


 





 

 فهرست مطالب
شماره 

 صفحه

 

 
 فهرست مطالب

شماره 

 صفحه

 141-168 معاونت شهرسازي و معماري   مقدمه

 141 اداره کل معماري و ساختمان  9-16 شوراي اسالمي شهر تهران

 146 اداره کل حريم  19-88 حوزه شهردار

 111 اداره کل شهرسازي و طرح هاي شهري  11 مرکز ارتباطات و امور بين الملل

 114 اداره کل اموراجرائي کميسيون ماده صد  12 ستادتوانمند سازي زنان سرپرست خانوار

 181 وتوسعه شهري امورشهرسازي مناطقاداره کل برنامه ريزي   14 121سامانه مديريت شهري 

 182 اداره کل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه  11 1666سامانه اطالع رساني نظارت همگاني

 114 دبيرخانه کميسيون ماده پنج  16 ازمان پيشگيري و مديريت بحرانس

 118 سازمان نوسازي شهر تهران  21 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 164 شرکت نوسازي عباس آباد  81 ستاد يگان حفاظت شهرداري تهران

 161 ي شهر تهران مديريت بافت و بناهاي تاريخ  81-111 معاونت مالي و اقتصاد شهري 

 161-114 معاونت  برنامه ريزي ، توسعه شهري و امور شورا  89 اداره کل امورمالي و اموال

 169 اداره کل ارزيابي و بهبود مديريت   19 اداره کل پشتيباني

 191 اداره کل برنامه و بودجه  61 اداره کل حسابرسي

 111 بهبود روش هايالت و اداره کل تشک  62 اداره کل تشخيص و وصول درآمد

 111 اداره کل تدوين قوانين و  مقررات  91 اداره کل حقوقي

 111 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  92 اداره کل مجامع و شوراهاي سازمان ها

 111 شهر دفاتر خدمات الکترونيک-شرکت فناوران  91 سازمان امالک و مستغالت

 111-181 معاونت حمل و نقل و ترافيک  99 ري امور نهادها و سازمان هااداره کل پيگي

 111 سازمان حمل و نقل و ترافيک  111-121 معاونت توسعه منابع انساني

 112 اداره کل منابع انساني
 يشهردار يسازمان پايانه ها و پارک سوارها 

 (ترمينالها)تهران
121 

 122 سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  111 اداره کل ارزشيابي و کارگزيني مديران

 121 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  112 اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي

 141 شرکت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو(  118 اداره کل امور ايثارگران شهرداري

 148 ک تهرانشرکت کنترل ترافي  111 اداره کل برنامه ريزي و آموزش

 111 شرکت کنترل کيفيت هوا  116 ستاد ارتقاءسالمت و مبارزه با فساد اداري 

 118 ستاد مرکزي معاينه فني خودرو ها  111 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

 111 معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافيک  111 شرکت خدمات اداري شهر

 182-214 و محيط زيست معاونت خدمات شهري  114 شرکت شهر سالم

 181 سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران  121-144 معاونت فني و عمراني

 111 سازمان بهشت زهرا )س(  122 اداره کل هماهنگي فني و عمراني سازمان هاو مناطق 

 118 سازمان ميادين ميوه و تره بار  121 سازمان مهندسي و عمران

 119 سازمان زيبا سازي شهر تهران  126 مشاور فني و مهندسيسازمان 

 164 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  129 شرکت خاکريز آب

 198 سازمان مديريت پسماند  141 شرکت يادمان سازه

    142 سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران
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    311 يع و مشاغل شهر تهرانشرکت ساماندهي صنا

    313 شرکت خدماتي کاالي شهروند

    311-384 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

    311 اداره کل فرهنگي

    313 اداره کل سالمت

    318 اداره کل آموزش هاي شهروندي

    311 اداره کل بانوان

    322 اداره مطالعات اجتماعي و فرهنگي

    321 فاه ، خدمات و مشارکت هاي اجتماعيسازمان ر

    326 سازمان ورزش شهرداري

    346 سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران

    382 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي

    381-482 معاونت هماهنگي و امور مناطق

    381 اداره کل هماهنگي ،نظارت و پيگيري امور مناطق

م شده در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي حجم فعاليت هاي انجا

 مناطق
311    

 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه حمل و نقل و ترافيک

 مناطق
361    

    398 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهردار 

    411 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه فني و عمراني مناطق

ه معاونت برنامه ريزي و حجم فعاليت هاي انجام شده در حوز

 توسعه شهري مناطق
421    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور شهري و فضاي سبز 

 مناطق
421    

    483-812 ضميمه 

    481 شهرداري تهران 39گزارش کلي پروژه هاي عمراني سال 

    488 شهرداري تهران93گزارش پروژه هاي عمراني شاخص سال

    499-198 شهرداري تهران93عمراني سال پروژه هاي 

    191-812 محدوده مناطق شهرداري مناطق

 



 

 

 :قدمهم

باه عناوان    كاالن  خاااااارد و  يهاا يزيرو قابل استناد و استفاده از آن در برنامه حيامروزه وجود آمار و اطالعات صح

كاارآزموده و مرارر را در    يانساان  يرويا ن از نهيهباستفاده  يهمپا يري، تاثيدانش مراكز مطالعات ديتول هياول هيسرما

 زانيا و مطالعاات نااان داده اساه كاه م     قاات يتحقبرعهده دارد .  يتيريمد يهاو گزارش يقاتيمحصوالت تحق ديتول

مرموعاه ،   كيا اهادا   تحقا    زانيا مطلاور و م  جينتاا حصول به  و مورد نظار يهابرنامه يدراجرا رانيمد هيموفق

باه منظاور   راساتا   ني. در هم، به روز و اثر بخش داردحياز آمار و اطالعات صح يريگبهره اازانيبا م ميمستق ييارابطه

 نيا ا از ياااار يگتهاران و بهاره   يشهردار يهارمرموعهيز از كيهر  آمار و اطالعات مربوط به عملكرد يساز مستناد

تهاران   يخاار  شاهردار   و استفاده محققان و دانش پژوهاان داخاال   و يآت يهايزيرآمار و اطالعات در جهه برنامه

و اطالعاات   تهاران  شاامل آماار    يشاهردار  با عنوان )آمارناماه  يداطالعااات و ارتباطات مرل يهرساله سازمان فناور

رو مرباوط باه عملكارد واحادها و      شيكاه مرلاد پا    دينمايه متهران ارائ يشهردار يگذشته واحدها كسالهيعملكرد 

ر و اطالعات د از آمار يحداكثر يريگحاضر به منظور بهره آمارنامه .باشد يم9313در سال  يشهردار يهارمرموعهيز

 ميتهران تنظ يشهردار يهامرموعه رياطالعات از سطح ز آمار و يدرجمع آور اريماكالت بس با وجودي آت يتهايفعال

از باشاد.   يشاما خواننادگان محتار  ما     ينظرات اصاالح  ازمندياز اشكال نبوده و ن ياسه كه خال يهيبد و ااادهيگرد

هاي موجود و ارسال نقطه نظرهاي ارزشمند خود باه آدر   كنندگان و عالقمندان انتظار دارد با اعال  نارسائياستفاده 

ضامنا   .اين سازمان را در تهيه سالنامه آماري در آينده ياري فرمايناد  Info.statistic@tehran.irالكترونيكيپسه 

و پرتال سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شاهرداري تهاران    www.tehran.irتهران به آدر  يدر پرتال شهردار

   .باشديمقابل دستيابي  رانته يشهر و شهردار يكيكترونهاي الهآمارنام http://tmicto.tehran.irبه آدر  

مختلا  آماار و   ي همكااران در واحاااادها   هيو صبور اداره آمار و مهندسي اطالعات و كل از همكاران تالشگر انيدر پا

مرلاد   نيا هيرا در ته يهمكار هيكه نها ريزي و توسعه شهريكل برنامهات راخصوص اده تهران ب ياطالعات شهردار

 يرد.محتر  قرار گ و پژوهاگران رانيمورد استفاده مد يمرموعه آمار نياسه ا ديام د.ينماي م يقدردان اندداشته

 9314سالماه  مهر
 

 ياصغر قائم يعل

 تهران يارتباطات شهردار اطالعات و يعامل سازمان فناور ريمد
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 حوزه شورای اسالمی شهر تهران

 11                                                                                                                           وری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             سازمان فنا
 

  شورای اسالمی شهرتهران
  

  

 39در سال فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران 
 مصوبات عمومی

 شماره

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

«هاي قرآني ها و فعاليتالزام شهرداري تهران به حمايت از اجراي برنامه»  33644 - 367 - 337 3636 / 70 / 4 63  

«مجوز تسهيالت تشويقي اسناد نكول شده »  330 - 3636-3 - 337 3636 / 73 / 36 13  

«شهرداري تهران  3633مجوز اصالح مصوبه بودجه سال »  37364 - 3634 - 337 3636 / 74 / 36 16  

 « شهرداري تهران 3636بودجه سال » فرمانداري تهران به متن مصوبه  36/33/33به تاريخ  6310/3/33جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  3363 - 3606 - 337 3636 / 73 / 33 14

«مقام ذيحساب يك در مناطق شهرداري تهران تأييد دوازده نفر قائم»  3033 - 3604 - 337 3636 / 73 / 3 13  

16 3 / 73 / 3636 337 - 3603 - 3013 
ابالغي به شماره ـ 33/1/33ـ تصويبي در پانصد و شصت و هفتمين جلسه رسمي )دوره سوم( شورا به تاريخ « به شهرداري تهران هاي وابسته ها و شركتاصالحيه مصوبه سازمان» لغو مصوبه 

«هاي وابسته به شهرداري تهرانها و شركتساماندهي سازمان»مصوبه  "الف"و حذف رديف يكم ذيل بند  6/3/33به تاريخ  33366/3000/337  

( قانون شهرداري00حكم آقاي حبيب كاشاني به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت در شعبه اول كميسيون موضوع ماده هفتاد و هفتم ) 4636 - 3606 - 337 3636 / 73 / 63 37  

«طرح حمايت از بنياد خانواده » ( مصوبه6ن در ستاد حمايت از خانواده موضوع رديف چهاردهم ذيل ماده سوم )پوربه عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهراانتخاب جناب آقاي احمد حكيمي 1376 - 3664 - 337 3636 / 76 / 33 33  

«طرح حمايت از بنياد خانواده ( » 6يل ماده سوم )انتخاب سركار خانم الهه راستگوبه عنوان عضو و نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در ستاد حمايت از خانواده موضوع رديف دوازدهم ذ 1373 - 3666 - 337 3636 / 76 / 33 33  

«چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند »اصالحيه مصوبه  1736 - 3661 - 337 3636 / 76 / 6 33  

( قانون شهرداري00عبه اول كميسيون موضوع ماده هفتاد و هفتم )حكم آقاي عباس جديدي به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت در ش 4313 - 3606 - 337 3636 / 73 / 63 33  

( «3636-30برنامه عملياتي پنج ساله شهرداري تهران )»  4366 - 3663 - 337 3636 / 73 / 63 33  

33 36 / 73 / 3636 337 - 3663 - 4413 
تعيين ميزان حق توقف وسايط نقليه شهروندان در معابر داراي » فرمانداري تهران به متن منقح مصوبه  36/33/33به تاريخ  6313/3/33جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

«سنج )پاركومتر( تهران ايست  

«اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران » ح مصوبه فرمانداري تهران به منق 36/33/33به تاريخ  6311/3/33جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  4410 - 3667 - 337 3636 / 73 / 36 33  

«گيري اقدامات الزم به منظور عضويت شهر تهران در مجمع جهاني شهرهاي اسالمي الزام شهرداري تهران به انجام و پي»  1736 - 3660 - 337 3636 / 76 / 6 36  

«ري تهران به ارائه اليحه دستورالعمل ساماندهي نماهاي شهر تهران الزام شهردا»  3314 - 3663 - 337 3636 / 76 / 36 34  

«ها و مؤسسات بازرگاني، صنعتي توليدي و خدماتي و تأسيس شركت پشتيباني مادر توسط سازمان بازنشستگي شهرداري تهران گذاري در شركتمجوز سرمايه»  4360 - 3663 - 337 3636 / 73 / 63 34  

«هاي ارتباط راديويي در شهر تهران ها و ايستگاهها و آنتنساماندهي دكل» ( مصوبه 33پور انوري به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در كارگروه موضوع ماده يازدهم )انتخاب آقاي رضا تقي 1436 - 3637 - 337 3636 / 76 / 1 31  

36 30 / 76 / 3636 337 - 3630 - 0064 
مزاحم و آالينده  انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل» تبصره يازدهم مصوبه  "و "غر مودت مصطفي نصر به عنوان كارشناسان خبره عضو كميته راهبردي، موضوع بند اصانتخاب آقايان علي

«شهر تهران به خاور شهر   

ذيل ماده نهم اساسنامه سازمانحمل و نقل و ترافيك شهر تهران "د"ان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ـ موضوع بند تأييد آقاي سيد دادوش هاشمي به عنوان عضو شوراي سازم 0303 - 3633 - 337 3636 / 76 / 34 36  

3636تعيين زمان و مدت تعطيالت شوراي اسالمي شهر تهران در نيمه اول سال  0061 - 3634 - 337 3636 / 76 / 36 07  

« 30/6/66به تاريخ  4337/3303/337الزحمه مشاوران شوراي اسالمي شهر تهران ـ ابالغي به شماره سه تبصره ذيل مصوبه تعيين ميزان و چگونگي پرداخت حقالحاق »  0063 - 3633 - 337 3636 / 76 / 36 07  

رانمل و نقلبه عنوان عضو هيأت امناي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهانتخاب آقاي دكتر اقبال شاكري عضو محترم شورا و نماينده پيشنهادي كميسيون عمران و ح 0043 - 3631 - 337 3636 / 76 / 30 07  

هر تهرانــل و انتقال خودرو در شحيه مصوبه تعرفه عوارض نقجــوابيه شــوراي اسالمــي شهر تهــران به اعتــراض معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان اسنــاد و امالك كشور به متن مصوبه اصال 3303 - 163 - 337 3636 / 74 / 6 03  

«الزام شهرداري تهران به ساماندهي خيابان كارگر و نصب نمادها و عناصر زيباشناختي در خصوص كار و كارگر در اين خيابان »  37331 - 3373 - 337 3636 / 74 / 33 03  

«ران ساماندهي تبليغات محيطي در شهر ته»  3337 - 3636 - 337 3636 / 74 / 37 03  

03 6 / 74 / 3636 337 - 3633 - 6637 
مزاحم و  انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل» تبصره يازدهم مصوبه  "هـ "انتخاب جناب آقاي محمد حقاني به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در كميته راهبردي، موضوع بند 

«آالينده شهر تهران به خاور شهر   

راني خصوصي در شهر تهرانتاكسيهاي شركتنامه ضوابط تأسيس و فعاليتاصالحيه آيين 33030 - 3337 - 337 3636 / 71 / 31 06  

«تعيين بهاي خدمات بازديد از باغ پرندگان »  37434 - 3374 - 337 3636 / 74 / 33 06  

«الدوله ت تاريخي، فرهنگي عينالزام شهرداري تهران به حفاظت عرصه عمار»  37743 - 3376 - 337 3636 / 74 / 36 06  

«اي در شهر تهران هاي عمومي و نرخ عوارض پارك حاشيهتعيين نرخ حق توقف پاركينگ»  3333 - 3371 - 337 3636 / 74 / 34 06  

30/6/36به تاريخ  3033/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  " 6103 - 3636 - 337 3636 / 74 / 4 06 هاي وابسته بهها و شركتسازمان 3636بودجه سال » فرمانداري تهران به متن مصوبه    « شهرداري تهران 

«ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران »  33304 - 3370 - 337 3636 / 71 / 4 04  

«هاي شهر تهران ائه اليحه دستورالعمل نحوه جانمايي و نصب بيلبوردها و پالكاردهاي تبليغاتي در سطح بزرگراهالزام شهرداري تهران به تهيه و ار»  3330 - 3376 - 337 3636 / 74 / 37 04  

04 0 / 74 / 3636 337 - 3373 - 6043 
 ها و مؤسسات بازرگاني، صنعتي و توليديذاري در شركتگمجوز سرمايه» فرمانداري تهران به متن مصوبه  30/6/36به تاريخ  3037/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

«و خدماتي و تأسيس شركت پشتيباني مادر توسط سازمان بازنشستگي شهرداري تهران   

يته نظارت بر سفرهاي خارجي شهرداري تهرانپوريان و هادي ساعي به عنوان نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران در كماهلل شجاعانتخاب آقايان ولي 33343 - 3333 - 337 3636 / 71 / 33 03  

(3636-30برنامه عملياتي پنج ساله شهرداري تهران )» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/6/36به تاريخ  3733/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  37743 - 3333 - 337 3636 / 74 / 36 03  

 الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه ساماندهي ميدان امام خميني )ره( 33430 - 3330 - 337 3636 / 71 / 3 00

« 3633الزام شهرداي تهران به تسويه ديون اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان سال »  37776 - 3373 - 337 3636 / 74 / 36 00  

شهريهاي كاهنده مشكالت زيستو اهرمها، ابزارها دستورالعمل شاخص 36130 - 3336 - 337 3636 / 37 / 33 06  

 انتخاب آقايان عليرضا نادري و مازيار حسيني به عنوان اعضاي شوراي سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 33063 - 3333 - 337 3636 / 71 / 1 06

نشاني و خدمات ايمني و ارتقاء سطح آموزش در اين سازمانتجهيزات و امكانات سازمان آتش الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه به روز رساني 33016 - 3333 - 337 3636 / 71 / 1 06  

 انتخاب آقاي بابك دلفاني احمد آبادي ـ مديركل امور مالي و اموال شهرداري تهران به عنوان ذيحساب دوم شهرداري تهران 33060 - 3333 - 337 3636 / 71 / 1 67

هاي ناپايدارهاي ناپايدار شهر تهران و اصالح ضوابط مربوط به بافتالزام شهرداري تهران به انجام مطالعه و تدقيق بافت 33060 - 3336 - 337 3636 / 71 / 4 67  

3636آموزان تهراني در سال حمايت از اوقات فراغت دانش 33763 - 3331 - 337 3636 / 71 / 33 63  

هاي بزرگ شهريشهرداري تهران به ايجاد باغ گل ويژه نابينايان در بوستان الزام 33043 - 3333 - 337 3636 / 71 / 4 63  

هاي حفاري شركت فاضالب تهران توسط شهرداري تهراننحوه محاسبه هزينه 33777 - 3334 - 337 3636 / 74 / 31 63  

«مقام ذيحساب دو در واحدهاي تابعه شهرداري تهران نوان قائمتأييد چهار نفر از كاركنان شهرداري تهران به ع»  34633 - 3333 - 337 3636 / 73 / 6 63  

مقام ذيحساب دو در واحدهاي تابعه شهرداري تهرانتأييد دو نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم 34030 - 3331 - 337 3636 / 73 / 3 63  

مقام ذيحساب دو در واحدهاي تابعه شهرداري تهرانرداري تهران به عنوان قائمتأييد سه نفر از كاركنان شه 34333 - 3334 - 337 3636 / 73 / 3 63  
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/200/_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/199/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_41_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1393_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/198/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/197/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/197/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/197/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/196/_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B0%DA%A9%D9%88%D8%B1
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 شماره

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

دوم شهرداري تهرانريزي عملياتي بر اساس برنامه پنج ساله منطبق بر بودجه 3634الزام شهرداري تهران به ارائه بودجه سال  34336 - 3336 - 337 3636 / 73 / 3 63  

"كودكان غزه"و  "شهداي غزه"هاي نامگذاري يك معبر و يك بوستان در شهر تهران به نام 34033 - 3336 - 337 3636 / 73 / 3 66  

«3633الزام شهرداري تهران به تسويه ديون اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان سال » تهران به متن مصوبه فرمانداري  33/4/36به تاريخ  6331/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  36464 - 3330 - 337 3636 / 71 / 33 66  

گي، مطالعاتيها به مركز ديني، فرهناهلل نوري و منزل شهيد سيد حسن مدرس و تبديل آنالزام شهرداري تهران به تملك و بازسازي منزل شهيد شيخ فضل  33363 - 3333 - 337 3636 / 73 / 31 64  

64 6 / 73 / 3636 337 - 3363 - 34343 
 گيري موضوعات و تصميمات متخذه و اعمال نظارت بر حسن اجرايانتخاب آقاي علي صابري عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران )چهارمين دوره ( جهت عضويت در ستادپي

  سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتيمناسب

3636-34هاي مدارس( شهر تهران در سال تحصيلي آموزان )سرويستعيين نرخ كرايه حمل و نقل دانش 33476 - 3363 - 337 3636 / 73 / 30 63  

ا آنبه ايثارگران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين و مقررات مرتبط برساني هاي تابعه و مستقل به رعايت قانون جامع خدماتها و شركتالزام شهرداري تهران و سازمان  30306 - 3363 - 337 3636 / 73 / 34 60  

60 4 / 73 / 3636 337 - 3364 - 34336 
فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/1/36به تاريخ  6634/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

  «شهر تهران به عنوان نمايندگان شورا جهت عضويت در كميته نظارت بر سفرهاي خارجي شهرداري تهرانانتخاب و معرفي دو نفر از اعضاي شوراي اسالمي » 

60 6 / 73 / 3636 337 - 3366 - 34343 
فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/1/36به تاريخ  6066/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

«هاي ناپايدارهاي ناپايدار شهر تهران و اصالح ضوابط مربوط به بافتانجام مطالعه و تدقيق بافتالزام شهرداري تهران به »   

«ت صنفي منصوب در شهر تهرانساماندهي ابزارهاي تبليغا» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/1/36به تاريخ  6063/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  34344 - 3361 - 337 3636 / 73 / 6 60  

ديدگان حوادث طبيعي در شهر تهرانالزام شهرداري تهران به كمك به خسارت 30476 - 3343 - 337 3636 / 73 / 31 66  

66 34 / 73 / 3636 337 - 3343 - 30313 
ل اجرايي مصوبه دستورالعم» نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در كميته اجرايي مصوبه رئيسه و كميسيون فرهنگي، اجتماعي به عنوان انتخاب آقاي هادي ساعي نماينده پيشنهادي هيأت

«چگونگي مشاركت شهرداري تهران در ايجاد، توسعه و ساماندهي فضاها و اماكن ورزشي تهران   

31/33/33به تاريخ  30331/3637/337اري تهران ـ ابالغي به شماره شهرد 3636( مصوبه بودجه سال 30تبصره هفده ) "هـ"اصالح بند  33066 - 3347 - 337 3636 / 73 / 33 66  

بار شهرداري تهرانمقام ذيحساب دو در سازمان ميادين ميوه و ترهتأييد يك نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم  33361 - 3363 - 337 3636 / 73 / 31 66  

مقام ذيحساب دو در شركت خدمات اداري شهر شهرداري تهرانيك نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم تأييد 33336 - 3366 - 337 3636 / 73 / 31 66  

«آموزان تهرانيفراغت دانشحمايت از اوقات » فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/1/36به تاريخ  6334/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  34334 - 3360 - 337 3636 / 73 / 4 66  

«نامه انضباطي رانندگان تاكسي در شهر تهرانمصوبه آيين»اصالحيه   34634 - 3346 - 337 3636 / 73 / 6 37  

«راني شهر تهرانهاي خصوصي تاكسينامه انضباطي شركتمصوبه آيين»اصالحيه  37036 - 3340 - 337 3636 / 70 / 67 37  

شهرداري تهران 3636( بودجه سال 43دستورالعمل اجراي تبصره چهل و يك )  33013 - 3343 - 337 3636 / 70 / 37 37  

هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهرانپاسخ به استفسار ماده سوم مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع 36133 - 3343 - 337 3636 / 70 / 0 37  

هاي تاريخي و ميراث فرهنگي وميزان بارگذاري مجاز درحريم آثار مذكورالزام شهرداري تهران به شناسايي و تعيين حريم بناها و بافت 36133 - 3341 - 337 3636 / 70 / 0 37  

(قانون شهرداري377(ذيل ماده صد )33اصالحيه مصوبه چگونگي تعيين ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره يازدهم ) 36643 - 3344 - 337 3636 / 70 / 3 37  

برداري از آن به عنوان مركز فرهنگي( شهرداري و بهره33الزام شهرداري تهران به تملك و بازسازي خانه باغ معروف به اتحاديه واقع در منطقه دوازده ) 36760 - 3346 - 337 3636 / 70 / 3 37  

رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران )دوره چهارم ـ سال دوم(اعضاي هيأتصورتجلسه انتخاب و تعيين  30333 - 3317 - 337 3636 / 73 / 34 33  

«الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه بهبود معيشت كاركنان سازمان بهشت زهرا )س(»  30313 - 3313 - 337 3636 / 73 / 34 33  

«هاي محالت شهر تهران يري و برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراياريگالزام شوراي اسالمي شهر تهران به پي»  30034 - 3316 - 337 3636 / 73 / 67 34  

34 31 / 73 / 3636 337 - 3313 - 30473 
31/3/36به تاريخ  4371/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  "  فرمانداري تهران به متن مصوبه 

3634الزام شهرداري تهران به ارائه بودجه سال  «  ريزي عملياتي بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهرانمنطبق بر بودجه   » 

«شهرداري تهران 3636دستورالعمل اجرايي تبصره دهم مصوبه بودجه سال »  37130 - 3316 - 337 3636 / 70 / 36 33  

«آوري روز در شهر تهران امكانات و فنزدايي مناسب با استفاده از روبي و يخبرف»  37303 - 3310 - 337 3636 / 70 / 30 33  

«حمايت از كار داوطلبانه و جهادي »  33633 - 3311 - 337 3636 / 70 / 37 33  

«مجوز به شهرداري تهران جهت مساعدت به شهر حماسي خرمشهر »  33733 - 3314 - 337 3636 / 70 / 33 33  

( قانون شهرداري و الزام شهرداري تهران به جلوگيري از تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران377هاي ماده صد )ه ساماندهي وضعيت فعاليت كميسيوناصالحيه مصوب  33773 - 3313 - 337 3636 / 70 / 33 33  

« 3636العاده در نيمه دوم سال مجوز برگزاري جلسات شوراي اسالمي شهر تهران به صورت عادي و فوق»  36131 - 3313 - 337 3636 / 70 / 3 30  

«الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه عفاف و حجاب بر مبناي مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي »  33777 - 3337 - 337 3636 / 70 / 33 36  

«طراحي و احداث بوستان ايرانيان »  33373 - 3333 - 337 3636 / 76 / 34 33  

«هاي اصلي شوراي اسالمي شهر تهران )سال دوم چهارمين دوره( ي كميسيونتعيين اعضا»  3743 - 3336 - 337 3636 / 70 / 36 373  

373 36 / 70 / 3636 337 - 3333 - 37713 
فرمانداري تهران به متن مصوبه  6/0/36به تاريخ  1634/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

«نهاي محالت شهر تهرااري انتخابات چهارمين دوره شوراياريگيري و برگزالزام شوراي اسالمي شهر تهران به پي»   

«تعيين نمايندگان ناظر شوراي اسالمي شهر تهران به منظور نظارت بر فعاليت و عملكرد موسسه همشهري »  31306 - 3303 - 337 3636 / 73 / 33 376  

ارض نقل و انتقال اموال غير منقول در شهر تهراناصالحيه مصوبه مجوز اخذ عو 36371 - 3331-3 - 337 3636 / 76 / 33 376  

 اصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غير منقول در شهر تهران 33336 - 3331 - 337 3636 / 76 / 0 376

مه واكنش اضطراري در مترو و فضاهاي زير سطحيالزام شهرداري تهران به تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران و برنا 33336 - 3333 - 337 3636 / 76 / 0 371  

هاي ساختماني توسط شهرداري تهرانمجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ريلي به هنگام صدور پروانه 36703 - 3330 - 337 3636 / 76 / 31 370  

373 31 / 76 / 3636 337 - 3336 - 33633 
الزام شهرداري تهران به حفاظت عرصه عمارت تاريخي،فرهنگي »فرمانداري تهران به متن مصوبه 37/6/36به تاريخ  3734/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

«الدولهعين  

شهر تهران جهت عضويت در ستاد شهر دوستدار سالمندپوريان، اعضاي محترم شوراي اسالمي اهلل شجاعانتخاب جناب آقايان احمد دنيامالي، محمد ساالري و ولي 36336 - 3304 - 337 3636 / 73 / 37 337  

337 1 / 73 / 3636 337 - 3306 - 34376 
واي تبليغات ستاد نظارت و هماهنگي محتانتخاب جناب آقاي سيد عبدالحسين مختاباد عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت در 

تهرانمحيطي شهر   

« ر شهر تهرانساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي د»كميته نظارت بر حسن اجراي مصوبه اسالمي شهر تهران درانتخاب جناب آقاي محسن پيرهادي عضو محترم شوراي اسالمي شهر به عنوان نماينده شوراي 34370 - 3303 - 337 3636 / 73 / 1 337  

هاي اقتصادي شهر تهرانها و بنگاهپذيري سازمانهاي مسئوليتالزام شهرداري تهران به تدوين برنامه 34746 - 3303 - 337 3636 / 73 / 6 337  

شهرداري تهران 3636بودجه سال  43جراي تبصره دستورالعمل ا» فرمانداري تهران به متن مصوبه  37/6/3636به تاريخ  3737/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  36346 - 3307 - 337 3636 / 76 / 33 337  

رساني به زائران ايراني عتبات عالياتارائه امكانات و خدمات 36340 - 3333 - 337 3636 / 76 / 33 337  

«ر كاتوزيان نامگذاري خيابان بيست و پنجم مقابل كانون وكالي دادگستري مركز به نام دكتر ناص»  34333 - 3303 - 337 3636 / 73 / 37 333  

«شهرداري تهران  3634هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه سال سياست»  34103 - 3300 - 337 3636 / 73 / 3 333  

دار شوراي اسالمي شهر تهرانانتخاب جناب آقاي حبيب كاشاني به عنوان خزانه 34631 - 3301 - 337 3636 / 73 / 6 333  

المللي شهر آفتاب تهران )سهامي خاص(هاي بينبرداري نمايشگاهمجوز تأسيس شركت بهره 31443 - 3361 - 337 3636 / 73 / 30 336  
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/145/_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/145/_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/143/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/141/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/140/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_
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شماره 

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

«ي اسالمي ها و شهرهاهاي شهر به سازمان پايتختپيشنهاد تأسيس كميته شوراها و انجمن»  33663 - 3360 - 337 3636 / 73 / 33 334  

«شهرداري تهران  3636( مصوبه بودجه سال 63دستورالعمل اجرايي تبصره سي و دوم )»  33343 - 3363 - 337 3636 / 73 / 33 334  

د صالحي )جايگزين آقاي سيد مناف هاشمي( در شوراي سازمان مذكورهاي اجتماعي شهرداري تهران عضويت آقاي محمومصوبه سازمان رفاه، خدمات و مشاركت "د"اصالح بند  67333 - 3364-3 - 337 3636 / 33 / 6 331  

انهاي اجتماعي شهر تهرتماده نهم اساسنامه سازمان رفاه، خدمات و مشارك "د"هاي اجتماعي شهر تهران ـ موضوع بند تأييد آقاي محمود صالحي به عنوان عضو هيأت امناي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت 31447 - 3364 - 337 3636 / 73 / 30 331  

  3634اي تهران در سال پيشنهاد به دولت و مجلس شوراي اسالمي جهت تأمين بودجه مورد نياز شركت برق منطقه  31303 - 3363 - 337 3636 / 73 / 33 331

3634هاي آب و فاضالب تهران در سال ورد نياز شركتپيشنهاد به دولت و مجلس شوراي اسالمي جهت تأمين اعتبار م 31300 - 3367 - 337 3636 / 73 / 33 331  

رساني به زائران ايراني عتبات عالياتارائه امكانات و خدمات» فرمانداري تهران به متن مصوبه  4/3/36به تاريخ  3036/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  34631 - 3306 - 337 3636 / 73 / 33 331  

مقام ذيحساب دو در واحدهاي تابعه شهرداري تهرانتأييد شش نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم 30303 - 3363-3 - 337 3636 / 37 / 37 333  

رداري تهرانمقام ذيحساب دو در واحدهاي تابعه شهتأييد شش نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم 33343 - 3363 - 337 3636 / 73 / 33 333  

3636تعيين مدت و زمان تعطيالت شوراي اسالمي شهر تهران در نيمه دوم سال  31647 - 3366 - 337 3636 / 73 / 33 333  

لين جسمي ـ حركتيسازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلو( ذيل ماده واحده مصوبه مناسب3( تبصره يكم )0اصالح بند هفتم ) 33636 - 3333 - 337 3636 / 73 / 33 330  

شوند( عرصه در امالكي كه باغ شناخته مي%07كار پس از كاشت درخت در حداقل مساحت هفتاد درصد )الزام شهرداري تهران به صدور پايان 33667 - 3337 - 337 3636 / 73 / 33 330  

گذاران بخش خصوصي در امور حمل و نقل عموميي بر اختصاص سه ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي به سرمايهپيشنهاد به دولت ومجلس شوراي اسالمي مبن 33633 - 3363 - 337 3636 / 73 / 33 330  

3634پيشنهاد به دولت و مجلس شوراي اسالمي جهت پيش بيني مطالبات شهرداري تهران از دولت در بودجه سال  33663 - 3366 - 337 3636 / 73 / 33 330  

( و باالتر در مصوبه نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل و عمومي شهر تهران%31شمول فرزندان معزز شهداي گرانقدر و فرزندان جانبازان ) »  36367 - 3336 - 337 3636 / 37 / 37 333  

«تهران  هاي وابسته به شهرداريها و شركتهاي درآمدي سازمانفهرست حساب»  30333 - 3334 - 337 3636 / 37 / 31 333  

«3/6/06به تاريخ 3316/337ـ ابالغي به شماره  4/6/3606هاي شوراياري شهر تهران مصوب اصالحيه ماده پنجم مصوبه تشكيل انجمن»  36731 - 3333 - 337 3636 / 37 / 33 337  

«قف محدوده خيابان پانزده خرداد ارائه طرح ممنوعيت ورود موتور سيكلت به بازارهاي مس»  36401 - 3331 - 337 3636 / 37 / 33 333  

333 33 / 37 / 3636 337 - 3330 - 36343 
كرد تعيين نمايندگان ناظر شوراي اسالمي شهرتهران به منظور نظارت بر فعاليت وعمل» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/3/3636به تاريخ  0066/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

سه همشهريمؤس  

( «المللي شهر آفتاب )سهامي خاصهاي بينبرداري نمايشگاهمجوز تأسيس شركت بهره» فرمانداري تهران به متن مصوبه 33/3/3636به تاريخ  0060/3/36اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره جوابيه شوراي 36340 - 3333 - 337 3636 / 37 / 33 333  

«چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني »  67333 - 3333 - 337 3636 / 33 / 1 336  

عمومي و خدماتي بار شهرداري تهران بر اساس تعرفه اماكنهاي برق، گاز و آب مصرفي ميادين وبازارهاي عرضه ميوه و ترهپيشنهاد به دولت مبني بر محاسبه هزينه 33366 - 3336 - 337 3636 / 37 / 67 336  

«ارزش بهينه ناشي از اجراي طرح جامع و تفصيلي جديد شهر تهران »  67141 - 3773 - 337 3636 / 33 / 6 334  

3664تثبيت نرخ عوارض شهرداري تهران در سال  3317 - 370 - 337 3636 / 33 / 6 334  

شهرداري تهران 3636( مصوبه بودجه سال 63دستورالعمل اجرايي تبصره سي و دوم )» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/37/36به تاريخ  0363/3/36تهران به اعتراض شماره  جوابيه شوراي اسالمي شهر 33073 - 3773 - 337 3636 / 37 / 67 331  

« 3634تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران در سال »  63333 - 3776 - 337 3636 / 33 / 34 333  

«3634راني شهر تهران در سال بوسراني و مينيتعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس»  63336 - 3771 - 337 3636 / 33 / 34 333  

مقام ذيحساب در واحدهاي تابعه شهرداري تهرانتأييد چهار نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم 67033 - 3770 - 337 3636 / 33 / 33 333  

3634تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال »  67077 - 3773 - 337 3636 / 33 / 33 333  

« 3634تعيين قيمت بليت مترو در شهر تهران در سال »  67136 - 3774 - 337 3636 / 33 / 6 333  

مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران ها ومجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانك 67600 - 3773 - 337 3636 / 33 / 33 330  

36 4/6/06هاي شوراياري شهرتهران مصوب اصالحيه ماده پنجم مصوبه تشكيل انجمن» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/37/36به تاريخ  6636/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  67340 - 3776 - 337 3636 / 33 / 6 330  

"مجوز ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ"اصالحيه بند )ج( ماده سوم مصوبه  63313 - 3736-3 - 337 3636 / 33 / 34 336  

 اصالحيه مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران 63310 - 3733-3 - 337 3636 / 33 / 34 336

3634اصالحيه مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران در سال  63331 - 3733 - 337 3636 / 33 / 36 336  

«اخذ عوارض از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران »  63336 - 3733 - 337 3636 / 33 / 36 336  

«و گسترش فضاي سبز شهر تهران اصالحيه اخذ عوارض حفظ »  63631 - 3734 - 337 3636 / 33 / 31 333  

 الزام شهرداري تهران به احداث و ايجاد كتابخانه تخصصي حضرت سيدالشهداء )ع( 66303 - 3733 - 337 3636 / 33 / 3 367

«ان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران ستاد تو» به « نهاد شهر تهران هاي مردمستاد حمايت از فعاليت سازمان» تغيير نام  63170 - 3730 - 337 3636 / 33 / 33 367  

 اصالحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران 63466 - 3731 - 337 3636 / 33 / 33 367

سازي مراكز امداد و نجات در شهر تهرانالزام شهرداري تهران به ارائه اليحه ساماندهي و يكپارچه  66664 - 3733 - 337 3636 / 33 / 6 363  

363 6 / 33 / 3636 337 - 3736 - 66663 
  G( و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تبديل باغات و اراضي مزروعي محدوده كن به پهنه1پيشنهاد به كميسيون ماده پنج )

 رگراه شهيد همت () بين بزرگراه هاي شهيد همت و شهيد حكيم همانند بخش شمالي بز

 آيين نامه اجرايي انتخابات دوره چهارم شوراياري محالت شهر تهران 63366 - 3733 - 337 3636 / 33 / 36 363

اخذ عوارض از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران» به فرمانداري تهران به متن مصو 33/33/36به تاريخ  3334/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  64763 - 3733 - 337 3636 / 33 / 3 364  

«نيچگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمرا» فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/33/36به تاريخ  3363/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  64760 - 3734 - 337 3636 / 33 / 3 364  

«ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهرانمجوز اخذ عوارض فعاليت شعب بانك» فرمانداري تهران به متن مصوبه  30/33/36به تاريخ  3333/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  64360 - 3731 - 337 3636 / 33 / 33 361  

شهرداري تهران 3634بودجه سال  64133 - 3737 - 337 3636 / 33 / 33 363  

3/33/36به تاريخ  3174/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  « 64630 - 3733 - 337 3636 / 33 / 37 363 نامه اجرايي انتخابات دوره چهارم شوراياريآيين» فرمانداري تهران به متن مصوبه    محالت شهر تهران 

«هاي وابسته به شهرداري تهرانها و شركتسازمان 3634بودجه سال »  61331 - 3767 - 337 3636 / 33 / 37 360  

شهرداري تهران 3636اصالحيه تبصره نهم مصوبه بودجه سال  61066 - 3736 - 337 3636 / 33 / 36 366  

«الزام شهرداري تهران به احداث و ايجاد كتابخانه تخصصي حضرت سيدالشهداء )ع( » فرمانداري تهران به متن مصوبه  33/33/3636به تاريخ  3371/3/36ض شماره جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعترا 61366 - 3730 - 337 3636 / 33 / 37 366  

شهرداري تهران 3636اصالحيه بودجه سال  63307 - 3763 - 337 3636 / 33 / 33 363  

 اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران 63333 - 3763 - 337 3636 / 33 / 33 363

 مطالعه و بررسي در مورد نحوه پيشگيري و مقابله با ريزگردها در شهر تهران 63733 - 3733 - 337 3636 / 33 / 31 363

ت و اوراق صكوك به منظور توسعه پايدار شهر تهرانمجوز انتشار بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشارك 63476 - 3764 - 337 3636 / 33 / 30 347  

3634العاده در نيمه اول سال مجوز برگزاري جلسات شوراي اسالمي شهر تهران ) چهارمين دوره( به صورت عادي و فوق 63633 - 3766 - 337 3636 / 33 / 30 347  

337 3 / 76 / 3636 337 - 3334 - 33460 
حصوالت يكبار ها، ظروف و مريزي و نظارت بر الزام شهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسهعنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در كميته برنامهانتخاب خانم معصومه آباد به 

 مصرف پالستيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غير پالستيكي در كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران

 

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/135/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/129/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF_
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http://www.shoratehran.ir/home/approvals/254/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%288727/3%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/253/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282/104/121%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/252/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2860/338%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/251/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2814/2815/3%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/250/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%283/5529/70%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/249/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2829/1322%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/248/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2811/4458%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/247/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281/353/68%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/246/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%81%D9%82_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28162/2529/3%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/245/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28389/31%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/244/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%286749/2811/7022%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/237/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2822161/6933%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/236/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28396/47%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/235/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281926%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/234/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281/1787/8%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/233/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2820/69%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/232/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87___%282/2910_%D9%88_1/2918_%D9%88_1/2919%29
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 اتمصوبات باغ
شماره 

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

16 1 / 76 / 3636 337 - 3677-3 - 1606 
( آيين نامــه اجرايي ( درخصــوص پــالك ثبتي به شماره هزار و هشتصد و سي و پنج 0تأييد و تنفيذ راي كميسيـون بـدوي تشخيص باغــات ) مــوضوع مـــاده هفتم )

 ( شهرداري تهران و باغ شناختن پالك ثبتي مذكور1وده منطقه پنج )(واقع در محد3661)

37 4 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1377 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره يكصد و نوزده فرعي از يك اصلي ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 شهرداري تهران 33قع در محدوده منطقه ( وا333/3)

37 6 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1374 
نامه اجرايي ( در خصوص اخذ خسارت و غرس سه برابر محيط بن درختان در پالك ثبتي ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )336/31و پنج اصلي ) به شماره ثبتي يكصد و سيزده فرعي از بيست

33 3 / 74 / 3636 337 - 3477-3 - 3767 
نامه اجرايي ( در خصوص لزوم تملك پالك ثبتي به شماره چهار هزار و سيصد و سي و ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه هشت )3/4661/37ز نود اصلي قطعه اول تفكيكي )پنج فرعي ا

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )6476باغ شناختن پالك ثبتي به شماره سه هزار و چهارصد و هشت ) 3733 - 3477 - 337 3636 / 76 / 33 33

33 37 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1016 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و نود ودو فرعي از چهل و هشت ( آيين0تأييد و تنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار ) 333/46اصلي )

33 37 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1363 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره سيصد و ده فرعي از بيست و هشت اصلي ( آيين0رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )عدم تأييد و رد 

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/637/36قطعه دو تفكيكي )

33 37 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1300 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره صد و چهل و چهار فرعي ازشصت ( آيين0يسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )عدم تأييد و رد رأي كم

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )344/36وهفت اصلي )

33 37 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1003 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره دويست و شصت و هشت فرعي از دوهزار و ( آيين0تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي 

 ( شهرداري تهران3(واقع در محدوده منطقه دو )336/3631سيصد و نود و پنج اصلي )

33 1 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1133 
در خصوص پالك ثبتي به شماره شش فرعي از دو هزار و دويست و نود و دو اصلي (نامه اجرايي( آيين0تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي 

 ريمه تعيين شده( شهرداري تهران و لزوم تقليل ج3( قطعه اول تفكيكي واقع در محدوده منطقه يك )0/3333( و هفت فرعي از دو هزار و دويست و نود و دو اصلي )3/3333)

33 1 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1633 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره پنج هزار و هفتصد و چهل و نه ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ري تهران( شهردا33فرعي از سه اصلي واقع در محدوده منطقه بيست و يك )

33 4 / 76 / 3636 337 - 3477 - 1366 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره چهل و هزار ـ و دويست و سي و ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33واقع در محدوده منطقه بيست و يك )(  3364/3و  3/47چهار فرعي از دو اصلي باقيمانده قطعه شش تفكيكي )

33 3 / 76 / 3636 337 - 3477 - 4336 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره چهار هزار و سيصد و سي و پنج ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه هشت )3/4661/37اول تفكيكي )فرعي از نود اصلي قطعه 

31 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33033 
( واقع در محدوده 6/376( و سه فرعي از يكصد و هشت اصلي )3/376لزوم اخذ جرايم قانوني و غرس درخت در پالك ثبتي به شماره دو فرعي از يكصد و هشت اصلي )

 ( شهرداري تهران )مشتمل بر ماده واحده( به انضمام گردش كار تصويب33ه )منطقه دوازد

 ( شهرداري تهران مشروط به حفظ درختان موجود3( واقع در محدوده منطقه نه )633/3باغ نشناختن پالك ثبتي به شماره هشتصد و شصت و دو فرعي از يك اصلي ) 0333 - 3477 - 337 3636 / 76 / 34 31

 (شهرداري 3( واقع در محدوده منطقه دو ) 17/4636/333باغ نشناختن پالك ثبتي به شماره چهار هزار و سيصد و نود و هشت فرعي از صد و بيست و شش اصلي قطعه پنجاه تفكيكي ) 3433 - 3477 - 337 3636 / 76 / 30 31

36 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33031 
ــالك ثبتي به شماره دوهزار و ششصد و هشت ـ و دو هزار و سيصد و شصت و پنج فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج اصلي لزوم اقدام وفق طرح تفصيلي درخصــوص پ

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه نه )3631/3631و  3376)

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )340/36فرعي از شصت و هشت اصلي ) باغ شناختن پالك ثبتي به شماره يكصد و چهل و هفت 37011 - 3477 - 337 3636 / 74 / 34 36

36 36 / 74 / 3636 337 - 3477 - 37763 

 نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و نود و شش فرعي(آيين0مصوبه تأييد و تنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم)»اصالحيه 

« ( شهرداري تهران و لزوم اقدام وفق طرح تفصيلي و حفظ كاربري فضاي سبز پالك ثبتي مزبور1( واقع در محدوده منطقه پنج )333/333از يكصدو بيست و يك اصلي )

 37/6/33به تاريخ  1341/3677/337ابالغي به شماره  33/3/33تصويبي در پانصد و چهل و نهمين جلسه رسمي شورامنعقده به تاريخ 

07 34 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3431 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره هفتاد و پنج فرعي از صد و شصت و چهار ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران37( واقع در محدوده منطقه بيست )01/334اصلي )

07 34 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3434 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و دويست و بيست و هشت فرعي از ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 تهران ( شهرداري3( واقع در محدوده منطقه دو)3/3336/333يكصد و شانزده اصلي قطعه اول تفكيكي)

07 3 / 74 / 3636 337 - 3477 - 6366 
نامه اجرايي ( در خصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره هفده فرعي از سه هزار و هفتصد و ( آيين0)تأييد و تنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم 

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/30/6064سي و چهار اصلي قطعه اول تفكيكي )

03 33 / 74 / 3636 337 - 3477 - 37303 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارهزار و هشتصد و بيست و يك فرعي ( آيين0)موضوع ماده هفتم ) عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )4633/4از چهار اصلي )

03 30 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3343 

نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و نود و شش فرعي (آيين0تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم) مصوبه تأييد و تنفيذ رأي كميسيون بدوي»اصالحيه 

« ( شهرداري تهران و لزوم اقدام وفق طرح تفصيلي و حفظ كاربري فضاي سبز پالك ثبتي مزبور1( واقع در محدوده منطقه پنج )333/333از يكصدو بيست و يك اصلي )

 37/6/33به تاريخ  1341/3677/337ابالغي به شماره  33/3/33صد و چهل و نهمين جلسه رسمي شورامنعقده به تاريخ تصويبي در پان

03 30 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3347 
نجاه و يك فرعي از نود اصلي نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكصد و پ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )313/37)

03 30 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3341 
از چهار نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارهزار و نهصد و سي ونه فرعي ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )4363/4اصلي )

03 30 / 74 / 3636 337 - 3477 - 3311 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارهزار و نهصد و سي ونه فرعي از چهار ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )4363/4اصلي )

