,200

61,15567,83973,47680,74289,384372,596ا و و 

25,23128,92131,39934,59238,391158,534

10,3759,1359,89310,87212,03652,311

6,5335,0425,3875,8306,35929,151

73,25774,28980,46188,41897,882414,307

188,280194,695210,872231,724256,5281,082,099

)) (1398-1402( م    رد نا راد فر دروآ-24
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تغییرات  به  آن منجر  برنامه ای که حصول  توجه  قابل  نکات 
محسوس در جدول مصارف برنامه سوم توسعه شهرداری تهران 

خواهد شد به اختصار عبارت است از:
با  تهران؛  شهرداری  بهره وری  در  درصدی   2/8 1(افزایش 
از بهره وری موجود شامل زیر 10%، زیر20% و  فرض سه سطح 
زیر30% هزینه های شهرداری تهران به ترتیب حدود 22%، 12% و 

درنهایت9% کاهش می یابند.
و  سازمان ها  مالی  وابستگی  ساالنه  درصدی   15 کاهش   )2

شرکت های وابسته به بودجه عمومی شهرداری
3( تعدیل ساالنه 6% نیروی انسانی؛ با فرض توزیع یکنواخت 
در   %1 حدود  کاهش  به  منجر  شرایط  سایر  ثبات  و  دستمزد 
هزینه ها در 2سال اول و به طور متوسط 0/8% در 3سال بعدی 

خواهد شد.
4( تعیین و کاهش قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها
5( کاهش میزان مصرف انرژی به میزان ساالنه 10 درصد

اعمال  شهرداری؛  بدهی های  پایدارسازی  و  مدیریت   )6
محدودیت پایدارسازی بدهی ها از طریق پرداخت حداقل ساالنه 
پرداخت  کسر  با  بدهی ها  استمهال  برای  ریال  میلیارد   61,410
متوسط ساالنه18,000 میلیارد ریال سبب مازاد هزینه ای حدود 

217,000 میلیارد ریال در طول پنج سال برنامه سوم می شود.

منابع و مأخذ: 
• سند پشتیبان شماره 1، آینده نگاری کالن شهر تهران 

• سند پشتیبان شماره 2، تهران در رتبه بندی جهانی کالن شهرها 
• سند پشتیبان شماره 3، اقتصاد کالن شهر تهران 

• سند پشتیبان شماره 4، سنجش فقر چندبعدی در شهر تهران 
• سند پشتیبان شماره 5، اهداف و جهت گیری های راهبردی 

و  تهران  توسعه شهر  دوم  برنامه  آسیب شناسی  پشتیبان شماره 6،  • سند 
بازخوانی احکام مصوب 

• سند پشتیبان شماره 7، مدل های توسعه شهری پایدار 
• سند پشتیبان شماره 8، آسیب شناسی مالیه شهر تهران 

• سند پشتیبان شماره 9، رویکرد شهر هم گرا 
• سند پشتیبان شماره 10، روند و گرایش های شهری 

• سند پشتیبان شماره 11، فرآیند و شاخص های برنامه توسعه محله ای در شهر 
تهران 

• سند پشتیبان شماره 12، حکمروایی شهری در تهران 
• سند پشتیبان شماره 13، نظام نوآوری کالن شهر تهران 

• سند پشتیبان شماره 14، بازخوانی تجارب جهانی در مدیریت و حل مسائل 
کالن شهرها 

• سند پشتیبان شماره 15، نوسازی بافت فرسوده 
• سند پشتیبان شماره 16، پیش بینی ساخت وساز و جمعیت در مناطق شهر 

تهران  
• سند پشتیبان شماره 17، فساد 

• سند پشتیبان شماره 18، آسیب شناسی ساختار منابع انسانی شهرداری تهران 
و راهبردهای اصالحی 

• سند پشتیبان شماره 19، هوشمند سازی 
شهرداری  تشکیالتی  ساختار  آسیب شناسی   ،20 شماره  پشتیبان  سند   •

تهران 
• ستاری فر، محمد و هادی زنوز، بهروز و مهرآذین، شفق، 1393، بازآرایی مناسبات 

مالی دولت و شهرداری ها
• شریفی، حجت هللا؛ توحیدی، زهرا و دیگران، سند راهبردی مقابله با فساد در 

شهرداری تهران،1397
• آیین نامه اجرایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری 
ارائه کنندگان خدمات و  از تولیدکنندگان کاال،  و وصول عوارض و سایر وجوه 

کاالهای عمومی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب هیأت وزیران
• گزارش خالصه تحوالت اقتصادی ایران، 1395

اقتصادی  تحوالت  خالصه  ایران؛  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  گزارش   •
کشور1380
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مهدی رزمی
سيد مرتضی ميرپور
علی جعفری شهرستانی
علیرضا فراهانی
سعيد خضر
شهريار دبيرزاده
مهدی رادمهر
راضيه رضابيگی ثانی
محمدمهدی ضيانوشین
روح اله قيصری
مجتبی ياری
مسعود رضا ربیعی بهشتی
مهدی عليزاده
شجاع اميرپور

مشاور معاونت امور مالی و اقتصاد شهری

 مدیرکل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت 

مدیر سیاستگذاری و برنامه ريزي راهبردي معاونت برنامه ريزي توسعه شهري و امور شورا 

كارشناس مديريت سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي

كارشناس مديريت سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي

كارشناس مديريت سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي

كارشناس مديريت سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي

کارشناس  اداره تلفیق اداره کل برنامه و بودجه

کارشناس  اداره تلفیق اداره کل برنامه و بودجه

رييس اداره ارزيابي عملكرد اداره كل برنامه ريزي و آموزش شهرداري تهران 

رييس گروه مطالعات و كارشناسي اداره كل تشخيص و وصول درآمد

رييس اداره برنامه ريزي، تشكيالت و بهبود روشها مديريت برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت مالي و اقتصاد شهري 

كارشناس )1( مطالعات اداره كل تشخيص و وصول درآمد