 ( شهرداري 33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )3333/4اخذ جرايم درختان كسر شده در پالك ثبتي به شماره يكهزار و ششصد و شصت و شش فرعي از چهار اصلي ) 33361 - 3477-33 - 337 3636 / 76 / 0 06

06 0 / 70 / 3636 337 - 3477-66 - 36113 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و دويست و چهل و نه فرعي از سه ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران6قه سه )( واقع در محدوده منط6/3343/6430هزار و چهارصد و شصت و هفت اصلي قطعه سه تفكيكي )

06 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33301 
( آئين نامه اجرايي (درخصوص پالك ثبتي به شماره شصت و سه فرعي از سي و چهار اصلي 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )36/64)

06 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33036 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارده ، چهارصد و ده و سيصد و چهل و ( آيين0عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3ه منطقه يك )( واقع در محدود640/3, 437, 4/34هفت فرعي همگي از يك اصلي قطعه چهارم تفكيكي )

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/231/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87___%282/2910_%D9%88_1/2918_%D9%88_1/2919%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/230/%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/229/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2821325/2%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/228/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%283/4101/8%29__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/222/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282/630/66%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/221/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282/8167/118%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/220/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2869/5153/4%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/219/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282845/2%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/218/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2849/756/365%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/217/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2845/103/4%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/216/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28668_%D9%88_264/126%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/215/%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87____%2816/42/957%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/214/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%283/1249/3467%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/213/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2820/930/40%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/212/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2822/641/80%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/211/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281/550/3467%29_%D9%88_%282/551/3467%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/210/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2844/5366/45%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/207/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A8%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7__%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B5%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/206/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%88__%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B5%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/205/%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B5%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/186/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2861/48/120%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/185/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%2818/373%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/176/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%81%D9%82_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282608_%D9%88_2365/2395%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/175/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%AF%D8%B1__%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%282/108%29_%D9%88__%283/108%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/168/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28147/68%29__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/166/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C_%281/1228/116%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/165/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0__%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28696/121%29__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/163/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C_%2875/164%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/149/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0__%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%281/17/3734%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/148/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281/4335/90%29__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/146/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86__%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28862/1%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/144/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%28_50/4398/126_%29__
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 شماره

 جلسه
هتاریخ مصوب  فهرست مصوبات شماره مصوبه 

06 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33330 
رعي از ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و دويست و سي و دو ف0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1( واقع در محدوده منطقه پنج )3/4363/333يكصد و بيست و شش اصلي قطعه دوم تفكيكي )

06 4 / 71 / 3636 337 - 3477 - 33037 
فرعي از شش هزار و هشتصد و نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و دو ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران0( واقع در محدوده منطقه هفت )43/3633دوازده اصلي )

63 37 / 73 / 3636 337 - 3477-33 - 33676 
و سيصد و بيست و پنج ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره بيست و يكهزار 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران36(واقع در محدوده منطقه هجده )33631/3فرعي از دو اصلي )

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-30 - 3466 
بيست و نه فرعي از  نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و پانصد و( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران6(واقع در محدوده منطقه سه )6/1133/07هفتاد اصلي قطعه سوم تفكيكي)

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-34 - 34346 
ي از چهار هزار و چهار صد و نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يازده فرع( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران34(واقع در محدوده منطقه چهارده )33/4416پنجاه و هشت اصلي )

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-36 - 34603 
عي از سيصد و سي و هشت ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره شصت فر0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1(واقع در محدوده منطقه پنج )37/666اصلي )

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-36 - 34030 
فرعي  نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزار و هفتصد و بيست و هفت( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران30(واقع در محدوده منطقه هفده )6030/6از سه اصلي )

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-33 - 34636 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و هشتصد و پانزده فرعي از سه 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33(قطعه چهارده تفكيكي واقع در محدوده منطقه بيست و يك )34/3631/6اصلي )

63 6 / 73 / 3636 337 - 3477-33 - 34647 
زار و سيدصد و ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره بيست و نه فرعي از يكه0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1(واقع در محدوده منطقه پنج )33/3633بيست و دو اصلي )

66 3 / 70 / 3636 337 - 3477-00 - 36406 
منطقه ده ( واقع در محدوده 33/43/310اخذ جرايم درختان خشك شده در پالك ثبتي به شماره چهل و دو فرعي از نهصد و پنجاه و هفت اصلي قطعه شانزدهم تفكيكي )

 ( شهرداري تهران37)

66 67 / 73 / 3636 337 - 3477-03 - 30063 
( آيين نامه اجرايي( واخذ جرايم درختان كسر شده در پالك ثبتي به شماره بيست فرعي از 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3ك )(واقع در محدوده منطقه ي37/33شصت ونه اصلي )

66 34 / 73 / 3636 337 - 3477-06 - 30303 
يك فرعي از دو هزار و  حفظ و جابجايي درختان در خصوص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از دو هزار و نهصد و ده اصلي و يك فرعي از دو هزار و نهصد و هجده اصلي و

 ( شهرداري تهران3ع در محدوده منطقه يك )( واق3/3333و  3/3336و  3/3337نهصد و نوزده اصلي )

66 33 / 73 / 3636 337 - 3477-03 - 33333 
( واقع در محدوده منطقه يك 314/6و  311اخذ جرايم درختان خشك شده در پالك ثبتي به شماره ششصد و پنجاه و پنج و ششصدو پنجاه و چهار فرعي از هشت اصلي )

 ( شهرداري تهران3)

66 37 / 73 / 3636 337 - 3477-04 - 33670 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و يكصد و يك فرعي از هشت 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )6/4373/6اصلي قطعه سوم تفكيكي )

 ( شهرداري 3(واقع در محدوده منطقه يك )3/616/36لزوم حفظ درختان در پالك ثبتي به شماره سيصد و پنجاه و سه فرعي از شصت و هشت اصلي قطعه اول تفكيكي ) 33034 - 3477-03 - 337 3636 / 73 / 33 66

66 33 / 73 / 3636 337 - 3477-01 - 33061 
( آيين نامه اجرايي( و اخذ جرايم درختان خشك شده در پالك ثبتي به شماره سيصد و 0موضوع ماده هفتم ) عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )663/63هشتاد و نه فرعي از سي و يك اصلي )

66 30 / 73 / 3636 337 - 3477-07 - 33433 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و هشتصد ويازده فرعي ازهفت 0باغات ) موضوع ماده هفتم ) عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه هشت )3043/3633/0733هزار و بيست و دو اصلي قطعه شش هزار و هفتصد و چهل و نه )

66 30 / 73 / 3636 337 - 3477-36 - 33474 
ه يكصدو شصت و دو لزوم اقدام وفق طرح تفصيلي و حفظ كاربري فضاي سبز در بخشي از پالك ثبتي به شماره دو هزار و پانصد و بيست و نه فرعي از سه اصلي قطع

 ( شهرداري تهران33(واقع در محدوده منطقه بيست و يك )333/3133/6تفكيكي )

33 6 / 76 / 3636 337 - 3477-67 - 33311 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و هشتاد و دو فرعي از شصت و شش ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )163/33اصلي )

33 33 / 70 / 3636 337 - 3477-61 - 33773 
 37نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره نهصد و سي فرعي از چهل اصلي قطعه ( آيين0أي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )تأييد وتنفيذ ر

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه سه )37/367/47تفكيكي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-06 - 36433 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و پنجاه و شش فرعي از 0ي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )عنوان : عدم تائيد و رد را

 ( شهرداري تهران1( واقع در محدوده منطقه پنج )43/013/631سيصد و شصت و پنج اصلي قطعه چهل و نه تفكيكي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-63 - 36171 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و يكصد و پنجاه و سه فرعي از 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و دو )33/1316/4چهار اصلي قطعه شصت و نه تفكيكي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-00 - 36404 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و شصت و هشت و دويست و ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ري تهران( شهردا37( واقع در محدوده منطقه بيست )334/333و  336شصت و چهار فرعي از يكصد و بيست و شش اصلي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-64 - 36173 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و سي فرعي از شصت و شش 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ران( شهرداري ته3( واقع در محدوده منطقه يك )3/367/33اصلي قطعه دوم تفكيكي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-66 - 36401 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزار و يكصد و شصت و هفت 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1پنج ) ( واقع در محدوده منطقه3/6330/336فرعي از يكصد و هجده اصلي قطعه دوم تفكيكي )

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-63 - 36433 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره يكصد و سه فرعي از سنگ چهار كن 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33يك ) ( واقع در محدوده منطقه بيست و41/376/4تفكيكي ) 41قطعه 

33 3 / 70 / 3636 337 - 3477-63 - 36133 
 3نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و هشتصد و چهل و پنج فرعي از ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )3641/3اصلي )

33 67 / 73 / 3636 337 - 3477-03 - 30360 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره يك هزار و هفتصد و هشتادو هفت فرعي 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )(واقع در محدوده 3/3060/6از هشت اصلي قطعه اول تفكيكي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-37 - 37146 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل و هشت فرعي از يكصد و بيست 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1دوده منطقه پنج )( واقع در مح33/46/337اصلي قطعه شصت و يك تفكيكي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-33 - 37400 
( واقع در محدوده 470/044/36احداث بنا به صورت مشروط درپالك ثبتي به شماره هفتصد و چهل و چهار فرعي از شصت و هشت اصلي قطعه چهارصد و هفت تفكيكي )

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )

http://www.shoratehran.ir/home/approvals/142/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86__%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%283408%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/139/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%28144/68%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/138/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%282/310/28%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/137/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%28268/2395%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/136/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA__%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28692/48_%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/134/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%286/2292%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/133/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%871/4335/90%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%87__%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A___
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/133/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%871/4335/90%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%87__%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A___
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/132/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0__%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%281835%29
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/131/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%286/40_%D9%88_1234/2_%29__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/130/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%28119/1%29_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/127/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1__%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_113/25
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/127/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D8%AE%D8%B0_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86__%D8%AF%D8%B1__%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_113/25
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/126/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%871/4335/90
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/107/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%28
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/103/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B5%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_%28364/1%29_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87__%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D9%88__
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/102/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/102/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/102/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/101/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B3%D9%8A_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%281835%29%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87__%D9%BE%D9%86%D8%AC___
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/98/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87__%D8%AF%D9%88_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/208/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%AF%D9%87__%2810%29_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF__%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/183/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA__%2828%29_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/170/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/157/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/118/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/117/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D9%88_%2822%29_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/109/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4_%2826%29_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
http://www.shoratehran.ir/home/approvals/108/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%85__9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_
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 شماره

جلسه   
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-31 - 37160 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره هجده فرعي از سيصد و هفتاد و ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1) ( واقع در محدوده منطقه پنج36/606سه اصلي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-36 - 37416 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره بيست و دو هزار و يكصد و شصت ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3در محدوده منطقه شش ) (واقع33333/3366و يك فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه اصلي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-33 - 37413 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و نه فرعي از يكصد و سي و ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران31پانزده )( واقع در محدوده منطقه 43/360هفت اصلي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-33 - 33361 

( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و پنجاه فرعي از سه هزار 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

( و پانصد و پنجاه و يك فرعي از سه هزار و چهارصد و شصت و هفت اصلي قطعه دوم 3/117/6430و چهارصد و شصت و هفت اصلي قطعه اول تفكيكي )

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه سه )3/113/6430تفكيكي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-33 - 37733 
اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و چهل و يك فرعي از  ( آيين نامه0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )33/343/67هشتاد اصلي قطعه بيست ودو تفكيكي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-36 - 33363 
نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و سيصد و شصت و  ( آيين0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )44/1633/41شش فرعي از چهل و پنج اصلي قطعه چهل و چهار تفكيكي )

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-34 - 37734 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و نهصد و بيست و شش ( آيين0ضوع ماده هفتم )تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )مو

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و دو )3333)

36 36 / 70 / 3636 337 - 3477-63 - 37736 
ين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره سيصد و نود و شش فرعي از ( آي0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4(واقع در محدوده منطقه چهار )633/40چهل و هفت اصلي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-377 - 36040 
ي( درخصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و يكصد و هشتاد و دو ( آيين نامه اجراي0تائيد قسمتي از راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )3/6363/3فرعي از دو اصلي قطعه دو تفكيكي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-373 - 36033 
آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره سه فرعي از چهار هزار و چهار  (0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه دوازده )6/4774اصلي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-373 - 36030 
( در خصوص پالك ثبتي به شماره يك فرعي از چهار صد و چهل نامه اجرايي ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران37( واقع در محدوده منطقه بيست )3/443ودو اصلي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-376 - 36634 
رختان در پالك ثبتي به شماره يكصد و ( آيين نامه اجرايي( مشروط به حفظ د0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )3/363/43هشتاد و شش فرعي از چهل و يك اصلي قطعه اول تفكيكي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-374 - 36010 
رايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و سه فرعي از يكصد و نامه اج( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران1( واقع در محدوده منطقه پنج )0/176/333بيست و شش اصلي قطعه هفت تفكيكي )

371 3 / 73 / 3636 337 - 3477-371 - 36063 
ين نامه اجرايي( به صورت مشروط درخصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و ( آي0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست ودو )3/1367/3636نهصد و سي فرعي از يكهزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه ششم تفكيكي )

376 6 / 37 / 3636 337 - 3477-336 - 33434 
( 171/36( و پانصدو پنج فرعي از نود و سه اصلي )1333/36ي به شماره پنج هزار و دويست و بيست ويك فرعي از نود و سه اصلي )باغ شناختن پالك ثبت

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )171/36و  1333)

376 33 / 73 / 3636 337 - 3477-330 - 31311 
( 3133( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و پانصدو نوزده )0باغات ) موضوع ماده هفتم )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص 

 ( شهرداري تهران33واقع در محدوده منطقه دوازده )

376 33 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 31334 
( و 6/6006(و )3/67/6006هاي )نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شمارهين( آي0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران34( واقع در محدوده منطقه چهارده )3/6006( و )3/4/6006)

376 33 / 73 / 3636 337 - 3477-370 - 31346 
( واقع در محدوده 6476ثبتي به شماره سه هزار و چهار صد و هشت )در خصوص پالك  33/6/36به تاريخ  3733/3477/337اصالح مصوبه ابالغي به شماره 

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )

376 33 / 73 / 3636 337 - 3477-376 - 31314 
حدوده ( واقع در م6476در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و چهار صد و هشت ) 33/6/36به تاريخ  3733/3477/337اصالح مصوبه ابالغي به شماره 

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )

376 33 / 73 / 3636 337 - 3477-373 - 31633 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره سيصدو سي و هشت فرعي از 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران37اقع در محدوده منطقه ده )( و666/3433دو هزار و چهار صد و بيست و شش اصلي )

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 34436 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل هزار و هفتصد ونود 0عدم تائيد قسمتي از راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه هشت )47033/0733لي )و شش فرعي از هفت هزار و بيست و دو اص

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 34437 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتصدو شصت و هشت فرعي 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران37( واقع در محدوده منطقه ده )3/036/3631و پنج اصلي قطعه شش تفكيكي )از دوهزار و سيصد و نود 

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-373 - 34431 
ي از ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و چهل و چهار فرع0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/044/33شصت و شش اصلي قطعه دوم تفكيكي )

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-334 - 34433 
ر و هفتصد و ( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره يك فرعي از يكهزا0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/3043چهل ويك اصلي )

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-331 - 34433 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و پانصد و بيست و سه ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3136)

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 34667 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل و يك فرعي از سه هزار و 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران34( واقع در محدوده منطقه چهارده )43/6163پانصدو هشتاد و نه اصلي )

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-337 - 34436 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و بيست و پنج فرعي از 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )333/031/30يازده تفكيكي )شصت و هفت اصلي قطعه يكصد و 

376 6 / 73 / 3636 337 - 3477-336 - 34663 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يك فرعي از يكهزار و صد و پنجاه ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران30( واقع در محدوده منطقه هفده )3/3313صلي )و نه ا

376 3 / 73 / 3636 337 - 3477-373 - 36044 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و هفتاد و هفت فرعي از 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه شانزده )636/000/334ر اصلي قطعه سيصد و شصت و هشت تفكيكي )دويست و بيست و چها
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 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

337 6 / 37 / 3636 337 - 3477-333 - 33166 
 نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره سه فرعي اين( آي0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/36/03( و سيزده فرعي از هفتاد و يك اصلي قطعه دوم تفكيكي )6/03ز هفتاد و يك اصلي )

337 6 / 37 / 3636 337 - 3477-367 - 33160 
( واقع در محدوده 3/6163بخش اصالحي ملك( پالك ثبتي به شماره يك فرعي از سه هزار و پانصد و سي و نه اصلي )كسر جريمه درختان واقع در گذر شرقي )

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )

337 6 / 37 / 3636 337 - 3477-363 - 33433 
ذ جريمه شش اصله درخت كسرشده پالك ثبتي به شماره پنج نامه اجرايي ( و اخ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه شش )1/1017/3366هزار و هفتصد و پنجاه فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه اصلي قطعه پنجم تفكيكي )

337 6 / 37 / 3636 337 - 3477-366 - 33463 
نامه اجرايي ( و تملك ملك پالك ثبتي به شماره دويست و نود و شش و دويست ( آيين0تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )تأييد و تنفيذ رأي كميسيون بدوي 

 ( شهرداري تهران6( واقع در محدوده منطقه سه )333/66و330و336و نود و هفت و دويست و نود و هشت فرعي همگي از سي و سه اصلي )

337 31 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 33733 
( آيين نامه اجرايي( درخصوص پالك ثبتي به شماره هفده هزار و سيصد و هشتاد و 0عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات ) موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران31نزده )( واقع در محدوده منطقه پا36/30666/4306هشت فرعي از چهار هزار و ششصد و هفتاد و هشت اصلي قطعه شصت و سه تفكيكي )

337 36 / 73 / 3636 337 - 3477-330 - 31137 
زار و ششصد و چهل و لزوم حفظ كاربري فضاي سبز در پالك ثبتي به شماره پنجاه و نه هزار و پنجاه و دو فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج اصلي قطعه دو ه

 ( شهرداري تهران3نطقه دو )( واقع در محدوده م3340/13713/3631هفت تفكيكي )

337 33 / 73 / 3636 337 - 3477-336 - 31310 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار فرعي از سه هزار و دويست و ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 هرداري تهران( ش6( واقع در محدوده منطقه سه )4/6376هشت اصلي )

 ( شهرداري تهران و اخذ جريمه درختان كسر شده4( واقع در محدوده منطقه چهار )337/37باغ شناختن پالك ثبتي به شماره يكصد و نود فرعي از نود اصلي ) 31313 - 3477-333 - 337 3636 / 73 / 33 337

337 33 / 73 / 3636 337 - 3477-363 - 31301 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره دويست و چهل ونه فرعي از دو ( آيين0ميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )عدم تأييد ورد رأي ك

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و دو )3/343/3374هزار و يكصدو چهار اصلي قطعه دو تفكيكي )

337 33 / 73 / 3636 337 - 3477-334 - 31337 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و يكصد و چهارده فرعي از ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )1/3334/63هشتادو يك اصلي قطعه پنجم توافقي )

337 33 / 73 / 3636 337 - 3477-336 - 31364 
نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره نه فرعي از سي ودو اصلي قطعه دو ( آيين0تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه دوازده )3/3/63تفكيكي )

337 33 / 73 / 3636 337 - 3477-331 - 31363 
( و پانصد و پنجاه و پنج 114( و پانصد و پنجاه و چهار )3/111لزوم تغيير نقشه و حفظ درختان در پالك ثبتي به شماره يك فرعي از پانصد و پنجاه و پنج اصلي )

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )111)

337 6 / 73 / 3636 337 - 3477-333 - 34661 
و  1( و 13/163( و 11/163نامه اجرايي ( در خصوص پالك ثبتي به شماره )( آيين0فيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات )موضوع ماده هفتم )تأييد وتن

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/163

334 33 / 37 / 3636 337 - 3477-360 - 36467 
( واقع در 3736/46اغات درخصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و بيست و هشت فرعي از چهل و سه اصلي )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص ب

 ( شهرداري تهران4محدوده منطقه چهار )

334 33 / 37 / 3636 337 - 3477-366 - 36463 
ره ده فرعي از سه هزار و ششصد و پنجاه و يك اصلي عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص ميزان اخذ خسارت در پالك ثبتي به شما

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/37/6313قطعه دوم تفكيكي )

334 33 / 37 / 3636 337 - 3477-343 - 36633 
( واقع در 4036/66هشتاد و هشت اصلي )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات پالك ثبتي به شماره چهار هزار و هفتصد و هجده فرعي از 

 ( شهرداري تهران4محدوده منطقه چهار )

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-346 - 30063 
اول عدم تائيد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص ميزان اخذ خسارت درپالك ثبتي به شماره يكهزار و پانصد و شصت فرعي از يك اصلي قطعه 

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/3137/3تفكيكي )

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-364 - 30003 
ز هفت عدم تائيد و ردراي كميسيون بدوي تشخيص باغات مشروط به حفظ درختان موجود در خصوص پالك ثبتي به شماره بيست و يك هزار و سيزده فرعي ا

 ( شهرداري تهران4( واقع در محدوده منطقه چهار )3/33736/0363اول تفكيكي )هزار و يكصد و هشتاد و دو اصلي قطعه 

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-361 - 30006 
يكي تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و پانصد و بيست و دو فرعي از يك اصلي قطعه اول تفك

 ( شهرداري تهران3ع در محدوده منطقه يك )( واق3/6133/3)

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-363 - 30006 
( 333/31عدم تائيد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص ميزان اخذ خسارت درپالك ثبتي به شماره يكصد و دوازده فرعي از بيست و پنج اصلي )

 ( شهرداري تهران3واقع در محدوده منطقه يك )

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-363 - 30003 
( واقع در محدوده منطقه بيست 370/3عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره دويست و هفت فرعي از يك اصلي )

 ( شهرداري تهران33ودو )

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-347 - 30063 
( 3( واقع در محدوده منطقه يك ) 3/6073و  0( و )334/33و  307هاي ثبتي به شماره )كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك تأييد وتنفيذ رأي

 شهرداري تهران

334 34 / 37 / 3636 337 - 3477-343 - 30064 
( و دويست و هفتاد و نه 333/3دو فرعي از يك اصلي )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و بيست و

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )303/3فرعي از يك اصلي )

367 33 / 33 / 3636 337 - 3477-337 - 63317 
( 173/36فرعي از بيست و هشت اصلي )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص ميزان اخذ جريمه در پالك ثبتي به شماره پانصدو يك 

 ( شهرداري تهران3واقع در محدوده منطقه يك )

367 33 / 33 / 3636 337 - 3477-343 - 63344 
عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره يكصدو شصت و چهار فرعي از سه هزار و دويست و شصت و پنج 

 ( شهرداري تهران3در محدوده منطقه شش ) ( واقع334/6331)

367 34 / 33 / 3636 337 - 3477-313 - 61633 
عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و هشتاد و هفت فرعي از سي وسه اصلي قطعه اول تفكيكي 

 ان( شهرداري تهر3( واقع در محدوده منطقه يك )3/360/66)

367 34 / 33 / 3636 337 - 3477-344 - 61633 
( شهرداري 37( واقع در محدوده منطقه بيست )3741تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره يكهزار و چهل و پنج )

 تهران

367 3 / 33 / 3636 337 - 3477-346 - 66346 
دوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره نه فرعي از سه هزار و سيصد و هفتاد و هفت اصلي قطعه دوم تفكيكي عدم تائيد و رد راي كميسيون ب

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )3/3/6600)

367 3 / 33 / 3636 337 - 3477-346 - 66313 
تي به شماره يكهزار و چهارصد و شصت وهفت و يكهزار و چهارصد و شصت و هشت عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثب

 ( شهرداري تهران33( واقع در محدوده منطقه بيست و يك )3430/4و  3436فرعي از چهار اصلي )

367 3 / 33 / 3636 337 - 3477-343 - 66333 
ه شماره دو هزار و سيصد و پنجاه و شش فرعي از هفتاد و نه اصلي قطعه بيست و تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي ب

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )30/3613/03هفتم افرازي )
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شماره 

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

367 3 / 33 / 3636 337 - 3477-317 - 66313 
( قطعه اول و 3373/6( قطعه دوم و )3160بدوي تشخيص باغات در خصوص اخذ ميزان خسارت در پالك ثبتي به شماره ) تأييد وتنفيذ رأي كميسيون

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه يك )313/6( قطعه دوم و )3374/6)

367 3 / 33 / 3636 337 - 3477-341 - 66343 
( واقع در محدوده 3/3670ت درخصوص پالك ثبتي به شماره يك فرعي از دوهزار و هشتصد و هفت اصلي )عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغا

 ( شهرداري تهران33منطقه يازده )

 ( شهرداري تهران33ع در محدوده منطقه يازده )( واق0/3661و  4الي  3عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره )  63331 - 3477-310 - 337 3636 / 33 / 30 363

363 30 / 33 / 3636 337 - 3477-311 - 63334 
( واقع در محدوده 3/6636تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از سه هزار و سيصد و سيزده اصلي )

 ( شهرداري تهران3منطقه يك )

363 30 / 33 / 3636 337 - 3477-313 - 63337 
ي عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص باغ بودن پالك ثبتي به شماره سيصد وشش فرعي از دو هزار و سيصد و نود وپنج اصل

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه دو )673/3631)

363 33 / 33 / 3636 337 - 3477-333 - 63303 
( واقع در 3/330/6دم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره يكصدو نود و هفت فرعي از سه اصلي قطعه دوم تفكيكي )ع

 ( شهرداري تهران30محدوده منطقه هفده )

363 33 / 33 / 3636 337 - 3477-333 - 63363 
ات درخصوص پالك ثبتي به شماره بيست و هفت هزار و يكصد و نه فرعي از شش هزار و نهصد و سي وسه عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغ

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه شش )3/30373/3366اصلي )

363 33 / 33 / 3636 337 - 3477-313 - 63363 
شماره دويست وچهل وشش فرعي از هفتاد ودو اصلي قطعه پانصدو نود تفكيكي  تائيد و تنفيذ راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه دو )137/343/03)

363 33 / 33 / 3636 337 - 3477-316 - 63336 
هل و هفت هزار و چهارصد و هفتاد فرعي از سه عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص ميزان اخذ خسارت در پالك ثبتي به شماره چ

 ( شهرداري تهران3( واقع در محدوده منطقه شش )40407/6133هزار و پانصد و بيست و شش اصلي )

363 34 / 33 / 3636 337 - 3477-313 - 61636 
( واقع در 606/36ت فرعي از شصت و هشت اصلي )تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره سيصد و هفتاد و هش

 ( شهرداري تهران3محدوده منطقه يك )

363 34 / 33 / 3636 337 - 3477-316 - 61637 
( واقع در 6/6463تأييد وتنفيذ رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره سه فرعي از سه هزار و چهارصد و هشتاد و نه اصلي )

 ( شهرداري تهران3ه منطقه يك )محدود

363 30 / 33 / 3636 337 - 3477-314 - 61734 
صلي قطعه عدم تائيد و رد راي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و دويست و هفتاد ويك فرعي از يكصد و بيست و پنج ا

 ( شهرداري تهران1(واقع در محدوده منطقه پنج )3/3303/331دوم تفكيكي )

 

 

 مصوبات نامگذاری

شماره 

 جلسه
 فهرست مصوبات شماره مصوبه تاریخ مصوبه

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران33نامگذاري و تغيير نام بيست و دو ) 3444 - 3337 - 337 3636 / 73 / 63 11

 و سه مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهراننامگذاري و تغيير نام سي  4343 - 3337 - 337 3636 / 73 / 33 13

 نامگذاري و تغيير نام يازده مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران 6314 - 3337 - 337 3636 / 74 / 3 36

 نامگذاري و تغيير نام سيزده مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران 37344 - 3337-3 - 337 3636 / 74 / 31 00

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران36نامگذاري و تغيير نام بيست و هشت ) 36376 - 3337-37 - 337 3636 / 71 / 37 03

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران36نامگذاري و تغيير نام سيزده ) 33333 - 3337-33 - 337 3636 / 73 / 36 60

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران37نامگذاري و تغيير نام ده ) 36136 - 3337-33 - 337 3636 / 70 / 0 36

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران64نامگذاري و تغيير نام سي و چهار ) 34603 - 3337-36 - 337 3636 / 73 / 6 333

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران33)نامگذاري و تغيير نام دوازده  31364 - 3337-34 - 337 3636 / 73 / 33 336

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران36نامگذاري و تغيير نام بيست و سه ) 30341 - 3337-31 - 337 3636 / 37 / 31 333

 ومي شهر تهران( مورد از معابر و اماكن عم33نامگذاري و تغيير نام يازده ) 67333 - 3337-33 - 337 3636 / 33 / 6 336

330 6 / 33 / 3636 337 - 3337-31-3 - 67343 
نامگذاري و » ( مصوبه 33فرمانداري تهران به رديف دوازدهم ) 30/37/36به تاريخ  6363/3/36جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

 «مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران  36تغيير نام 

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران33نامگذاري و تغيير نام شانزده ) 64163 - 3337-36 - 337  3636 / 33 / 33 363

 ( مورد از معابر و اماكن عمومي شهر تهران33نامگذاري و تغيير نام شانزده ) 64346 - 3337-30 - 337 3636 / 33 / 3 363
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 مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
 

 

 39تهران در سال الملل مرکز ارتباطات و امور بین یهاآمار فعالیت
 39سال  واحد عنوان واحدها

ی
ن نامگذار

سیو
دبیرخانه کمی

 

 111 مورد ي مرتبط در خصوص نامگذاري و تغيير نام معابرهاابالغ مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران به مناطق و سازمان

 69 مورد بازديد از معابر جهت تنظيم گزارش در خصوص نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي

 02 مورد برگزاري جلسات كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر تهران

 713 فقره ي تصويب شده توسط كميسيونهاپرونده

 122 مورد نه كميسيوني ارسالي به دبيرخاهاپيگيري و رسيدگي به پرونده

 112 مورد تهيه و تنظيم صورت جلسات ، گزارشات و مكاتبات مربوطه

 70 مورد حضور در جلسات شوراي اسالمي شهر تهران

 041 تعداد كل معابر و اماكن عمومي نام گذاري شده

 03 تعداد معابر نامگذاري شده به نام غيرشهيد

 014 تعداد معابر نامگذاري شده به نام شهدا

 042 مورد ي حضوري شهروندانهارسيدگي به درخواست

ی
ط عموم

ت رواب
معاون

 

 12 برنامه ي شهرداريهاانجام تشريفات حضور شهردار در برنامه

 17 برنامه ، اجالس و ... ها، همايش هامستند سازي مراسم

 79 برنامه ديو ادارات ستا هاو اجالس معاونت ها، گردهمايي هابرگزاري همايش

 01 مورد برگزاري جلسات گردهمايي مديران روابط عمومي واحدهاي تابعه شهرداري تهران

 03444 نفر ي مردمي روزهاي دوشنبه شهرداران محترم مناطق در سامانه مالقات مردميهامطالعه و ثبت و پردازش آمار مالقات

 10 مورد گانه و طبقه بندي مستندات دريافتي 00بط عمومي مناطق دريافت، پردازش، جمع بندي و رتبه بندي عملكرد روا

 - عنوان (ccia.tehran.irبر روي پورتال مركز ارتباطات و امور بين الملل ) هابارگذاري اخبار روابط عمومي

 12 تعداد ي آموزشيهابرگزاري دوره

 322 تعداد ي مناسبتيهافعاليت

 1222 دادتع اكران تبليغات در سطح شهر

 4112 تعداد ارسال پيامک انبوه

 42 تعداد برگزاري شوراي اطالع رساني

ت و 
ت تبلیغا

معاون

ت
شارا

انت
 

 722 تعداد طراحي تبليغات محيطي )بيلبورد،پوستر،عرشه پل،پرتابل،استرابورد و ..(

 722 تعداد كليپ و ..(-زرتي-فيلم-عكس-(staticبنر ثابت )-(dynamicطراحي تبليغات فضاي مجازي )بنر پويا )

 012 تعداد فيلم (-تيتراژ-زيرنويس-كليپ-طراحي تبليغات راديويي و تلوزيوني )تيزر

 72 تعداد آگهي مجله (-طراحي تبليغات مطبوعاتي )آگهي روزنامه

 02 تعداد توليدات فرهنگي و هنري

 01 تعداد كات استند و ..-تابلو راهنما -اوراق اداري  -كتاب و كتابچه -فولدر-هاي مناسبتيكارت–طراحي و چاپ  كاتالوگ 

ت رسانه
معاون

 

 9132 تعداد فراواني اخبار  سايت شهر نوشت

 4120 تعداد فراواني اخبار  سايت سما

 1297 تعداد هاي تصويري آژانس عكس تهرانفراواني گزارش

 1901 تعداد (www.tehran.irفراواني اخبار سايت شهرداري تهران )

 1102 تعداد (www.tehran.iriفراواني اخبار پرتال داخلي شهرداري تهران )

 0222 عنوان شبكه پيام رسان )پيامک شهر(

 1117 تعداد هاي شهرداري تهرانها براي پوشش خبري برنامهدعوت از رسانه

 07 برنامه هاي خبري معاونان و شهرداري مناطقبرگزاري نشست

 112 تعداد هاي گروهي با مسئوالن شهريهاي اختصاصي رسانهگزاري مصاحبههماهنگي و بر

 40 برنامه هاي صدا و سيماهماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه

 16 برنامه هاي راديو صداي شهرهماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه

 4 هبرنام هاي تعاملي و هم انديشيبرگزاري جشنواره و نشست

 1 مورد هاي خبريپاسخگويي به بحران
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 39سال  واحد عنوان واحدها

ت رسانه
معاون

 

 92 مورد هاي مهم شهرداريجريان سازي خبري رويداد

 1 تعداد هاي راديويي و تلويزيونيهماهنگي و برنامه ريزي با  مديران شبكه

 12 تعداد هاسانههاي منعقد شده به منظور همكاري شهرداري و رتفاهم نامه

 0 مورد ها با هدف تعامل و جلب مشاركت آنهابازديد از رسانه

 01 بولتن هاها و خبرگزاريتحليل محتوي مطبوعات، سايت

 71 بولتن تهيه گزارشهاي تحليلي و توجيهي

 9 بولتن هاي اجتماعي مجازيتحليل محتواي شبكه

 060 بولتن ها در پرتال داخليترونيک اخبار شهري رسانهآماده سازي و بارگذاري روزانه نسخه الك

 1791 تعداد هاها، مناطق و سازمانهاي مردمي و دريافت جوابيه از معاونتارسال پيام

 142 تعداد هاي درج شده در مطبوعاترصد و تحليل پاسخ

 10 تعداد پاسخ از واحد مربوطهها در خصوص مديريت شهري به مسئوالن و اخذ رصد وارسال اخبار منفي رسانه

 71 تعداد هاي شهرداريها در زمينه فعاليتها و ابهامات مندرج در رسانهپاسخگويي به انتقاد

ت
معاون

 
ل

ن المل
امور بی

 

 مكاتبات داخلي و خارجي
 1730 تعداد

 1730 صفحه

 اعزام هيأت از شهرداري تهران به خارج از كشور
 192 تعداد

 139 نفر

 هاتهيه راهنماي سفر هيات
 1 تعداد

 112 صفحه

 1 تعداد عضويت در سازمانهاي بين المللي

 ي بين المللي و داخليهاشركت در كنفرانس و همايش
 14 تعداد

 1922 نفر

 ي ديپلماتيک )تبريک،دعوتنامه،پاسخگويي پيام و ...(هاارسال و پاسخگويي به پيام
 766 تعداد

 429 صفحه

 برگزاري مالقات مقامات شهرداري تهران با مقامات خارجي
 19 تعداد

 92 نفر

 برگزاري و شركت در جلسات
 94 تعداد

 101 ساعت

 ي بين المللي )شركت ، برگزاري ، مشاركت ، سرپرستي و..(هامراسم ، ميهماني و همايش
 3 تعداد

 412 نفر

 ي خارجيهاپذيرش هيئت
 6 تعداد

 69 نفر

 1121 مورد هماهنگي و پيگيري و مذاكرات داخلي و خارجي ) تلفني و حضوري(

 هاو مراسم هاتأمين مترجم حضوري در مالقات
 1 برنامه

 762 صفحه

 و مقامات خارجي هاتنظيم برنامه بازديد هيئت
 04 مورد

 079 نفر

 4 مورد تهيه و تنظيم قراردادهاي همكاري دوجانبه

 و ..( هابازديد و مالقات - هاسفر هيات-توجيهي -ه و تنظيم گزارش )كارشناسي تهي
 163 تعداد

 911 صفحه

 47 عنوان (67/12/1(  )از تاريخ WWW.Tehran.ir/enويرايش و تأييد اخبار پورتال انگليسي )

 1 تعداد و اماكن ديپلماتيک هابازديد از سفارتخانه

 اخذ ويزا
 77 تعداد

 101 نفر

 1 تعداد ي سياسيهاو نمايندگي هاحضور در مراسم ويژه سفارتخانه 

 09 تعداد ي همكاريهاي داخلي و بين المللي، كميسيونهاهمكاري با سازمان

 



 شهردارحوزه 

 19                        شهرداری تهران                                                                                                                 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
 

 سرپرست خانوارزنان  یتوانمند سازستاد 

 

 
 32-39ی های توانمند سازی و کار آفرینی در سالهابرنامه

 عنوان
 ینتعداد مخاطب

 درصد تغییر

 توضیحات 39-31

 تعدادمخاطبین 39سال 31سال 32سال 

 17- 7172 7111 7419 ي آموزشيهادوره
ي هابه منظور ارتقاي سطح كيفي دوره

 آموزشي،  به صورت متمركز برگزار شد

 41 12222 9331 6719 اردو و بازديد -برگزاري مراسم و مناسبتها

سن، همايش جشن ياران كوثر، سرو وسو 

ي مردم نهاد فعال در حوزه زنان هاتشكل

 سرپرست، كارگاه آموزشي اشاعه طرح ستاد

 

 32-39ی های موقت و دائم فعال در مناطق در سالهابازارچه
 31-39درصد تغییر 39سال 31سال 32سال عنوان

 9 34 32 91 ي خود اشتغاليهاتعداد بازارچه

 11 1722 1122 1231 تعداد غرف

 0- 1724 1770 1231 اد بانوان شاغل در غرف)نفر(تعد

 

 32-39ی هاامور حمایتی، فرهنگی و آموزشی برای بانوان سرپرست خانوار در سال

 39سال  31سال 32سال  عنوان
 درصد تغییر

39-31 
 توضیحات

 99- 12067 72261 17347 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات حمايتي

مايتي با اقداماتي  جايگزين نمودن خدمات ح

كه به توانمندي بيشتر بانوان سرپرست 

 خانوار بيانجامد

 تعداد تسهيالت مالي اعطاءشده

 .(.ي هديه و.هاي اعتباري، بنها)كارت
02610 01743 06901 76   

   9 172 107 64 تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر)مركز(

   13 1422 1022 1179 )نفر(زنان سرپرست خانوار مشغول به كار در مراكز كوثر

   049 12919 7216 12603 تعداد تسهيالت آموزشي اعطا ء شده

   7 0117 0406 4414 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات مددكاري و مشاوره

   021 1616 971 449 تعداد افراد عضو در طرح نذر فرهنگي

تعداد خدمات ارايه شده توسط افراد عضو در طرح 

 فرهنگينذر
1201 7241 1247 194   

 

 )نفر ساعت آموزش (31-39ی هادر سال سرپرست زنان برای برگزارشده آموزشی یهادوره

 39سال  31سال عنوان
 درصدتغییر

39-31 
 توضیحات

   61 71612 19331 ي اجتماعيهاارتقاء سطح آگاهي

 11- 10417 14913 ي تحصيلي )ادامه تحصيل، ضعف تحصيلي، كالس كنكور،زبان(هادوره

ي تحصيلي متناسب با هابرگزاري دوره

  ي بانوان سرپرستهانياز و درخواست

 خانوار و فرزندان ايشان بوده است

   106 96207 72122 ي مبتني بر مهارت آموزي هادوره
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 291مرکز سامانه مدیریت شهری 

 

 

 32-39ی هاتعداد پیام به تفکیک ماهیت پیام در سال
 درصد تغییر درصد سهم 39سال  درصد سهم 31سال سهم درصد 32سال  مماهیت پیا

 01- 11 176336 10 113262 6 149767 توسعه اي

 17- 00 036627 02 701106 16 726119 كنترل عملكرد

 02- 93 190267 91 1212711 30 1163723 نگهداري

 16- 122 1011339 122 1116223 122 1910119 جمع

 
 32-39ی هابه تفکیک موضوع خبر در سال 291ی اهتعداد  پیام

 درصد تغییر درصد سهم 39سال  درصد سهم 31سال  درصد سهم 32سال خبر

 17- 1 11743 2810 17214 2811 14921 اتوبوس

 63- 2 71 2823 1121 2822 34 اطالع رساني ومشاركتهاي شهروندي

 12 2 60 2822 11 2822 19 ايثارگران

 1- 482 11114 7840 14036 4829 93104 ب افتادگيآب گرفتگي و آ

 1- 282 002 2820 076 2821 144 آتش نشاني

 14- 681 101144 6816 141672 6871 111224 آسفالت

 122- 281 12139 2812 10313 2834 10116 آسيبهاي اجتماعي

 41- 282 03 2822 46 2822 06 آموزش وكارآفريني

 04- 282 31 2821 66 2822 33 بانک شهر

 - 282 2 _ _ _ _ برج ميالد

 - 282 1 _ _ 2817 17931 برف

 14- 780 42613 1811 11940 0890 47036 پاركها و فضاي سبز

 6 287 7311 2801 7427 2816 7113 پاركبانها و پاركينگ

 39- 282 9 2822 01 2822 17 پرندگان زينتي

 0 2.0 1603 2810 1111 2811 1394 پيامهاي ورزشي

 76- 282 77 2822 14 2822 30 پيک بادپا

 91- 282 3 2822 00 2822 13 پيمانكاران

 77- 281 1147 2814 0720 2811 0477 تاكسي

 19- 281 1613 2844 3207 2840 9619 ترافيک

 16- 282 032 2820 771 2820 700 ترمينال

 1 181 11601 1811 11114 1816 16939 تغيير كاربري

 01 081 70726 1890 01314 1817 01717 و بازيافتتفكيک 

 17- 1484 117619 17879 010074 10863 014701 جمع آوري و نصب
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 32-39ی هابه تفکیک موضوع خبر در سال 291ی هاتعداد  پیام

 رییدرصد تغ درصد سهم 39سال  درصد سهم 31سال  درصد سهم 32سال خبر

 4- 181 32231 4816 30131 4820 99421 حيوانات

 10 689 100101 9862 126169 9811 110906 درخت

 31- 282 13 2822 11 2822 19 رفاهي

 13- 282 01 2822 46 2822 49 روزنامه همشهري

 01- 982 39996 9844 120741 12846 137741 زباله و ضايعات

 07- 381 61410 3812 116161 3873 101311 ساخت و ساز

 2824 971 يسازمان فرهنگي وهنر
 

2822 102 282 - 

 6- 181 126141 3813 102066 9811 117321 سد معبر

 46- 282 127 2821 021 2820 041 سالمت

 09- 186 04017 0823 70116 1832 01172 شستشو

 122- 282 2 2822 02 2820 037 شكايات

 91- 284 4612 2862 14741 1811 16112 طرح جمع آوري كاال

 37- 282 177 2827 469 2821 136 نهاداتطرحها و پيش

 3 281 941 2824 921 2821 141 عوارض و مميزي

 76- 080 01169 0862 49111 1841 04204 فروشگاه شهروند

 01- 281 9311 2819 1611 2893 11171 كارگران

 41- 282 032 2827 413 2820 013 كارمندان

 03- 2.2 171 2821 114 2821 192 كنترل كيفيت هوا

 73- 780 41076 4812 91111 1840 16912 اليروبي

 64- 280 0434 0899 40069 - - لغزندگي

 122- 282 2 2822 10 2822 11 ماده صد

 11- 280 0096 2813 0391 2810 1694 مترو

 90- 282 1 2822 17 2822 3 مراكز خريد و فروش خودرو

 6- 282 001 2820 040 2821 043 مردگان

 01- 183 30171 1831 61421 1893 67912 و ترميممرمت 

 1 080 01413 1833 01267 1812 04373 مزاحمت

 19- 282 19 2822 16 2822 13 معاينه فني

 71- 280 0131 2806 4916 2803 4411 ميادين و بازار ميوه و تره بار

 00- 187 13064 1842 00061 1877 00211 نصب عالئم ايمني

 71- 181 34112 3813 117117 6817 190401 نظافت

 11- 282 41 2821 63 2822 46 نكات ايمني

 31- 282 10 2821 136   طرح ميدان امام حسين )ع(

 0131 181 14101 2824 900   نامشخص

 16- 122 1011339 122 1116223 122 1910119 جمع

 

 رج ميالد، شكايات و ماده صد چندين سال است كه غير فعال مي باشد.در جدول تعداد پيام به تفكيک گروه موضوعات، گروه موضوعات ب -
 گروه موضوع برف به گروه موضوع لغزندگي تغيير نام پيدا كرده و فراواني آن نيز آورده شده است. -
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 32-39ی هابه تفکیک واحد اجرای پیام در سال 291ی هاتعداد پیام
 درصدتغییر درصدسهم 39سال  درصدسهم 31سال  سهمرصدد 32سال واحد

   - - - - - - ساختار سازماني

 791 280 7217 1 461 2 112 شهرداري تهران

 10- 281 1217 0 1146 0 1173 معاونت مالي و اداري

 00- 281 1491 7 1117 0 1717 معاونت فني و عمراني

 11- 282 3 2 11 2 91 معاونت شهرسازي و معماري

 67- 282 0 2 72 2 11 زيمعاونت هماهنگي و برنامه ري

 19- 280 7130 12 3011 14 3623 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 14- 281 171 3 1161 11 1197 معاونت خدمات شهري

 17 284 4919 4 7204 4 0070 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

 11922 282 074 2 0 2 1 سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران

 43 280 0941 0 1122 4 0249 وه و تره بارسازمان ميادين مي

   282 160 - - - - سازمان زيباسازي شهر تهران

 1 281 911 1 924 - - شركت كنترل كيفيت هوا

 31 282 06 2 13 - - مديريت ابالغ مركز

 321 286 11211 0 1734 7 1416 اداره كل دفتر شهردار

 71- 080 01110 91 41992 47 07199 شركت شهروند

 022 282 9 2 0 - - شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر

   282 400 - - - - سازمان مديريت پسماند

 03 289 3171 1 1603 10 9307 اتوبوسراني مناطق

   287 7409 - - - - واحد جمع آوري كاال

 14- 1 91119 122 34467 122 11112 جمع

 32-39ی هایام در سالبه تفکیک واحد اجرای پ 291ی هاتعداد پیام

 رییدرصدتغ درصدسهم 39سال  درصدسهم 31سال  درصدسهم 32سال  واحد

 71- 986 11671 6 101120 3 119441 1 منطقه

 03- 389 63641 6 177441 12 113940 0 منطقه

 13- 182 97333 1 39912 1 12616 7 منطقه

 14- 680 111001 6 173091 1 171009 4 منطقه

 09- 986 11712 1 111912 6 141161 1 منطقه

 11- 481 10011 4 94241 4 97169 9 منطقه

 01- 487 14167 1 96706 4 96931 3 منطقه

 11- 781 46113 4 92116 4 99191 1 منطقه

 04- 084 72174 7 76417 0 71194 6 منطقه

 02- 480 17396 4 93210 1 34210 12 منطقه

 04- 489 11770 1 39712 1 30111 11 منطقه

 11- 187 91244 1 17011 1 17761 10 منطقه

 19- 089 77411 7 76310 7 47011 17 منطقه

 13- 483 92917 1 30106 9 60133 14 منطقه

 11- 184 96446 1 11760 1 19700 11 منطقه

 17- 081 71946 7 42393 7 41173 19 منطقه

 16- 089 77619 7 41323 7 41207 13 منطقه

 17- 781 41110 4 11410 7 11426 11 منطقه

 12- 081 09341 0 06119 0 72366 16 منطقه

 02- 787 40416 4 17124 4 16726 02 منطقه

 10- 189 01237 0 07694 0 04491 01 منطقه

 11- 184 13141 1 01709 1 11091 00 منطقه

 -02 61 1017002 122 1114139 122 1163723 جمع
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 9111 نظارت همگانیمرکز  

 

 12-19ی هاسالدر تعدادپیام 

 9111ی مناطق و اداره پردازش هاتعداد پیام تعداد کل پیام سال

11 62410 37361 

19 11110 11734 

13 122700 90426 

11 13607 92104 

16 141991 101027 

62 111911 113144 

61 142969 107177 

60 110166 121463 

67 022291 
 

 

 19سال در 9111 یهاپیام تفکیک

 022291 پيام كل تعداد

 16623 شده ثبت يهاپيام

 69730 ارشاد و راهنمايي

 1416 مزاحمت

 61071 وضعيت اساس بر پيام تعداد

 1026210 وضعيت رخداد تعداد

 111112 پيام پيگيري

 



 هرانسالنامه آماری شهرداری ت

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         01
 

 دیریت بحران شهر تهرانمسازمان پیشگیری و 

 
 19-19ی های دوام سازمان پیشگیری و  مدیریت بحران در سالهای گروههالیتفعا

 درصد تغییر 19سال  10سال 19سال  عنوان

 03 112 420 712 ي دوام )گروه(هاتعداد گروه

 1- 02422 00112 16012 جذب داوطلب )نفر(

 4 1114222 1121122 1111222 ي آموزشي )نفرساعت(هابرگزاري دوره

 03 112 420 712 هابه ابزار و امكانات مورد نياز و پايداري گروه تجهيز

 

 درصد تغییر 19سال  10سال 19سال  عنوان

 13- 01102 41922 173122 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماكن )نفر ساعت(

 11- 094 142 112 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماكن)گروه (

 11- 003 142 101 ريت بحران اماكنتعداد گروه مدي

 16- 003 112 112 ي مديريت بحران)گروه(هاآموزش گروه

 11- 003 142 112 آموزش ساكنان اماكن )مكان(

 

 19-19ی های درون سازمانی سازمان پیشگیری و  مدیریت بحران در سالهاآموزش

 درصد تغییر 19سال  10سال 19سال  عنوان

 -10 112 1201 1622 يريت بحران نواحي )نفر(آموزش اعضاي ستاد مد

 

 19-19ی های برون سازمانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در سالهاآموزش

 درصد تغییر 19سال  10سال 19سال  عنوان

 1 911 912 0722 آموزش همگاني در سطح محالت )كارگروه(

 9 412 713 112 آموزش اصول آمادگي در برابر زلزله در مدارس )دوره(

 19- 122 161 112 ي اوليه )دوره(هاآموزش امداد و كمک

 01 441 732 109 ي دوام )گروه(هاآموزش اطفاء حريق به گروه

 00 11 41 104 ي دوام )گروه (هاي اوليه به گروههاآموزش عمليات امداد و كمک

 6 71 70 107 آموزش روانشناسي بحران به گروه دوام)گروه (

 94- 62 012 041 ي مديريت بحران)مجتمع مسكوني(هاشاركت مردم در اجراي طرحتوسعه م

 19- 103 062 793 تجاري (–ي مديريت بحران)مجتمع اداري هاتوسعه مشاركت مردم در اجراي طرح

 92- 12 01 13 ي مديريت بحران )بيمارستان(هاتوسعه مشاركت مردم در اجراي طرح

 - - - - مورد(ي خياباني )هااجراي نمايش

 

 19-19ی هابرنامه آموزشی مدیریت بحران سال

 عنوان برنامه آموزشی

 درصد تغییر 19سال  10سال  19سال 

میزان اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

آموزش 

 دیده

میزان 

اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش دیده

میزان 

اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش دیده

میزان 

اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

آموزش 

 دیده

 191 121 12112 421 4212 171 7312 31 سمينار آموزشي مديريت بحران

 0 0 0102 17 0212 10 7312 31 كارگاه آموزشي تقويت ديد مديريت بحران

 - - - - - - 112 00 كارگاه تخصصي شريان حياتي

 - - - - - - 312 01 كارگاه تخصصي ترازيابي امكانات شهري

 06 132 02 422 01 101 1 71 (ICSگاه تخصصي سامانه فرماندهي حادثه)كار

   1 72 - - - - (TOTآموزش مربيان آموزشگر )

 09 77 102 4 61 7 11 1 كارگاه مانور دور ميزي حمل و نقل اضطراري

     0122 40 - - 622 11 ي نيمه حرفه ايهاآموزش تخصصي گروه
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 ) مبالغ به میلیون ریال(19معاونت پیشگیری وکاهش خطر پذیری  درسال -ری و مدیریت بحرانهای سازمان پیشگیلیست پروژه

ف
ردی

 

 عنوان پروژه

 واقعی
هزینه 

 پروژه

درصدپیشرفت 

 فیزیکی
 تاريخ تاريخ زمان توضیحات

 پايان شروع پروژه

1 

به روز رساني و تدقيق و يكپارچه سازي 

لهاي مكاني و سازوكارهاي رفتاري گس

 شهر تهران

- 62 61 2 11 

 17بند الف ماده 

ي هاو پهنه هادستاورد و نتايج مورد انتظار پروژه فو ق شامل شناسايي، به روز شدن اطالعات، توسعه تدقيق گسل 

به روز شدن اطالعات  -ي شهر تهرانهاتكميل اطالعات در مورد فعال بودن و نرخ فعاليت گسل ،گسلي شهر تهران

 ي شهر تهرانهااز و كار گسلدر مورد س

 1767تهيه بانک اطالعاتي زمين شناسي و زمين ساختي شهر تهران مي باشد كه اهم اقدامات انجام شده در سال -

 به شرح ذيل مي باشد.

تهيه گزارش روشهاي اجرايي نمودن تدقيق نقشه پهنه گسلها و بررسي سازوكار رفتاري گسلها با انجام اقداماتي  -

زديدهاي ميداني ، انجام مطالعات پالئو سايز مولوژيک، انجام مطالعات ژئوتكنيكي و غيره كه جهت ارائه همچون با

 رهنمود به رياست محترم سازمان ارائه شده است) به پيوست مي باشد(

 شناسايي نواحي اولويت دار شهر تهران به منظور متمركز نمودن مطالعات -

ي مديريت بحران مناطق به منظور هالي براي كارشناسان پيشگيري ستادبرگزاري دوره آموزشي تئوري و عم -

 استفاده از ظرفيتهاي موجود در سطح مناطق

 گانه به منظور جلب همكاري جهت پيشبرد پروژه 00انجام مكاتبه با شهرداران مناطق  -

ي گسلي مهم هاو پهنه هااخهانجام بازديد از مناطق خارج از شهر براي بررسي ارتباط گسلهاي داخل تهران با ش -

 اطراف شهر

 انجام بازديد فني و تكميلي از گودبرداريهاي سطح شهر تهران  و تهيه شناسنامه فني گودها -

ي زير سطحي از قبيل هاا رائه پيشنهاد استفاده) پايلوت( از روش رادار نفوذي زمين به منظور  انجام شناسايي -

 و ... ي خاک هاتاسيسات ، عوارض ، اليه

 انجام مطالعات مقدماتي 12 1123622 67 67 - مقاوم سازي اجزاي غير سازه اي 0

7 

تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش 

ي هابراي شهر تهران ايمن سازي پهنه

با خطر بسيار زياد)فاز اول تهيه نقشه 

 پراكنش زمين لغزش شهر تهران(

1 62 61 79122 02 

 17بند ب ماده 

هاي شهر تهران در دو فاز شرقي و غربي شهر تهران شامل دو مرحله :: با مقياس لغزشپراكنش زمين تهيه نقشه-

 به عنوان فاز اول تهيه نقشه زمين لغزش شهر تهران 1:12222و با مقياس  1:12222

 ي هوايي سالهاي مختلفهاي شهر تهران به تفكيک عكسهاتهيه شناسنامه زمين لغزش-

4 
ع كاهش خطرپذيري طرح جام»تدوين 

 «سيالب شهر تهران
7 61 64 131122 12 

 11ماده 

طرح جامع كاهش خطر پذيري سيالب در سه مجلد  با همكاري ، همفكري و هماهنگي نهادهاي مختلف در امر -

مديريت سيالب منجمله شركت آب منطقه اي، آبفا، معاونت فني و عمراني شهرداري تهران و معاونت خدمات 

 ي تهران به صورت برنامه ريزي راهبردي تدوين شده استشهري شهردار

1 
ي سامانه  آزمايشي هاتوسعه زير ساخت

 هشدار سريع زلزله
4 62 64 7212667 31 

 ي شتاب نگاري سامانه هشدار سريع در حومه تهران) اطراف گسل مشا(هاجانمايي و احداث ايستگاه-

 -طراحي و اجراي سيستم ارتباطي سامانه -ي مربوطههاايستگاه تهيه نرم افزارايستگاه و مركزي جهت ارتباط با-

 برق خورشيدي

 سامانه پردازش بر خط زلزله شهر تهران 9
 

 انجام مطالعات تكميلي 72 119234 63 67

3 
توسعه زير ساختها و تكميل سامانه 

 تخمين خسارات زلزله
1 67 63 7162312 42 

 ي جديد شتاب نگاري سامانه در سطح شهر تهرانهاجود و احداث ايستگاهي موهاپشتيباني فني سامانه و ايستگاه-

 اضافه كردن ماژول بيمارستان، آوار و پلها به سامانه-

1 
توسعه و به روز رساني بانک جامع 

 اطالعات مكان محور مديريت بحران
1 67 63 077603 42 

  GISجمع آوري و به روزرساني پايگاه اطالعات پايه شهري در محيط -

مديريت بحران  GISتشكيل و راهبري كارگروه مديريت اطالعات مكاني بحران با هدف هدف از تشكيل كارگروه -

فراهم آوردن نظام جامع اطالعات و خدمات مكاني و بستري كارا به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، 

رخه مديريت بحران )پيشگيري، آمادگي، مقابله و استانداردسازي و به اشتراک گذاري اطالعات در مراحل مختلف چ

ي اجرايي و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و همچنين بهره برداري هابازسازي( بين دستگاه

ي فني، علمي و نيروي انساني در راستاي ايجاد و بهره گيري بهينه از سامانه اطالعات هاشايسته از تمامي ظرفيت

 محدوده كالن شهر تهران( در GISمكاني )

6 
سامانه اطالعات سوانح تحت شبكه شهر 

 (Web-Disتهران)
 تدوين برنامه راهبري و انجام فاز مطالعاتي انجام شده است و آماده اجراي فاز عملياتي مي باشد 12 2 63 67 1

12 
 ي اضطراريهاطراحي شبكه مسير

 ) بحراني( شهر تهران
4 62 64 71312 62 

المللي ژاپن و نيز ساير نهادهاي هاي بينهاي اضطراري شهر تهران با همكاري آژانس همكاريه راهبرنامه شبك-

 ربط در دست نهايي سازي مي باشد، كه اهم موضوعات آن شامل موارد ذيل مي باشد:ذي

 هاي بحراني( شهر تهران هاي اضطراري )راهتهيه نقشه راه-

 گانه شهرداري تهران؛00ني در مناطق هاي مشخصات مسيرهاي بحراتهيه دفترچه

 گانه شهرداري تهران؛00هاي كنترل ترافيک در امتداد مسيرهاي بحراني به تفكيک مناطق هاي پستتهيه گزارش-

 پذيري آنهاهاي بحراني و كاهش آسيبتهيه راهنماي استفاده از راه-

11 
تهيه نقشه تخليه امن اضطراري محالت 

  شهر تهران
62 64 2 12 

جهت اسكان اضطراري ساكنان محله به   16،19،02، 12،10، 1،6، 1، 4،1برگ نقشه محله مربوط به مناطق   11-

 منظور استفاده در مواقع اضطراري )نظير زلزله( تهيه و در پرتال سازمان بارگزاري شده است.

 با همكاري شركت نشر شهر شهرداري در دست تهيه و تكميل  مي باشد هامابقي نقشه-

10 
تدوين ضوابط ساخت وساز ساختمان در 

 پهنه قنوات شهر تهران
4 61 64 2 12 

ها  با دستاورد مشخص نويس اوليه ضوابط ساخت ساختمان و ساير مستحدثات در حريم قناتتهيه و تدوين پيش-

حي و اجراي به منظور ايجاد وحدت رويه در برخورد با قنوات از طريق تعيين نحوه اقدامات و مطالعات در طرا

 هاي احتمالي وجود قنوات شهر تهران ها و تاسيسات جديد و موجود در محدودهساختمان

تكميل ضوابط ساخت و ساز ساختمان در پهنه قنوات شهر تهران و ارسال به  اداره كل تدوين قوانين و مقررات -

 شهرداري تهران جهت طي مراحل قانوني تصويب و ابالغ آن.

 دفتر فنی و عمرانی  -و کاهش خطر پذیری  معاونت پیشگیری 
 خاتمه قرارداد به دليل دستور شهردار محترم تهران 02 741262 67 60 0 مطالعه و طراحي موزه مديريت بحران 1

 64 67 1 طراحي خاص پايگاههاي مديريت بحران 0
 

 1در منطقه  12

 تغيير زمين 1 71722 63 67 1 مركز آموزش مديريت بحران 7
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 )امانی(19معاونت پدافند غیر عامل درسال -های سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانست پروژهلی

 عنوان پروژه ردیف

 واقعی

ی پیش هاهزینه

 هابینی شده پروژه

 )هزار ریال(

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی

 توضیحات

 زمان

 پروژه

 تاريخ

 شروع

 تاريخ

 پايان

1 
باني مديريت ي پشتيهاتجهيز اداري و رفع نقص پايگاه

 بحران
 12 4100649 67/10/02 67/21/21 يک سال

 

0 
ي هاتعمير و نگهداري تجهيزات امداد و نجات پايگاه

 پشتيباني مديريت بحران مناطق
 122 4007212 67/10/02 67/21/21 يک سال

 

 16 014742 67/10/02 67/21/21 يک سال سازماندهي جلسات فصلي ستادهاي مديريت بحران مناطق 7
 

 91 140613 67/10/02 67/21/21 يک سال برگزاري مانورهاي عمومي و تخصصي 4
 

 61210 67/10/02 67/21/21 يک سال تشكيل تيم حرفه اي 1
 

در مرحله مطالعات و 

 تدوين دستورالعمل

9 
آماده سازي و توسعه ظرفيت عملياتي شبكه مخابراتي در 

 زمان بحران
 كمبود اعتبار 1 011441 67/10/02 67/21/21 يک سال

3 
ايجاد سيستم ارتباطي جامع بين سازمانهاي عضو ستاد 

 گانه 00ومناطق 
 كمبود اعتبار 11 10122 67/10/02 67/21/21 يک سال

 
  19معاونت آمادگی در سال -های سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانلیست پروژه

 عنوان پروژه ردیف

 واقعی
هزینه انجام شده 

 19در سال

درصد 

 یشرفتپ
 توضیحات

 )میلیون ریال( تاريخ پايان تاريخ شروع زمان پروژه
  

 122 31 67اسفند  67فروردين  يک ساله تهيه بولتن بريده جرايد 1
 

 122 اماني 67اسفند  67فروردين  يک ساله تهيه فيلم و كليپ 0
 

 122 اماني/ پيماني 67اسفند  67فروردين  يک ساله بروشور، پوستر و بنر 7
ميليون ريال  04

 بروشور

 122 اماني 67اسفند  67فروردين  يک ساله ترجمه مكاتبات و اخبار 4
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 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران

 

 

 19ی آموزشی سال هاکارگاه های داخلی و بین المللی، جشنوارههابرگزاری همایش

 برگزاریتاریخ  عنوان ردیف

 67/1/13 "يابي و استقرار صنايع نامتجانس شهري نالگوهاي مكا"جلسه هم انديشي  1

 67/0/06 "راهكارهاي كاهش اختالفات و دعاوي در شهرداري تهران "جلسه هم انديشي  0

 67/7/4 "دانشگاه تهران )ونداليسم("نشست با  7

 67/7/7 "دانشگاه عالمه )توسعه اجتماعي("نشست با  4

 67/7/10 جلسه هم انديشي مسكن در شهر اسالمي 1

 67/7/11 "زيبا سازي شهري با نگاه ايراني اسالمي "جلسه هم انديشي  9

 67/7/3 "هاي شهر تهرانآشنايي با دستورالعمل مطالعات، طراحي، اجرا و نگهداري سيستم پايش تونل"برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان  3

 67/7/01 "ي پژوهشي در شهر تهرانهاچگونگي فرآيند نيازسنجي و تعيين الويت "جلسه هم انديشي 1

 67/4/0 "شهر تهرانهايي براي زلزله احتمالي كالندرس"نشست  6

 67/4/4 "آسيب شناسي اقدامات شهرداري تهران در توسعه حمل و نقل شهري "جلسه هم انديشي 12

 67/4/6 "ي توسعه شهري در ايرانهاداليل عدم تحقق طرح"نشست  11

 67/4/11 "ي نوين مشاركت در تهيه طرحهاي توسعه شهريهاوهشي"هم انديشي  10

 67/4/01 "ي حكمروايي خوب شهري براي شهرداري تهرانهامدل سنجش وضعيت مديريت شهري مبني بر شاخص "نشست 17

 67/7/3 "پزالو تهيه پرو RFPتبيين فرايند انجام پژوهش در حوزه مناطق با رويكرد مسئله يابي ، تهيه  "ي آموزشيهادوره 14

 67/1/03 "در ايران هابازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري "همايش  11

 67/9/10 "توسعه و بهبود كاركردهاي ميادين ميوه و تره بار در شهر تهران "نشست 19

 67/9/07 "طرح جامع شهر تهران"دوره كارگاه آموزشي  13

 67/9/06 ."تني بلوكي در معابر شهريهاي بروسازي"برگزاري  نشست علمي با عنوان  11

 67/9/09 "هاي اختصاصي شهر تهران با اولويت پاركينگ مكانيزههاي تأمين پاركينگتدوين ضوابط و روش"كارگاه آموزشي  16

 67/3/19 "ايمني عابر پياده"برگزاري  نشست علمي با عنوان  02

 67/3/16 "برندينگ شهري "نشست  01

 67/3/02 "مديريت بحران در شهر تهران )پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني(" جلسه هم انديشي 00

 67/3/03 "مديريت شهري با رويكرد اسالمي  ايراني "نشست 07

 67/1/3 "موجود كشوري استفاده از ظرفيت اهرم نظارتي شهروندان در اجراي طرحهاي توسعه شهري و در چارچوب قوانين و مقررات هاشيوه"هم انديشي  04

 67/1/13 "نوسازي پايدار و جايگاه آن در برنامه و بودجه شهرداري تهران  "جلسه هم انديشي  01

 67/1/16 "روش تحقيق پيشرفته"ي آموزشيهادوره 09

 67/1/01 "هاي تهويه آنهاشهري و سيستمهاي درونتونل"جلسه هم انديشي با عنوان  03

 67/1/01 "ي و مديريت شهريخاطرات جمع "نشست  01

 67/6/7 "ارزيابي محيط زيست شهري "كارگاه آموزشي  06

 67/6/09 محله و گسترش مشاركت شهروندان با تاكيد بر اداره بهينه سازي محله 72

 67/6/10 "اقتصاد سنجي در حوزه حمل و نقل شهري"برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان  71

 67/6/11 "هاشناسي ارتباط بين نظام برنامه ريزي شهري و سازماني شهرداريآسيب  "جلسه هم انديشي 70

 67/12/17 "راهكارهاي اجتماعي ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري تهران"جلسه هم انديشي 77

 67/11/0 "ي آينده پژوهي در مطالعات شهري هاتكنيک "كارگاه آموزشي  74

 67/11/9 در تببين و توسعه مفهوم فرهنگ مديريت جهادينقش بانوان محقق و دانشگاهي  71

 67/11/11 مديريت جهادي مولود انقالب اسالمي 79

 67/11/06 " هامقاوم سازي وبهسازي لرزه اي سازه "نشست 73

 67/10/1 تغيير اقليم و شهر با تاكيد بر بحران آب در ايران 71

 67/10/11 فناوريهاي دور سنجي 76

 67/10/10 وهي جغرافياييآينده پژ 42
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 19ی سال شهر تیریمدتخصصی در حوزه  دانش اتیترجمه کتاب و متون ادب

 درصدپیشرفت عنوان کتاب ردیف

1 Low Impact Development and Sustainable Stormwater Management 02 

0 Construction safety management 12 

7 Pavement Engineering: Principles and Practices 02 

 City Rules: How Regulations Affect Urban Form, Emily Talen, Island Press  80210 02)قوانين شهر( 4

1 waste transfer stations 12 

9 Paying for parks; Eight models for funding urban green spaces 
 

3 
Is the grass greener....? Learning from international innovations in urban green space 

management 
32 

1 solid waste 62 

6 Handbook of Traffic  Psychology )32 )عنوان فارسي: دستنامه روانشناسي ترافيک 

12 " LECTURES ON URBAN ECONOMICS 12 

11 
 ,Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer 8Smarterترجمه كتاب 

Greener, Healthier, and Happier 
2 

 A companion urban economins 32 "ترجمه كتاب با عنوان  10

17 Urban Coding and Planning 72 

14 Principles of Urban Retail Planning and Development 72 

11 Designing Public Policies 72 

19 Worlding cities Asian Experiments 122 

13 urban development : logic of making plans 122 

 Urban Governance in Europe 12حكمراني شهري در اروپا ) 11
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 19ی در سال شهر تیریمدتخصصی در حوزه دانش  اتیکتاب و متون ادب فیتال
 درصدپیشرفت عنوان کتاب ردیف

 72 مند خرابي پلسيستم مديريت و كنترل هوش 1

 122 كتابچه دستورالعمل پايش تونل در زمان بهره برداري 0

 122 كتابچه دستورالعمل پايش تونل در زمان ساخت 7

 12 فضاها در شهر 4

 32 ي مقاوم به آلودگي )حاوي دو طرح پژوهشي(هاي چنار و توت شهر تهران و معرفي پايههابررسي وضعيت گونه 1

 32 ي الگوهاي مناسب رفتاري در برابر زلزله )با تاكيد بر پناه گيري(مطالعه و بررس 9

 SOE 122 60گزارش وضعيت محيط زيست  شهر تهران   3

 122 سند راهبردي مديريت بحران و پدافند غيرعامل شهر تهران 1

 122 (SoEگزارش وضعيت محيط زيست شهر تهران ) 6

 122 (Trip Generationهاي مختلف زميني در تهران )طراحي مدل تعيين نرخ سفرسازي فعاليت 12

 32 سوانح در حمل و نقل هوشمند 11

 122 توسعه بدون خودرو 10

 122 تعيين مدل نرخ سفرسازي كاربريها در شهر تهران 17

 (جلد كتاب1جلد )به تفكيک مناطق براي هر منطقه 00گانه تهران در طرح جامع  00تكاليف شهرداري مناطق  14

منطقه چاپ 1

شده بقيه در 

 دست چاپ

 12 راهكارهاي تامين امنيت اجتماعي كودگان در فضاي عمومي شهر تهران 11

19 
 ي كالن اقتصاد ايران هاو حوزه هابه روز رساني هفت جلد كتاب بررسي و ارزيابي شاخص

 و راهبردهاي كالن كشور ( ها)با تاكيد بر سياست
62 

 92 هرها و مصرفترجمه كتاب با عنوان ش 13

 32 ترجمه كتاب شهرها، سياست و قدرت 11

 61 ايراني-تدوين كتاب وقف در شهر اسالمي 16

 61 تدوين كتاب ماخذشناسي تشريحي شهر اسالمي به زبان غير فارسي 02

 61 تدوين كتاب ماخذشناسي تشريحي شهر اسالمي به زبان فارسي 01

 61 سير قرآنيي شهر از منظر قران و تفاهاويژگي 00

 61 ي شهر از منظر نهج البالغه و تفاسير آنهاويژگي 07

 61 مطالعه موردي شهرهاي اسالمي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 04

 61 مقاله و تأليف يک مقاله( 4ترجمه مقاالتي درباره شهر اسالمي)ترجمه  01

 62 ترجمه كتاب شهرهاي جهان اسالم ماقبل مدرن 09

 62 جلي شهر در ادبيات كالسيک)شعر و شهر(ت 03

 92 جهت تدوين "اقتصاد مقاومتي"معرفي كتاب با عنوان  01

 122 تدوين طرح جامع  شهر تهران به فارسي 06

 62 تدوين طرح جامع  شهر تهران به انگليسي 72

 71 1762-1741ي جامع تهرانهاتاليف كتاب بررسي ونقد طرح 71

 62 ريزي فضاييبرنامه عملكرد مؤثّر در 70

 122 تأليف كتاب ساختار و تشكيالت شهرداري تهران 77

 12 ي فساد و سالمت سازمانيهاتأليف كتاب نظريه 74

 2 تاليف كتاب اقتصاد هترو دوكس در مسائل شهري 71

 12 ريبراي رهبران شه هاي كنوني، اولويتهاترجمه كتاب برنامه ريزي ، پيوند و تامين مالي شهر 79

 42 تأليف كتاب سنجش فساد و سالمت سازماني شهرداري تهران 73
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 19تخصصی در سال-های علمیگزارش چاپ و انتشار
 درصدپیشرفت عنوان گزارش ردیف

 122 راهكارهاي ترويج محصوالت كشاورزي ارگانيک در مراكز و ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 1

 122 ي ساختماني( بعد از وقوع زلزله احتمالي در شهر تهرانهاوار و نخاهمديريت پسماند جامد ) آ 0

 122 ي اجتماعي تجربه شده در هنگام وقوع سوانحهارفتارها و واكنش 7

 122 ي اجتماعي كارگران ميادين ميوه و تره بار در شهر تهرانهاآسيب 4

 122 ي توسعه پايدار شهري در شهر تهرانهابررسي شاخص 1

 122 بررسي پتانسيل آب گرفتگي معابر و سيل خيزي شهر تهران و راههاي كنترل آن 9

 122 ارائه چارچوب مديريت بصري در شهر تهران 3

 122 مطالعه وتعيين نظام محاسبه تعرفه بهينه و متناسب عوارض مالكيت خودرو 1

 122 و تهديدها در انتخاب شيوه حمل و نقل در سفرهاي تحصيلي هافرصت 6

 122 و چشم انداز آن در قرن حاضر 02مقدمه اي بر شناخت الگوي محله در قرن  12

 122 ي شهري در فضاهاي عمومي شهر تهرانهاو مجسمه هابررسي عوامل موثر در طراحي المان 11

 122 برداريها در مراحل طراحي، اجرا و بهرهمطالعه و بررسي نقش پايش تونل 10

 122 ي آسفالتيهادر كاهش ترک رو كش هانقش ژئوسنتيک 17

 122 ارزيابي خطر سيل خيزي شهر تهران و ارائه راهكارهاي مديريتي 14

 122 جايگاه روش فعاليت مبنا در برنامه ريزي حمل و نقل شهري 11

 122 ي ديواري سطح شهر تهرانهامطالعه بررسي ابعاد زيباشناختي نقاشي 19

 122 پيشنهادي براي زمان وقوع بحرانمجموعه عملياتي حفاظتي  13

 122 جايگاه علم جامعه شناسي در تبيين و مديريت مسايل زيست محيطي شهر تهران 11

 122 بررسي انطباق سند طرح جامع شهر تهران 16

 122 (EOCالزامات تعيين معيارهاي طراحي فيزيكي مراكز عمليات شرايط اضطراري ) 02

 122 اي به تجارب جهاني و تهرانشهرها، نگاهي مقايسهنگذاري اقتصادي كالهدف 01

 122 هاي مكانيابي ارائه خدمات شهريها و تكنيکرهيافتي بر شناخت مدل 00

 122 بررسي الگوهاي مناسب رفتاري شهروندان در برابر زلزله 07

 122 مفاهيم و اصول مديريت منابع در باليا و حوادث طبيعي 04

 122 بازي ايمني در زمين 01

 122 بازيافت ضايعات الستيک 09

 122 اختيارات شوراها و شهرداري در وضع وصول عوارض محلي 03

 122 ي سطحيهاي نوين مديريت روانابهاروش 01

 122 بررسي علل ترافيک در روزهاي باراني و برفي و راهكارهاي كاهش آن 06

 122 توسعه فضاي سبز پارک بررسي تمايل به مشاركت شهروندان در مديريت و 72

 122 خاطره جمعي در شهر تهران 71

 122 بار شهر تهراني ميادين ميوه و ترهساماندهي و توسعه 70

 122 يابي ايجاد و توسعه مراكز سوخت رسانيساماندهي و مكان 77

 122 ي حمل و نقلهاواكاوي مفهوم عدالت در توسعه و بهره برداري پروژه 74

 122 جايگزيني روسازي بتني در ساخت معابر شهري به جاي روسازي آسفالتي مطالعه 71

 122 ي عمراني با نگاه ژئوتكنيکهاپيامدهاي زيست محيطي ناشي از فعاليت 79

 122 هاي سبز بر بهبود وضعيت محيط زيست شهرينقش احداث و توسعۀ ساختمان 73

 122 دي: محله كن(آشنايي با توسعه شهري بدون خودرو )نمونه مور 71

 122 خوردگي مواد در هواي شهري روشهاي مطالعۀ خوردگي و پايش در كالنشهر تهران )فاز سوم( 76

 122 مداريتحليل نقش و عملكرد فروشگاه شهروند در فرآيند مشتري 42

 122 الزامات اقليمي در برنامه ريزي و طراحي شهرها و ارائه راهكار براي شهر تهران 41

 122 اي بر الگوي كاربري زمين در راستاي كاهش مصرف انرژيقدمهم 40

 122 نمونه مورد مطالعه : تهران -رويكردهاي كنترل رشد افقي شهرها 47
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 19تخصصی در سال-های علمیگزارش چاپ و انتشار
 درصدپیشرفت عنوان گزارش ردیف

 42 تهران در شرايط خاصبررسي چگونگي تداوم فعاليت سازمان مديريت پسماند شهرداري  1

 42 ي كار آمد مديريت كيفيت هوا در شهرهاي جهانهاروش 0

 42 بر محيط زيست شهري PM12بررسي اثرات ذرات معلق  7

 42 ي مراكز دفن پسماند و آثار زيست محيطي آنهاتوليد انرژي از شيرابه 4

 42 بررسي اثرات تغييرات اقليم بر محيط زيست شهر تهران 1

 42 اماندهي و توسعه مراكز عمده فروشي، توزيع مواد غذايي و ميادين ميوه و تره بارس 9

 42 ي سبز بر بهبود وضعيت محيط زيست شهريهانقش احداث و توسعه ساختمان 3

 42 هاي ارتقاي آنبررسي نظام كنترل و پايش كيفيت محصوالت كشاورزي و مواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار و راه 1

 42 بررسي پديده دستفروشي در شهر تهران و پيامدهاي آن بر ارايه خدمات شهري 6

 42 هاي مكانيابي ارايه خدمات شهريها و تكنيکرهيافتي بر شناخت مدل 12

 42 ها در سطح شهر تهران با رويكرد توسعه همگونها و بوستانتحليل مكانيابي و پراكندگي پارک 11

 42 هاي رفع آنزا در بازار تهران و راهبردها و سياستعوامل بحران 10

 42 هاي تعيين تزاحم يا عدم تزاحم مشاغل و صنايع در شهر تهرانمعيارها و شاخص 17

 42 ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پيامدهاي آنمطالعه و بررسي پراكندگي فعاليت 14

 42 هاي ديواري سازمان زيباسازي در سطح شهر تهران( نقاشيمطالعه و بررسي ابعاد زيباشناختي )منظر شهري 11

 42 هاي اصلي شهر تهرانهاي خدماتي در دروازهبررسي و امكان سنجي تأسيس مجتمع 19

 42 تحليل نقش و عملكرد فروشگاه زنجيره اي شهروند در فرايند مشتري مداري 13

 42 ساني شهر تهرانرساماندهي و مكانيابي ايجاد و توسعه مراكز سوخت 11

 42 بررسي امكان واگذاري مديريت ميادين ميوه و تره بار به مديريت محالت و ارائه راه كار 16

 42 هاي بهينه واگذاريامكان سنجي واگذاري هر يک از وظايف پسماند به بخش خصوصي و تعيين روش 02

 42 هاي مطلوبران و ارائه روشهاي مورد استفاده در جمع آوري پسماند توسط شهرداري تهروش 01

 42 (1760هاي سال جايگاه بيمه در توسعه شهري)گزارش تكميلي مبني بر گزارش 00

 42 (1760هاي سال كاهش فساد اقتصادي و شهرداري تهران )اقدامات صورت پذيرفته و راهكارهاي موجود( )گزارش تكميلي مبني بر گزارش 07

 42 (1760هاي سال ي شهري بر اقتصاد شهر )گزارش تكميلي مبني بر گزارشهاسي و جايگاه اثرات بيروني پروژهفاز دوم و تكميل گزارش برر 04

 42 (1760هاي سال آينده پژوهي و آينده شناسي در اقتصاد و اقتصاد شهري )گزارش تكميلي مبني بر گزارش 01

 42 (1760هاي سال يت شهري( )گزارش تكميلي مبني بر گزارشبررسي ديدگاه نفرين منابع )با نگاهي به اثرات آن بر مدير 09

 42 (1760هاي سال نگرشي به رويكرد توسعه ظرفيت امكان بهره گيري اين رويكرد در بهبود مديريت شهري )گزارش تكميلي مبني بر گزارش 03

 42 (1760هاي سال زارشبررسي اقتصاد فرهنگ )با نگاهي به جايگاه شهر تهران( )گزارش تكميلي مبني بر گ 01

 42 (1760هاي سال گيري آن در شهرداري تهران )گزارش تكميلي مبني بر گزارشي بهرههابررسي رويكرد مشاركت عمومي و خصوصي و زمينه 06

 42 (1760هاي سال شهر هوشمند و توسعه اقتصادي )گزارش تكميلي مبني بر گزارش 72

 42 (1760هاي سال ري عوامل توليد در ايران و شهر تهران )گزارش تكميلي مبني بر گزارشبررسي تغييرات و تحوالت بهره و 71

70 
هفته يكبار ارائه مي  0گزارش تک برگي از تحوالت عمده بازارهاي اصلي اقتصاد كه هر  10مجموعه اول خالصه مديريتي از تحوالت اقتصادي )شامل 

 گردد(
42 

77 
هفته يكبار ارائه  0گزارش تک برگي از تحوالت عمده بازارهاي اصلي اقتصاد كه هر  10تحوالت اقتصادي )شامل مجموعه دوم خالصه مديريتي از 

 ردد(گمي
42 

 42 گزارش فصلي از تحوالت اقتصادي ايران و جهان )بهار تابستان( 74

 42 گزارش فصلي از تحوالت اقتصادي ايران و جهان )پاييز و زمستان ( 71

 42 سي شهراقتصاد سيا 79

 42 ي درآمدي و تاثير آن بر كيفيت زندگيهابررسي نابرابري 73

 42 اقتصاد پاركينگ 71

 42 ي شهريهابررسي روشهاي ارزيابي اثرات خارجي پروژه 76

 42 بررسي ضرورت و جايگاه مشوقهاي اقتصادي دولتهاي محلي در جهت شكوفايي و اثربخشي نوآوري و ارتقاء سطح دانش 42
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 درصدپیشرفت عنوان گزارش ردیف

 42 بررسي و ارزيابي اثرات خارجي ترافيک در شهرها 41

 42 در كالنشهرهاي جهاني هامطالعه تطبيقي منابع درآمدي شهرداري 40

 42 موانع يا آسيب شناسي و بررسي چالشهاي موجود در دستيابي به درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران 47

 42 ي موجود قيمت گذاري خدمات مديريت پسماندهانظري،الگوها و روشبررسي منابع  44

 42 اقتصاد مهاجرت و نگاهي به وضعيت شهر تهران 41

 42 شهرهاي كارآفرين 49

 42 شهرهاي يادگيرنده: دانش، ظرفيت و رقابت 43

 42 توريسم شهري و بهره گيري از آن جهت توسعه اقتصادي شهر 41

 42 بهره گيري از آن جهت توسعه اقتصادي شهر تهران )با نگاهي به شهر تهران( توريسم بهداشت و 46

 42 اقتصاد پسماند 12

 42 ي شهريهابررسي و تحليل روشهاي تامين مالي نوين پروژه 11

 42 ي شهريهاو ظرفيتهاي جذب سرمايه گذاري در پروژه هابررسي و تحليل روش 10

 42 آن بر مسائل شهريهاي اقتصاد اتريشي و داللت 17

 42 هاي آن بر مسائل شهرياقتصاد تكاملي و داللت 14

 42 هاي آن بر مسائل شهرياقتصاد شناختي و داللت 11

 42 تدوين نسخه اوليه نقشه راه تحول اقتصادي در شهر تهران 19

 42 گزارش اوليه اقتصاد مقاومتي و مديريت شهري 13

 42 ريت شهري در برنامه ششم توسعهتدوين پيش نويس جايگاه مدي 11

 42 به روز رساني كتاب سياستها و راهبردهاي كالن كشور در حوزه اقتصادي 16

 42 )اخالق شهروندي(-اخالق اجتماعي در شهر تهران 92

 42 (. سالمندان1ي مختلف اجتماعي در شهر تهران )هاكيفيت زندگي گروه 91

 42 (. معلوالن0ماعي در شهر  تهران )ي مختلف اجتهاكيفيت زندگي گروه 90

 42 ي سنيها(. گروه7ي مختلف اجتماعي در شهر تهران )هاكيفيت زندگي گروه 97

 42 ي جنسيتيها(. گروه4ي مختلف اجتماعي در شهر تهران )هاكيفيت زندگي گروه 94

 42 ي قوميها(. گروه1ي مختلف اجتماعي در شهر  تهران )هاكيفيت زندگي گروه 91

 42 ي دينيها(. گروه9ي مختلف اجتماعي در شهر تهران )هاكيفيت زندگي گروه 99

 42 ي مهاجرها(. گروه3ي مختلف اجتماعي در شهر تهران )هاكيفيت زندگي گروه 93

 42 ي موسيقي خيابانيهاتكدي گري فرهنگي در شهر تهران؛ بررسي گروه 91

 42 جرم ي شهري موثر بر پيشگيري ازهاسياست 96

 42 جامعه شناسي معماري؛ اثر فضاي ساخته شده بر برساخت هويت 32

 42 شهر پر رويداد ؛ مديريت فرهنگي رويدادهاي فرهنگي كالنشهرها 31

 42 سرمايه اجتماعي و مديريت مشاركتي محالت 30

 42 احساس تنهايي در شهر و تأثيرات آن بر كيفيت زندگي 37

 42 ر جامعه شناختيتحليل ترافيک از منظ 34

 42 ي نظري جامعه شناسي محيط زيستهامروري بر چارچوب 31

 42 امنيت اجتماعي شهر تهران 39

 42 هاي حمايت اجتماعي در شهر تهرانسيستم 33

 42 خاطره جمعي در شهر تهران 31

 42 شهروندي مجازي در شهر تهران 36

 42 محله ايمهاجرت درون شهري و امكان شكل گيري هويت  12

 42 ضد شهر گرايي در بين شهروندان تهرانيت تمايال 11
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 درصدپیشرفت عنوان گزارش ردیف

 42 ي محله ايهابررسي تمايل به مشاركت شهروندان در مديريت و توسعه فضاي سبز پارک 10

 42 هاي اجتماعي ناشي از دستفروشي در مترو شهرتهرانآسيب 17

 42 حقوق شهروندي تأثير فضاي مجازي بر 14

 42 هاي اجتماعي كارگران ميادين ميوه و تره بارشناسي آسيبسنخ 11

 42 ي مسافربري بين شهري شهر تهرانهاتحليل جامعه شناختي و انسانشناختي وجوه فرهنگي و اجتماعي پايانه 19

 42 ي مداخله مديريت شهري(هادان ساكن و حوزهمطالعه پانسيونها و مسائل و مشكالت آنها در شهر تهران )با تمركز بر شهرون 13

 42 جامعه شناسي معماري: اثر فضاي ساخته شده بر برساخت هويت 11

 12 ( TRIZخالقيت شناسي سازماني و مهندسي نوآوري) 16

 12 بررسي حقوقي تأثير شمول قانون مديريت خدمات كشوري بركاركنان شهرداري تهران 62

 12 براي شهرداري تهرانمدل ديپلماسي شهري  61

 42 وضعيت ديپلماسي شهري شهرداري تهران 60

 12 مدل مفهومي ديپلماسي شهري 67

 32 ( و كاربرد آن در سازمانDSSتبيين نظام پشتيبان تصميم) 64

 42 ي دور سنجي در توسعه شهري تهرانهاكاربرد فناوري 61

 42 ي هدف و ارائه راهكارهاي ارتقاي آنهااري تهران از منظر گروهآسيب شناسي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيک شهرد 69

 62 مدل مديريت و اداره سازمان در شهرداري تهران، بايدها و نبايدها 63

 42 مدل سنجش حكمراني خوب شهري براي شهرداري تهران 61

 42 آسيب شناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان شهرداري تهران و اجراي آن 66

 62 شهرداري تهران( 1هاي كالن شهر تهران و ارائه راهكارهاي مديريتي)مطالعه موردي: منطقه ارزيابي عملكرد شوراياري 122

 92 طراحي نظام ارزيابي عملكرد شهرداري تهران 121

 42 سنجش ميزان سرزندگي در فضاهاي شهري و ارائه راهكار )حدفاصل ميدان تجريش و ميدان قدس( 120

 42 ي فرسوده و ارائه راهكار براي آنهاتبيين اصول طراحي ميان افزا در بافت 127

 42 بازآفريني شهري در مواجهه با بافتهاي فرسوده شهر تهران )مفاهيم و ابعاد( 124

 42 ن(ي شهري و ارائه راهكار براي ارتقاء كيفيت ادارک بصري آن نمونه موردي شهر تهراهابررسي كيفيت منظر بزرگراه 121

 42 تبيين و كاربرد شناخت قواعد فقهي در معماري و شهرسازي 129

 42 بررسي مفاهيم جديد در حوزه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده 123

 42 الزامات اقليمي در برنامه ريزي و طراحي شهرها و ارايه راهكار براي تهران 121

 42 فضاهاي عمومي( و هامعرفي مصالح نوين در زيباسازي )ساختمان 126

 42 الزامات تعيين معيارهاي طراحي فيزيكي مراكز عمليات شرايط اضطراري 112

 42 هاي حياتي شهر تهرانهاي احياء بهينه شريانتدوين استراتژي 111

 42 مفاهيم و اصول مديريت منابع در باليا و حوادث طبيعي 110

 42 كپارچه شهري در تهرانالزامات و راهكاري دستيابي به حمل ونقل ي 117

 42 توسعه شهري بدون خودرو )انسان محور( مطالعه موردي: محله كن 114

 42 بررسي مراكز دسته بندي بار شهري در ساير شهرهاي دنيا 111

 42 1و بررسي سيستم اجراشده در منطقه  B&Rمعرفي سرويس  119

 42 ز ساختمانها و بناهاي در حال احداث در شهر تهرانهاي ترافيكي ناشي اشناسائي و بررسي انواع عارضه 113

 42 ي حمل و نقل عمومي مناسب براي شهر تهرانهاها خصوصيات و اجزاء عملكردي سيستممعرفي سيستم 111
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 42 ها در شهرداري و مقايسه آن با بخش خصوصيهاي كنترل پروژه از بعد كيفي و زمانبندي پروژهبررسي روش 196
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 19شهر تهران  درسال یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یهاتیانجام فعال یزمان صرف شده برا
 جمع )نفرساعت در سال( نفر عنوان

 11001 61 كاركنان دائمي مركز مطالعات )بجز خدماتي وموتوري(

 

 12-19ی هادر سال شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر یاعملکرد بودجه

 سال
 بودجه جاری )ریال(

 های جاریهزینه اعتبار مصوب

19 6314629119 6141139374 

13 122122222 411319494 

11 171211271 171211271 

16   

62 13914192222 1962416317 

61 9333222222 9711009117 

60 11062222222 7161604020 

67 11011222222 12229320123 

 

 سال
 رانی)ریال(بودجه عم

 ی عمرانیهاهزینه اعتبار مصوب

19 44611444214 9311461631 

13 122222222222 17107697911 

11 122222222222 41911136619 

16 31222222222 77060013014 

62 40110101647 40102316111 

61 177269431021 11606614616 

60 63122222222 16331911013 

67 172222222222 16606933010 
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 19ی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال هالیست پروژه

 ی پروژه(هااطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی عنوان پروژه ردیف

خ شروع
تاری

خ پایان 
تاری

 

ی سال 
ت اجرای

ضعی
و

ت
شرف

صد پی
در

ی  
ص

ص
حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

1 

زيست و منظر شبانه 

و  هاتهران؛ چالش

 هاضرورت

هاي مختلف اجتماعي )از حيث بُعد خانوار، جنسيت، سن، درآمد، تحصيالت و ...( و نيازها و شناسايي گروه.1

 ي تهرانشان از فضاهاي شبانهمحيطي و مديريتيمطالبات فرهنگي، زيست

ماندهي و روي نهادهاي درگير امر مديريت شهري در سازهاي مديريتي پيش. شناسايي تنگناها و چالش0

 بخشي به زندگي شبانه در تهراننظم

 ها و ملزومات اساسي در راستاي طرح مديريت زندگي شبانه. شناسايي شاخص7

ي قدر، ها. امكان سنجي ايجاد نقاط بالقوه و مناسب براي زندگي شبانه در راستاي ارزشهاي ديني و آييني )شب4

 ايام محرم و ...(

 
67 12 

مركز مطالعات و 

ريزي شهر  برنامه

 تهران

0 

تدوين راهبردهاي 

سبک زندگي ديني در 

 كالن شهر تهران

 02 67 67/11/01 نظران فرهنگي و متون دينالگوي سبک زندگي اسالمي ايراني در كالنشهر تهران بر مبناي نظر صاحب

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي شهر 

 تهران

7 

تهيه سند راهبردي 

ي هاتوسعه عرصه

گرا در عمومي انسان 

 شهر تهران

ي عمومي، كاهش نارضايتي و ارتقاي كيفيت زندگي مردم ها. دستورالعملي براي برنامه ريزي و طراحي عرصه1

 در شهر 

 ي عمومي شهر تهران ها. شناخت و طبقه بندي عرصه0

 مومي شهرهاي عهاي اجرايي در خصوص استقرار نظام مديريت، راهبري و نظارت بر عرصه. راهبردها و سياست7

67/10/10 67 02 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي شهر 

 تهران

4 

گونه شناسي فرهنگي، 

اجتماعي و هويتي 

محالت شهر تهران و 

ي هاتحليل آسيب

موجود و ارائه 

 راهكارها

 ي فرهنگي و اجتماعي و هويتيها. شناسنامه اجتماعي فرهنگي هر محله بر اساس ويژگي1

 يت روابط محله اي. ارائه راهكارهاي تقو0 

 ي اجتماعي محلههاشناخت ظرفيت

 . ارائه راهكارهاي حمايت از ارتباطات در نهادهاي فرهنگي سنتي و جديد7

 ي مشاركت محله ايهاي فرهنگي و انگيزهها. ارائه راهبرد در خصوص ايجاد زمينه4 

 
67 12 

معاونت امور 

اجتماعي و 

 فرهنگي

1 
تدوين دايره المعارف 

 اهي تهرانتاريخ شف

 هاي مختلف شهر تهرانبندي شده در ارتباط با حوزهاسناد تفكيک شده و طبقه.1

 هاي انجام شدهصوت و تصوير مصاحبه.0

 هامتن پياده شده مصاحبه.7
 

67 12 

معاونت امور 

اجتماعي و 

 فرهنگي

9 

ي هامطالعه استاندارد

ي ورزشي هادستگاه

ي شهر هابوستان

تهران در مقياس 

ي سني و اهگروه

 جنسيتي

هاي مختلف سني و نياز گروهوبدنيبا توجه به ساختار قامتي و مشخصات هاطراحي و ساخت دستگاهضوابط.1

 جنسيتي

 ضوابط الزم در طراحي لوازم يدک، آلياژ و رنگ بدنه.0 

بر مبناي كاربري ها و فضاهاي عمومي در بوستان هاضوابط و معيارهاي الزم در نحوه چينش و استقرار دستگاه.7

 و نوع استفاده آن 

 هاضوابط خدمات پس از نصب و معيارهاي نگهداشت دستگاه.4

هاي عمومي و ها و بوستانآيين نامه نظارت،كنترل و ارزيابي ساخت ، جانمايي در فضاي پارک.1

 هاي ذي مدخل در شهرداري تهرانها از سوي سازماننگهداشت)خدمات پس از نصب( اين دستگاه

67/11/01 67 02 
سازمان ورزش و 

 سالمت

3 

مطالعه وضعيت نهاد 

خانواده در شهر تهران 

و بررسي عملكرد 

حوزهاي فرهنگي و 

اجتماعي شهرداري 

تهران در راستاي 

 تقويت و تحكيم آن

 توصيف كيفيت روابط در خانواده.1

 چگونگي ساختار قدرت در خانواده .0

 تهراني هايهي بينشي و نگرشي در خانوادهااولويت.7

 آن بندي دسته و خانواده نهاد كننده تهديد يهاآسيب.4

 خانواده در تربيتي و آموزشي الگوهاي.1

 خانواده توسط شهروندي و زندگي يهامهارت آموزش چگونگي و ميزان.9

 
67 12 

اداره كل امور 

 بانوان

1 

تدوين سند راهبردي 

امور گردشگري 

 شهرداري تهران

 ناد فرادست، ادبيات نظري و جامعه هدفبررسي اس گزارش.1

هاي شناخت و آسيب شناسي وضعيت موجود در ابعاد مختلف چارچوب مطالعاتي بر مبناي گزارش.0

 توسعه گردشگري SWOTتحليل 

 چارچوب استراتژيک فضايي گردشگري و تفريحي و چارچوب مديريت اجرايي.4

تي ) اقدامات اساسي و تقسيم كار به تفكيک ي بلند مدت،  ميان مدت و  عملياهاتدوين برنامه.1

 ماموريتها و وظايف به همراه الزامات اجرايي

 سازمان رفاه 72 67 67/12/03
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خ شروع
تاری

خ پایان 
تاری

 

ضع
و

ی
 ت

اجرا
ی

ی
 

سال 

صد پ
در

ی
ت

شرف
ی  

ص
ص

حوزه تخ

ی)بهره بردار(
شهردار

 

6 

ها و بررسي شيوه

راهكارهاي افزايش 

دسترسي 

شهروندان به 

كاالهاي سالم و 

باكيفيت فرهنگي و 

-خدمات فرهنگي

 هنري

 گانه؛ 00نياز مناطق .1

گانه به فضاهاي فرهنگي و اجتماعي بر اساس نيازسنجي صورت  00بندي و تحليل نيازهاي مناطق دسته .0

 گرفته؛

هاي اقدام در خصوص افزايش دسترسي به كاالها و وها، راهكارها و برنامههايي بر اساس الگدستورالعمل .7

 خدمات فرهنگي و هنري؛

 بيني شده در مناطق شهرداري؛ريزي براي رفع نيازهاي پيشگانه در خصوص برنامه 00هاي دستورالعمل .4

 راهكارهاي الزم جهت تعديل امكانات موجود. .1

62/6/09 67 122 

معاونت امور 

اعي و اجتم

 فرهنگي

12 

بررسي شرايط و 

عوامل موثر در 

توانمندسازي 

مديريت محله و 

گسترش مشاركت 

شهروندان با تاكيد 

بر اداره بهينه 

 سراهاي محله

 شناسي عدم توفيق احتمالي طرح مديريت محله؛ آسيب

 هاي موجود سر راه تحقق اهداف طرح مديريت محله؛ مخاطرات و چالش -

 ت طرح مديريت محله؛هاي موفقيزمينه -

 هاي وضع مطلوب؛شاخص -

 هاي سازماني، اجتماعات هدف و...؛  راهكارهاي استفاده بهينه از پتانسيل -

 هاي عدم موفقيت آن؛راهكارهاي افزايش ميزان موفقيت طرح و كاهش زمينه -

 اي توانمندسازي؛ راهكارهاي تعديل و اصالح ساختار، راهكارهاي تعديل و اصالح فرآيندها و راهكاره -

 سازي تحقق وضع مطلوب.راهكارهاي زمينه -

61/10/11 67 122 
امور اجتماعي و 

 فرهنگي

11 

تدوين سند برنامه 

راهبردي و 

عملياتي رفاه 

اجتماعي 

هاي خاص( )گروه

 شهر تهران

 شناختي بررسي موضوع؛ گزارش اسناد باال دستي، بررسي مباني نظري و تجربي و چارچوب روش.1

 اي رفاه و خدمات اجتماعي؛ اي و منطقهها و استانداردهاي محلهشاخص.0

ها و تهديدهاي( نحوه عملكرد شهرداري تهران گزارش وضع موجود و مطلوب )نقاط ضعف، قوت و فرصت.7

 در حوزه رفاه اجتماعي؛  

با سه سطح  هاي خاص توسط شهرداري تهران )متناسبهاي تامين رفاه گروهانداز و استراتژيچشم.4

 اي و محلي(؛ مركزي، منطقه

رساني شهرداري تهران با توجه به حوزه وظايف و هاي پيشنهادي جهت گسترش خدماتها و فعاليترنامهب.1

 اي و محلي؛اختيارات مربوطه در سطوح مركزي، منطقه

 دوين شده؛ظام پايش و رصد عملكرد شهرداري تهران در حوزه رفاه اجتماعي در چارچوب برنامه ت.9

نويس قوانين و مقررات مربوط به سند جهت طرح و تصويب در مراجع قانوني از جمله شوراي شهر و پيش.3

هاي همكاري الزامات و زمينه -0استاندارد ارائه خدمات رفاهي -1ها )با عناوين همچنين دستورالعمل

 شهرداري با نهادهاي غيردولتي در ارائه خدمات رفاهي(.

60/1/01 67 11 

سازمان رفاه، 

خدمات و 

ي هامشاركت

 اجتماعي

10 

بررسي اثربخشي 

اقدامات شهرداري 

تهران در زمينه 

ورزش همگاني و 

كارهاي ارائه راه

 بهبود و توسعه

 مطالعات انجام شده در داخل و خارج .1

 گزارش تحليل جايگاه ورزش همگاني و اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي.0

گانه( در ارتباط  00ها و اقدامات شهرداري تهران)سازمان ورزش و مناطق اثربخشي برنامهگزارش سنجش  .7

 با ورزش همگاني :

 بر مبناي استقبال و مشاركت شهروندان 

 مندي شهروندانبر مبناي رضايت  

 بر مبناي توسعه و ترويج ورزش همگاني در شهر تهران

 بر مبناي تحقق اهداف از پيش تعيين شده

 هاي پيش روي توسعه ورزش همگاني در شهر تهرانموانع و آسيب گزارش 

شهرها )با توجه به شرايط تعيين شده در شرح خدمات( در توسعه و گزارش مطالعه اقدامات ديگر كالن.4

 ترويج ورزش همگاني و مقايسه آن با اقدامات انجام شده در شهر تهران

مندي از خدمات رزش همگاني و تشويق شهروندان به بهرههاي وگزارش راهكارهاي بهبود و گسترش زمينه.1

 شهرداري تهران

 دستورالعمل بهبود و توسعه ورزش همگاني در شهر تهران .9

61/10/01 67 62 
سازمان ورزش 

 شهرداري تهران
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17 

ارزيابي اثر بخشي 

محصوالت نوشتاري و 

الكترونيكي تهيه شده 

هاي توسط حوزه

ستادي، مناطق، 

هاي ها و شركتسازمان

تابعه شهرداري تهران و 

ارائه راهبردها و 

 كارهاي ارتقاي آنراه

ستي مبني بر جدول استانداردها و ضوابط كاالها و محصوالت ارائه نتايج مطالعات نظري و اسناد فراد.1

ي مختلف شهرداري تهران در زمينه محصوالت هاي سازمانهافرهنگي  و  جدول وظايف، اهداف و برنامه

 و كاالهاي فرهنگي

 ارائه مجموعه استانداردها و ضوابط توليد محصوالت و كاالهاي فرهنگي .0

  فرهنگي؛ محصوالت و كاالها مصرف حوزه رد شهروندان نياز شناسيسنخ .7

رآيند توليد، توزيع و ارائه محصوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي و ارائه نقاط ف هايآسيب شناخت .4

 ضعف؛

ارائه مدل كاربردي ارزيابي و سنجش اثربخشي محصوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي شهرداري  .4

 تهران؛

فرايند توليد، توزيع و ارائه محصوالت و كاالهاي فرهنگي)با توجه به نياز  ارائه راهكارهاي بهبود.1

 شهروندان،استانداردهاي تدوين شده در مطالعه، محاسبه هزينه و فايده و...(    

ارائه راهبردهاي ارتقاي اثربخشي محصوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي شهرداري تهران)با توجه  .9

 ط محيطي و..... (شراي و مقتصيات هاي،گذاريو اهداف اسناد فرادست و سياست اهبه تطابق با برنامه

60/10/01 67 72 

اداره كل 

هاي -آموزش

 شهروندي

14 

شناخت، توصيف و 

تحليل وضعيت حقوق و 

تكاليف شهروندان در 

مديريت شهري و ارائه 

راهبردها و راهكارهاي 

 ارتقاء آن

ه حقوق و تكاليف شهروندي در اسناد باالدستي و قوانين و گزارش شناخت،توصيف و تحليل جايگا.1

 مقررات شهرداري

هاي مختلف گزارش احصاء مصاديق حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و مديريت شهري در حوزه .0

 ماموريتي شهرداري تهران 

با نيازهاي گزارش حقوق و تكاليف متقابل پيش بيني نشده و پيشنهاد حقوق و تكاليف جديد متناسب  .7

 شهر تهران

 گزارش توصيفي و تبييني از وضع موجود حقوق و تكاليف متقابل و ميزان رعايت آن .4

گزارش تحليلي و تبييني عوامل عدم رعايت حقوق و تكاليف متقابل و دسته بندي اين عوامل در شهر  .1

 تهران 

گرش و در نهايت عمل به حقوق و پيشنهاد راهبردها و راهكارهاي عملي جهت افزايش آگاهي، تغيير ن.9

 تكاليف متقابل شهروندان و مديريت شهري

گزارش پيشنهادي تدوين قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط با حقوق و تكاليف متقابل جهت ارائه به .3

 ربط به منظور پيش بيني مجاري ضمانت اجرانهادهاي ذي

61/10/03 67 62 

امور 

اجتماعي و 

 فرهنگي

11 

و  هابررسي چالش

مشكالت حمل و نقل 

در شهر تهران از ديدگاه 

 ذي نفعان

 122 67 67/9/6 و مشكالت حمل و نقل در شهر تهران از ديدگاه ذي نفعان هاگزارش چالش

شوراي 

اجتماعي و 

فرهنگي 

 شهرداري

19 

طرح الگو برداري از 

ي پايش هاسيستم

 مراكز شهري

 122 67 67/9/19 معرفي نظامهاي پايش در ساير كشورها

مركز 

مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

13 

طراحي و تدوين 

ي  بهره وري هاشاخص

 شهرداري تهران

با محوريت موضوعاتي نظير مراكز اصلي  هاي اصلي شهرداري تهران و دسته بندي آنهاارائه خروجي.1

 صرف هزينه وتراكم نيروي انساني

 هاي اصلي و روش اندازه گيري آنهااسب با خروجيي بهره وري متنهاارائه فهرست نهايي شاخص.0

و تعيين بهره وري كل شهرداري تهران با رويكرد پوشش نيازهاي  هاارائه گزارش اندازه گيري شاخص .7

 شهر تهران

 ي بهره وري شهرداري تهرانهاارائه گزارش تحليلي از فرآيند اندازه گيري شاخص .4

 
67 12 

اداره كل 

ارزيابي 

 عملكرد و

بهبود 

 مديريت

11 

تدوين نظام نامه 

مطالعات مهندسي 

ارزش در شهرداري 

 تهران

 گزارش آسيب شناسي وضعيت موجود نظام مطالعات مهندسي ارزش شهرداري تهران.1

الگوي مطالعات مهندسي ارزش مستخرج از مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي در حوزه مديريت .0

 شهري

 ت مهندسي ارزش شهرداري تهرانكتاب آموزش متدولوژي مطالعا.7

 ي مهندسي ارزش شهرداري تهرانهاكتاب راهنماي اجراي كارگاه.4

هاي پيشنهادهاي عملياتي جهت رفع موانع و معضالت در بكارگيري مناسب متدولوژي ارزش در پروژه .1

 شهرداري تهران  "اي و جاريغيرسرمايه"و  "ايسرمايه"

 مطالعات مهندسي ارزش جهت ارايه به شورا  پيش نويس اليحه نظام يكپارچه.9

 ي اجرايي نظام مطالعات مهندسي ارزش شهرداري تهرانهامجموعه دستورالعمل .3

 دستورالعمل پايش و نظارت بر اجراي نتايج مطالعات مهندسي ارزش.1

67/11/1 67 02 

اداره كل 

ارزيابي 

عملكرد و 

بهبود 

 مديريت



 حوزه شهردار
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16 

بازنگري و بازطراحي 

هاي عمومي شايستگي

 مديريتي مديران

ي عمومي مديريتي، ارزيابي و توانمندسازي هاگزارش آسيب شناسي وضعيت موجود مدل شايستگي .1

 مديرياتن

 . مدل شايستگي باز طراحي شده ارزشيابي مديران0

 هاي تخصصي.هاي شايستگي عمومي مديران بر اساس سطوح شغلي و تفكيک حوزهشاخص .7

 مدل توسعه و توانمندسازي مديران .4

 . نظام نامه نحوه ارزشيابي برنامه توسعه مديران1

 رانسامانه توانمندسازي و توسعه مديران شهرداري ته.9

 ي عمومي، ارزيابي و توانمندسازيهانظامنامه بازنگري مدل شايستگي .3

 
67 12 

اداره كل 

ارزشيابي 

و 

كارگزيني 

 مديران

02 

تنظيم 

دستورالعمل)نظام نامه( 

نظام برنامه ريزي 

 شهرداري تهران

اجرا و نظارت بر  تدوين دستورالعمل نظام برنامه ريزي شهرداري تهران جهت بهره گيري در تهيه ، تصويب ، -

 هاي سطوح مختلف شهرداري تهرانبرنامه
60/10/14 67 122 

اداره كل 

برنامه و 

 بودجه

01 

تدوين استانداردهاي 

تابلوهاي  -معابر شهري

 اخباري

 كاربست مربوط به مشخصات محتواي تابلوها  .1

 تعيين رسم الخط فارسي و انگليسي مورد استفاده در تابلوها،  -

 ورالعمل براي اندازه، رنگ و فاصله بين نوشتار و همچنين رنگ پس زمينه، و ارائه دست -

 تعيين مشخصات اشكال استفاده شده در تابلوها. -

 كاربست مربوط به تعيين مشخصات فيزيكي تابلو .0

 ارائه دستورالعمل براي تعيين اندازه تابلوها و همچنين ارتفاع آنها. -

 يي تابلو در طول مسيركاربست مربوط به اصول جانما .7

در امتداد مسير، تعيين فاصله عرضي از لبه مسير و مشخص نمودن فاصله تابلوها  هاتدوين اصول جانمايي تابلو

 از يكديگر.

 
67 12 

اداره كل 

ارزيابي 

عملكرد و 

بهبود 

 مديريت

00 

بررسي و مطالعه نظام 

حقوقي حاكم بر 

 معامالت شهرداري

موردنياز شهرداري تهران در موضوعات مختلف مبتال به  مجموعه شهرداري كه تمامي . ارايه تيب قراردادهاي 1

نكات فني، حقوقي و قراردادي در آنها رعايت شده باشد، به صورت لوح فشرده جهت استفاده از آنها در مجوعه 

 شهرداري 

 . ارايه نمونه قراردادهاي بين المللي قابل بهره برداري در شهرداري تهران 0

 ارايه متن آيين نامه جامع مالي و معامالتي شهرداري تهران جهت تصويب در مراجع ذي صالح. 7

و موسسات زيرمجموعه و و  هاو شركت ها. ارايه تيپ به روز شده فرمهاي تيپ قراردادي مورد نياز سازمان4

 ابسته به شهرذاري تهران

67/9/1 67 02 

اداره كل 

تدوين 

قوانين و 

 مقررات

07 

ومي رقابت شاخص ب

پذيري شهري و 

شناخت جايگاه شهر 

تهران در رقابت پذيري 

 كالنشهرهاي منطقه

 ي جهاني آنهامعرفي مفهوم رقابت پذيري شهري و شاخص.1

 سنجش شاخص بومي رقابت پذيري براي كالنشهرهاي ايران و رده بندي آنها .0

 ارائه راهكارهايي براي ارتقاي وضعيت رقابت پذيري شهر تهران.7
 

67 12 

مالي و 

اقتصاد 

شهري/ 

مشاور 

محترم 

شهردار 

تهران، 

جناب 

اقاي دكتر 

 كاظم زاده

04 

بررسي و شناسايي 

هاي اقتصادي ظرفيت

تبليغات 

محيطي)شهري( در 

 شهر تهران

 تدوين الگوي اقتصادي دريافت عوارض از تبليغات شهري.1

  اري از فضاي تبليغات شهـريگـذاري حق بهره بردارائه راهكارهاي مورد نياز براي ارزش.0
67 12 

مالي و 

اقتصاد 

شهري/ 

اداره كل 

تشخيص و 

وصول 

 درآمد

01 

ها و تشكيل پايگاه داده

بانک اطالعات 

هاي اقتصادي فعاليت

 شهر تهران

 تهيه بانک اطالعاتي فعاليتهاي اقتصادي شهر تهران
 

67 12 

مالي و 

اقتصاد 

شهري/ 

اداره كل 

تشخيص و 

وصول 

 درآمد
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09 

تدوين نظام اخذ عوارض 

از افزايش ارزش و جبران 

كاهش ارزش امالک و 

ي هااراضي ناشي از طرح

 توسعه شهري

 قابل استحصال از نتايج پروژه پيش نويس لوايح 

 ي توسعه شهريهااليحه اخذ افزايش ارزش اراضي ناشي از طرح-

 ي توسعه شهريهااليحه نظام پرداخت كاهش ارزش اراضي ناشي از طرح -

67/4/00 67 12 

مالي و اقتصاد 

شهري/ اداره 

كل قوانين و 

امور شورا، 

اداره كل 

تشخيص 

 وصول درآم

03 
نظام  ساماندهي و بهبود

 اخذ بهاي خدمات پسماند

 گزارش مباني نظري و تجربيات برتر.1

 توصيف و تحليل وضعيت موجود  .0

 ارائه الگو براي نظام تشخيص و قيمت گذاري و نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند.7

 پسماند  گذاري بهاي واقعي خدمات مديريتارائه پيشنهادات كاربردي براي اصالح نظام تشخيص و قيمت .4

 ارائه پيشنهادات كاربردي براي اصالح نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند )تدوين سازوكارهاي اجرايي( . .1

هاي خدمات مديريت هاي ارتقاء مشاركت توليدكنندگان پسماند جامد شهري در پرداخت هزينهپيشنهاد روش .9

 پسماند 

هاي پيشنهادي الزم براي اجرايي نمودن روش و قيمت دستورالعمل نويس مصوبات مورد نياز و تنظيمارائه پيش .3

 پيشنهاد شده براي اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند.
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مالي و اقتصاد 

شهري/ اداره 

كل تشخيص 

و وصول 

 درآمد

01 

ساماندهي و طراحي 

نظام حق انتقال توسعه 

 در شهر تهران

 شهر تهران .طراحي روش انتقال حق توسعه براي 1

 . تبيين معيارهاي نحوه انتخاب اراضي و مناطق فرستنده حق توسعه0

 . تبيين معيارهاي نحوه انتخاب اراضي و مناطق گيرنده حق توسعه7

 .مكانيزم اجرايي روش انتقال حق توسعه4

 .تعيين نهادهاي اجرايي روش انتقال حق توسعه1

 ي پيشنهاديهاو دستورالعمل ها.تهيه پيش نويس آئين نامه9
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معاونت 

شهرسازي و 

معماري 

شهرداري 

 تهران

06 

ساماندهي استقرار 

صنايع و انتقال صنايع 

نامتجانس با كاركرد و 

 عملكرد شهري

 محيطيي صنعتي از منظر كالبدي، كاركردي و زيستهاي تجانس و عدم تجانس فعاليتهاتدوين شاخص .1

 صنعتي شهر تهران و روندها و گرايشات موجود ي هاگزارش جامع وضعيت پهنه.0

هاي صنعتي در شهر تهران بر اساس تجارب جهاني و اسناد فرادست و شناسي استقرار خوشهآسيب  .7

 مشاركت كارگزاران

 هاي صنايع در سطح شهر و حريم شهر تهرانارائه راهبردهاي استقرار خوشه .4

سطح شهر و حريم شهر تهران و پيشنهاد نظام تقسيم كار فضايي در  هاي صنايع درارايه نظام استقرار خوشه .1

 هاي مختلف صنعتي همراه با اهداف و راهبردهاي هر پهنهپهنه

ها و ضوابط كالبدي و كاركردي ساماندهي استقرار صنايع و تعيين الگوهاي كاركردي و كالبدي ارايه سياست .9

 متناسب براي هر پهنه 

 هاي صنعتي و پيشنهاد نظام مديريتي مناسبديريتي و اجرايي در ساماندهي پهنهشناسي نظام مآسيب .3
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شركت 

ساماندهي 

صنايع و 

 مشاغل
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مكانيابي، ساماندهي و 

تجهيز مراكز 

 نمايشگاهي شهر تهران

 گزارش مطالعات پايه شامل تجربيات موفق جهاني -الف

 در مورد مراكز نمايشگاهي موجود -ب

 هاي مختلف تهران بر اساس شاخصهاي نمايشگاهي شهر بندي مراكز و مجموعهروهگ .1

گانه و محدوده مجموعه 00تفكيک مناطق شناخت و معرفي مراكز نمايشگاهي موجود در سطح شهر تهران به.0

 شهري تهران

 بررسي و تحليل وضعيت عملكردي مراكز نمايشگاهي موجود شامل موارد:.7

 نوع عملكرد نمايشگاه با ويژگي و خصوصيات عملكردي و وضعيت كالبدي منطقه انطباق و تناسب -

 وضعيت دسترسي و شبكه ارتباطي مراكز نمايشگاهي به تناسب شعاع عملكرد آن در منطقه و شهر -

 هاي الزم مراكز نمايشگاهي و تجهيزات مورد نياز آنوضعيت زيرساخت -

 هي، وضعيت مديريت و كارآيي آنكمبودها و مشكالت موجود مراكز نمايشگا -

 ارايه طرح ساماندهي، توسعه و تجهيز مراكز نمايشگاهي موجود .4

 در مورد مراكز جديد پيشنهادي و مورد نياز -ج

 منظور استقرار مراكز نمايشگاهي جديد در مناطق مختلف شهر تهرانارائه چشم انداز برنامه راهبردي به -

و ايجاد مراكز نمايشگاهي با توجه به نوع نياز و عملكرد و انطباق آن با  يابي اراضي مناسب توسعهمكان -

 ساختار كالبدي و عملكردي مناطق و حوزه اطراف

و  RFPها و  بندي پروژهبرنامه عملياتي استقرار الگوي مطلوب ايجاد مراكز نمايشگاهي به همراه اولويت -

 ابع الزم براي اجرا، بر اساس اهميت نقش و عملكرد آنبندي و تخمين منشناسنامه آنها شامل برنامه زمان
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شركت 

ساماندهي 

صنايع و 

 مشاغل شهر
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هي و طرح ساماند

ها و توسعه پارک

فضاهاي سبز و باز شهر 

 تهران

 و فضاهاي سبز و باز بر مبناي دسته بندي مبتني بر مقياس و عملكرد آنها هاارائه برنامه ساماندهي پارک .1

 وفضاهاي سبز وباز از منظر مديريت و كاركرد انها هاارائه برنامه حفظ و نگهداري پارک .0

 في اقدامات اجرائي براساس وزن دهي و ارزش گذاريسند اولويت بندي و معر .7

و فضاهاي سبز و باز پيشنهادي و اولويت بندي آن به انضمام راهكارهاي تحقق  هاي مكاني يابي پارکهاشاخص .4

 (1:0222ي در مقياس ها)نقشه

 1:0222و برآورد كمبودهاي مورد نياز در مقياس  هاجدول و نقشه سطح و سرانه .1

 و فضاهاي سبز و باز در مناطق هاالعمل احداث پارکدستور .9

 دستورالعمل آبياري فضاي سبز شهر تهران .3

 هاي خاص مانند پاركينگهادستورالعمل ايجاد و نگهداري فضاي سبز حوزه .1

 و فضاهاي سبز و پشتيبان حوادث غير مترقبه هادستورالعمل ايجاد و نگهداري پارک .6

 (هاگياهان )آفات و بيماريدستورالعمل حفاظت  .12

 دستورالعمل حفاظت از تنوع زيستي .11

 دستورالعمل ايجاد، توسعه مديريت و نگهداري كمربندسبز .10

 ي شهري هادستورالعمل مديريت و نگهداري جنگل .17

 دستورالعمل مديريت مناطق خشک  .14

 دستورالعمل مديريت و حفظ باغات شهري .11

 و فضاهاي سبز و باز عمومي هاپارک دستورالعمل مديريت .19

 ي آفات شهريهادستورالعمل مديريت فضاي سبز و باز )عمومي و خصوصي( از نظر كانون .13
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معاونت 

شهرسازي/سازمان 

 هاپارک

70 

تدوين ضوابط و 

هاي تامين روش

هاي پاركينگ

اختصاصي در امالک 

شهري با اولويت 

 هاي مكانيزهپاركينگ

 حصاء مجموعه قوانين، ضوابط و مقررات فني موجود و بيان مشكالت آنهاگزارش ا.1

 ي مكانيزه(هاتعيين روشهاي نوين تامين پاركينگ و نحوه اجرا و محدوديت و الزامات آنها)با اولويت پاركينگ 

 امكان سنجي اقتصادي روشهاي نوين .0

ا تدوين ضوابط و مقررات فني، ايمني و شهرسازي و نحوه تعيين روش و يا روشهاي بهينه احداث پاركينگهاي مكانيزه ب. 7

 استفاده اختصاصي از آنها و تعيين مراجع ذيصالح براي پيشنهاد اين ضوابط براي اجرا به تفكيک سازمان

 ي مكانيزههاپيشنهاد ضوابط معماري و اصالح ضوابط موجود مورد نياز پاركينگ 

ي مكانيزه و هاورد نياز بازرسي و كنترل صدور گواهي كيفيت و ايمني پاركينگو موارد م هاتعيين استانداردها، شاخص .4

 ارائه آن به صورت يک دستورالعمل جامع

 ي مكانيزههاپيشنهاد تغييرات الزم در مباحث مقررات ملي ساختماني موجود در رابطه با پاركينگ .1

تمالي و نحوه خروج و جلوگيري از خسارتهاي جاني و ي مورد نياز جلوگيري و مهار حريق و حوادث احهاتعيين شاخص .9

 ي مكانيزههامالي و گسترش آن در پاركينگ

 ها و نحوه واگذاري آنها به مالكانارائه سازوكارهاي حقوقي و الزامات قانوني در خصوص مالكيت پاركينگ .3

ي پروژه در قالب يک دستورالعمل هاي مكانيزه در خروجيهايكپارچه سازي تمامي ضوابط پيشنهادي براي پاركينگ .1

 جامع
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معاونت شهرسازي 

و معماري 

 شهرداري تهران

77 

ارائه راهكارهاي مناسب 

براي كاهش ريسک 

ي غير هاناشي از بحران

طبيعي بر تاسيسات 

خطرزا و در معرض 

 خطر شهر تهران

 GISطرزا  در قالب نقشه ي اطالعات مربوط به تأسيسات ختلفيق، تحليل و نمايش همه .1

 تعيين معيارهاي كلي براي شناسائي تاسيسات پر خطر با در نظر گرفتن شعاع تاثير هر نقطه پر خطر .0

 پذيري با ريسک باال هاي آسيبشناسايي پهنه .7

 هاي متولي و مسئول براساس نوع تاسيساتشناسايي دستگاه .4

 دهي تاسيسات مذكور در سطح شهر تهراننويس دستورالعمل برنامه سامانتدوين پيش .1
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سازمان پيشگيري 

و مديريت بحران 

 شهر تهران

74 

تدوين طرح جامع 

اسكان اضطراري و 

موقت شهر تهران )با 

رويكرد به تمامي 

مخاطرات محتمل در 

شهر تهران با تمركز بر 

 رخداد زلزله(

 و معيارها هايران و جهان به همراه شاخصرايه گزارش مرور تجارب اسكان اضطراري و موقت در اا.1

ارائه گزارش تحليلي پارامترهاي معرف وضع موجود تهران در خصوص اسكان اضطراري و موقت و ارايه گزارش مرحله  .0

 شناخت پارامترهاي موثر و اندركنش و روابط بين آنها

 هابراي اسكان و مقايسه تطبيقي آن هاي موجودآوريها و فنها، شيوهارايه گزارش نقاط ضعف و قوت مدل .7

ها، معيارها و هاي تحليلي مناسب شامل كليه ابعاد، مولفهارايه گزارش معرفي و تبيين چارچوب نظري و پيشنهاد مدل .4

 ربطهاي ذيشاخص

 محيطي ناشي از وقوع سوانح در شهرهاي مورد نظرارايه گزارش تشريح ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست .1

 ارايه گزارش تبيين نقاط  ضعف و قوت عملكرد مسئولين مرتبط  با توجه به ويژگي بومي مناطق .9

 هاي كالنشهر تهرانارايه گزارش پيشنهادات حاصل از تجربيات سوانح بررسي شده با قابليت مطابقت با ويژگي .3

مناطق مورد بررسي براي تدوين مدل ها و تهديدهاي موجود در ي مرتبط با فرصتهاارايه گزارش تشريح پارامتر .1

 مفهمومي اسكان موقت و اضطراري

 محيطي پس از وقوع سانحه نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست ارايه گزارش تبيين چارچوب .6

 ارايه گزارش تبيين الزامات قانوني و اسناد باالدستي براي تدوين مدل مفهومي اسكان موقت و اضطراري .12

 رش تشريح نيازها از  منظر ظرفيت  جامعه تحت تاثير ارايه گزا .11

 هاي جوامع آماري هدفي تهيه شده براي اخذ نظرها و ديدگاههاارايه گزارش نتايج اجراي پرسشنامه .10

 هاي كالنشهر تهران به لحاظ شرايط اكولوژي، زيست محيطيارايه گزارش تبيين ويژگي .17

 هاي موجود كالنشهر تهرانارايه گزارش از وضعيت زيرساخت .14

 هاي نوين براي استفاده در تدوين مدل مفهوميهاي حاصل از تحليل خسارت و فناوريارايه گزارش تبيين ظرفيت .11

 هاي مفهومي بر اساس واقعيات موجود و شرايط دخيل در مساله ارايه گزارش مدل .19

 ام مرحله اول پروژهارايه گزارش احصاء شرح خدمات مراحل ديگر، پس از اتم .13

 ارايه گزارش نقشه راه انجام مطالعات طرح جامع .11

 ي تكميليهاارايه گزارش ليست پروژه .16

60/11/0 67 74 

سازمان پيشگيري 

و مديريت بحران 

 شهر تهران
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كارهاي ارتقاء ها و راهبررسي زمينه

مشاركت زنان در چرخه مديريت 

 بحران با تاكيد بر شهر تهران

 گزارش مطالعات تطبيقي انجام شده.1

 "نقش زنان در چرخه مديريت بحران"گزارش مباني نظري مربوط به  .0

 هاي بومي مؤثر بر مشاركت زنان در چرخه مديريت بحرانها و شاخصارها، مؤلفهارائه ابعاد، معي .7

 هاي مرتبط با مشاركت زنان بر اساس چرخه مديريت بحرانگذاريگزارش تحليلي وضع موجود سياست .4

 گزارش تحليلي تجارب مشاركت زنان در چرخه مديريت بحران با تأكيد بر عوامل فرهنگي اجتماعي .1

 ه الگوهاي مشاركت زناناراي .9

 ارايه راهبردهاي ارتقاء مشاركت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت بحران.3 

 كارهاي عملياتي ارتقاء مشاركت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت بحرانارايه راه .9

 ت بحرانرايه دستورالعمل اجرايي براي ارتقاء مشاركت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديري.3
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سازمان 

پيشگيري و 

مديريت 

بحران شهر 

 تهران

79 
طراحي و تدوين شبكه پايشي 

 هشدار سريع زلزله شهر تهران

ي مختلف هشدار سريع و برآورد مزايا و معايب هر روش براي طرح شبكه هشدار سريع هاارزيابي روش .1

 بر مبناي آن

 افزاري موردنياز براي ثبت، انتقال داده، پردازش و ارسال هشدارافزاري و نرممعرفي تجهيزات سخت .0

افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز ي شتابنگاري )نوع نرمهاو تجهيزات ايستگاه هاتعيين محل دستگاه .7

 و مركز فرماندهي( هادر ايستگاه

 تدوين طرح توسعه شبكه هشدار سريع بر اساس شرايط لرزه اي .4

هاي حقوقي و قانوني، تجهيزاتي و ارتباطي مرتبط با موضوع هشدار و تعيين گردش محدوديتشناسايي  .1

 كار سامانه متناسب با شرح وظايف قانوني نهادهاي حاكميتي
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سازمان 

پيشگيري و 

مديريت 

بحران شهر 

 تهران

73 

تدوين دستورالعمل مديريت تعمير 

رو هاي ماشينو نگهداري تونل

 شهري

 هاي شهري تهرانتهيه شناسنامه فني تونل.1

 هاي مناسب به منظور برداشت اطالعاتتهيه فرم.0

اي، وضعيت روسازي، روشنايي، تدوين نحوه برداشت اطالعات جهت ارزيابي وضعيت تونل از لحاظ سازه .7

 هاي بازرسيسيستم زهكشي، تهويه و ... و همچنين تعيين فواصل زماني مناسب دوره.4

 ارائه چارچوب كلي يک پايگاه داده براي اطالعات برداشت شده .1

 هاي شهري تهران و ارزيابي عملكرد آنتهيه سامانه مديريت تونل .9
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معاونت فني 

و عمراني 

شهرداري 

 تهران

71 

تدوين دستورالعمل مطالعات 

شناخت، ارزيابي و مديريت 

هاي خطرات مترتب بر تونل

 شهر تهرانترافيكي )ماشين رو( 

چارچوب مطالعات شناخت ، ارزيابي و مديريت خطرات تونلهاي ترافيكي)ماشين رو( شهرتهران .1

 ودستورالعمل گام به گام انجام مطالعات ، چک ليستها و جداول موردنياز

راهنماي كلي انجام مطالعات مديريت خطرات براي تونلهاي ترافيكي)ماشين رو( شهري )قابل تعميم به   .0

 ر شهرهاي كشور(ساي

61/11/11 67 41 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

عمران شهر 

 تهران

76 

استانداردسازي استفاده از 

هاي رنگي براي سطوح پوشش

 هاي بتنبتني و رنگدانه

 شناسي آن.ي رنگي و آسيبهابررسي مشكالت موجود در تهيه و اجراي بتن  .1

 هاي حاضر.مصرفي فعلي و مقايسه آن با الزامات و استاندارد هايبررسي خصوصيات رنگدانه  .0

 هاي رنگي.هاي مصرفي در بتنارائه الزامات و مشخصات رنگدانه .7

 هاي پودري براي سطوح بتني.ارائه الزامات و مشخصات رنگدانه .4

 هاي رنگي.ارائه  ضوابط  و چک ليست پيشنهادي براي اجرا و عمل آوري بتن .1

 اي و تعمير و نگهداري آنها.هاي دورهه ضوابط پيشنهادي براي بازرسيارائ .9

 دسته بندي محصوالت موجود در بازار )داخلي و خارجي( با توجه به نوع، كيفيت و كاربرد آنها. .3

 گزارش بررسي اقتصادي مورد تاييد از نظر فني براي هر رده محصول. .1

 
67 91 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

ر فني و مشاو

مهندسي 

 شهرتهران

42 

تدوين دستورالعمل كاربردي و 

تهيه چک ليست استفاده از 

قيرهاي امولسيوني در روسازي 

 معابر شهر تهران

 تعريف و تدوين مالحظات اجرايي انتخاب، نگهداري، و كاربرد قيرهاي امولسيوني.1

 اي قيريههاي مناسب استفاده از امولسيون)پروژه( و زمان تبيين محل .0

 كاربرد انواع امولسيون براي اجزاء اندودهاي نفوذي )پريمكت( و اندود سطحي )تک كت( .7

( در قالب عمليات نگهداري surface treatmentsهاي ترميمي )ها در روكشكاربرد انواع امولسيون .4

 پيشگيرانه

 گهداريهاي سرد آسفالتي براي عمليات نها در مخلوطكاربرد انواع امولسيون .1

 هاي اصالح شده(هاي امولسيون )امولسيونكاربرد افزودني .9

 (  fog sealكاربرد امولسيون جهت اجراي فاگ سيل ) .3

 كاربرد امولسيون براي درزگيري سرد .1

 هاي فصليگيريكاربرد امولسيون براي لكه. 6

ريک از موارد كاربرد قير جهت كاربرد در امور اجرايي، نظارت و كنترل كيفي ه تهيه چک ليست .12

 امولسيون

61/10/3 67 12 

معاونت فني 

و عمراني 

شهرداري 

 تهران
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41 

نحوه  مطالعه و تدوين دستورالعمل

تحويل موقت و قطعي راه و ابنيه 

 فني شهر تهران

 هاي راه و ابنيه فنيهاي مورد نياز جهت تحويل موقت و قطعي پروژهتبيين فرآيند كلي و زير فرآيند.1

 هاي مهم راه و ابنيه فنيهاي مورد بررسي در زمان تحويل موقت و قطعي و شاخصتبيين آيتم .0

 هاي مورد بررسيتبيين نحوه ارزيابي آيتم .7

 هاي مورد بررسيتعيين حداقل مشخصات فني مورد نياز و قابل كنترل براي هر يک از آيتم .4

هاي فني پروژه با استانداردها و ها و شاخصليست كامل و فني جهت تطابق كامل آيتم تهيه چک  .1

 ضوابط فني مربوطه

ستند سازي و تهيه شناسنامه در مراحل تعريف نحوه توليد، نگهداري، و گردش اطالعات جهت م .9

 مختلف پيشرفت پروژه و مخصوصاً در زمان تحويل موقت و قطعي 

 نحوه بررسي نواقص و ارائه راهكارهاي فني در جهت رفع نواقص موجود در پروژه 3

ه نحوه بررسي نواقصي كه مستقيماً مربوط به فعاليت انجام شده نبوده و در نتيجه اجراي آن حادث شد .1

 است.

 هاي ساده قابل انجام در زمان تحويلپيشنهاد آزمايش .6

 پيشنهاد تركيب تيم تحويل موقت  .12

 تبيين نحوه توليد دستورالعمل نگهداري توسط پيمانكار و ارائه آن به كارفرما .11

 هاي باالهاي مختلف براي انجام مراحل هر يک از فعاليتتوليد چک ليست .10

67/3/06 67 02 

ونت فني معا

و عمراني 

شهرداري 

 تهران

40 

بررسي و ارزيابي عملكرد 

تاسيسات موجود كنترل رواناب در 

سطح شهر تهران و ارائه 

دستورالعمل به منظور بهبود 

 هاي طراحيروش

ي موجود جمع آوري و انتقال رواناب سطحي در شبكه اصلي به هامعرفي و طبقه بندي مشكالت سازه .1

در آينده و حل  هاو بهره برداري و ارائه پيشنهادات الزم جهت بهبود طراحي تفكيک طراحي، اجرا

 هامشكالت موجود اين سازه

شناسايي، طبقه بندي و ارزيابي عملكرد تأسيسات موجود در شبكه كه با هدف بهبود كيفيت رواناب  .0

راي اجراي تأسيسات جديد ي الزم و ضوابط طراحي بهادر شبكه در حال بهره برداري بوده و ارائه توصيه

 در آينده به منظور رسيدن به اهداف طرح جامع

ي جديد كنترلي و همچنين باز هاتوليد يک راهنما و دستورالعمل جهت طراحي و عملكردي سازه .7

و حفظ ظرفيت انتقال در شبكه با توجه به بهره  هاطراحي تأسيسات موجود با هدف بهبود كيفيت رواناب

 برداري

 ي الزم براي مطالعات آتيهائه پيشنهادات و توصيهارا .4

60/9/03 67 49 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي 

 شهر تهران

47 

هاي موجود ارزيابي تجربه

كارگيري فناوريهاي نوين در به

 روسازي معابر شهر تهران

هاي مذكور در ن ميزان كارآمدي سيستمها و يافتهاي نوين در پروژهآسيب شناسي استفاده از فن آوري.1

 ها از ديدگاه طراحي، اجرا، نگهداريپروژه

ي پرداخت شده، دوام و هاارزيابي فناوريهاي يادشده از نظر سهولت اجرا، نحوه عملكرد و هزينه .0

 ي طول عمر )تحليل فني و اقتصادي(هاهزينه

ها و ف مورد انتظار براي هركدام از فن آوريارائه روش طراحي مناسب و پيش نيازهاي اجرايي، اهدا .7

 تهيه دستورالعملهاي فني مربوطه

آوري و يا تركيب دو ارائه نتايج به دست آمده به صورت دسته بندي شده مربوط به استفاده از يک فن .4

ز هاي مربوط به هركدام افن آوري با يكديگر، نحوه و شرايط صحيح بكارگيري آنها و مزايا و محدوديت

 طريق تدوين دستورالعملهاي اجرايي

 ارائه پيشنهاد براي انجام مطالعات آينده .1

62/11/6 67 12 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

عمران شهر 

 تهران

44 

تدوين ضوابط نحوه انجام مطالعات 

اثرات زيست محيطي و اقتصادي 

 هاي عمران شهريپروژه

ي عمراني درون شهري )بزرگراه، پل تونل و هاابي زيست محيطي طرحتدوبن و ارائه دستورالعمل ارزي.1

 كانال( در طول عمر طرح عمراني با تاكيد بر اهداف توسعه پايدار

 ي عمراني درون شهريهاي ارزيابي زيست محيطي طرحهاارائه دستورالعمل نحوه نگارش گزارش .0

60/9/71 67 77 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

و مشاور فني 

مهندسي 

 شهر تهران

41 

هاي بررسي نحوه احياي ارزش

هاي شناسانه در پروژهزيبايي

 عمراني موجود شهر تهران

شناسي شهري و ارائه يک مباني نظري مشخص و متناسب با وضعيت شهر تهران در زمينه زيبايي.1

 ري.هاي عمراني شهشناسانه پروژههاي بررسي و سنجش زيباييتعيين معيارها و شاخص

هاي عمراني موجود در شهر شناسانه پروژههاي زيباييدستورالعمل نحوه بررسي و شناسايي ظرفيت .0

 تهران.

هاي شناسانه پروژهترين و مناسبترين روشهاي احياء ارزشهاي محيطي و زيباييدستورالعمل عمومي .7

 عمراني موجود در شهر تهران. 

قيم و غير مستقيم براي سنجش ارتباط مخاطبان و همچنين هاي مستدستورالعمل براي تهيه شيوه .4

 سنجش ميزان موفقيت اقدامات انجام شده.

شناسانه شهري در ارايه پيشنهاد در خصوص تدوين دستورالعمل براي در نظر گرفتن ارزشهاي زيبايي .1

 رو و تونلها.شهري بزرگراهي، پلهاي سوارههاي آتي عمراني درون-طراحي پروژه

60/1/11 67 62 

معاونت فني 

-و عمراني

سازمان 

مشاور فني و 

مهندسي 

 شهر تهران
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49 

مطالعه و تدوين 

دستورالعمل براي 

لعات، انجام مطا

طراحي، اجرا و 

نگهداري براي 

هاي پايش تونل

شهر تهران در 

زمان ساخت و 

 برداريدوران بهره

 هاي مورد نياز براي انجام مطالعات، طراحي، اجرا و نگهداري براي پايش تونلهاتدوين دستورالعمل

 هاي تهرانگردآوري اطالعات مورد نياز براي پايش تونل -

 ي موجودهاتونل، وضعيت مقاومتي و شرائط بهره برداري تونل شناخت از وضعيت سالمت -

 شناخت از وضعيت طراحي و مكفي بودن ضوابط و مقررات موجود -

 هاي شهري در زمان ساخت و دوران بهره برداري وجود دستورالعمل و رويه ضابطه مندي جهت پايش تونل  -

 هاي مهمگيري تونل هاي در دست اجرا به منظور تحويلي پايش تونل نحوه -

62/3/7 67 122 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان مشاور 

فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

43 

هاي ارزيابي روش

متعارف 

پايدارسازي و 

تحكيم 

هاي شيرواني

خاكي و تدوين 

راهنماي عمومي 

انتخاب روش 

 مناسب

 شيرواي خاكي در شهر تهران، تهيه دستورالعمل عمومي انتخاب روش مناسب و اجرائي جهت پايدارسازي .1

 ي آموزشيهابرگزاري سمينار  و دوره .0
62/6/1 67 122 

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان مشاور 

فني و 

مهندسي شهر 

 تهران

41 

مطالعات 

يابي و مكان

جانمايي احداث 

هاي سازه

رسوبگير و 

گير در زباله

هاي جمع كانال

 آوري آب تهران

 43 67 60/9/02 ي تجمع زباله در منطقه بازده شهر تهرانهاو تعيين كانون 4و  7هاي درجه ايجاد پايگاه داده كانال

معاونت فني و 

-عمراني

سازمان مشاور 

فني و 

مهندسي 

 شهرتهران

46 

تدوين سند 

 -راهبردي

عملياتي ارتقاء 

مديريت زيست 

محيطي 

 شهرداري تهران

 ي و خارجيدستيابي به تجربيات برتر و مشابه در شهرهاي داخل.1

 . تدوين و تنقيح قوانين در حوزه محيط زيست شهري0

 (62-60هاي ). تهيه گزارش وضعيت محيط زيست شهر تهران طي سال7

 محيطي در شهرداري تهرانشناسي وضع موجود محيط زيست شهر تهران و مديريت زيست. تحليل و آسيب4

هاي راهبردي و از، تجزيه و تحليل راهبردي، راهبردها، اولويتاندهاي، رسالت، چشم. سند برنامه راهبردي شامل ارزش1

 اهداف آن

 سازي. سند برنامه عملياتي، اقدامات اجرايي، آموزش و فرهنگ9

 نامه جامع مديريت  محيط زيست شهرداري تهران. نظام3

 . راهنماي حفاظت از محيط زيست شهري1

 مربوطه جهت ارائه به مراجع قانوني نويس لوايح اصالحات مورد نياز در قوانين. پيش6

 
67 11 

ستاد محيط 

 زيست

12 

تحقيق وپژوهش 

تدوين برنامه 

 -راهبردي

عملياتي احداث و 

توسعه ساختمان 

سبز در كالن 

 شهر تهران

 بندي در دنيا و تجربيات برترهاي رتبهشناسايي ابزارها و سيستم.1

 ن در شهر تهرانشناسايي مشكالت زيست محيطي ناشي از بخش ساختما.0

 دستيابي به ارزش اقتصادي احداث و توسعه ساختمان سبز در شهر تهران.7

 دستيابي به ارزش زيست محيطي احداث و توسعه ساختمان سبز در شهر تهران.4

 هاي نوين در حوزه ساختمان سبزشناخت فناوري.1

 ر احداث و توسعه ساختمان سبزگانه شهرداري تهران و حريم شهر به منظو00شناسايي پتانسيل مناطق .9 

براي  هاي راهبردي و اهداف آنانداز، تجزيه و تحليل راهبردي، راهبردها، اولويتهاي، رسالت، چشمبرنامه راهبردي شامل ارزش.3

 ي موجود و جديداالحداثهاساختمان

 برنامه عملياتي و اقدامات اجرايي.1

 دستيابي به لوايح و ضوابط پيشنهادي.6

 
67 02 

ستاد محيط 

زيست معاونت 

معماري و 

 شهرسازي

11 

بررسي ميزان 

اثربخشي اولين 

طرح جامع 

مديريت پسماند 

شهر تهران و ارائه 

پيشنهادات 

 اصالحي

ي فني مرتبط با مباحث اصلي طرح كه به صورت موضوعي و مبتني بر نيازهاي سازمان مديريت پسماند سازماندهي هاگزارش

 شده اند از جمله:

 ش مباني نظري و اطالعات پايه طرحگزار -

 گزارش تحليل عملكردي و آسيب شناسي طرح جامع اول -

گزارش شناسايي و مستندسازي وضعيت موجود)شامل گزارش تحليلي اطالعات پايه و گزارش تحليلي وضعيت موجود مديريت  -

 پسماند و شناسايي مشكالت مربوط به هر بخش(

 ساله 12ر وضع مطلوب در افق گزارش ارائه چشم انداز و تصوي -

  هاو تهديد هاگزارش تجزيه و تحليل و شناخت فرصت -

 ي مناسب مديريت پسماندهاگزارش امكان سنجي و ارائه گزينه -

 ي مديرتي پسماند و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي هاگزارش طراحي سيستم -

 پارچه مديريت پسماند در شهر تهرانگزارش ارائه برنامه راهبردي استقرار سيستم جامع و يك -

 گزارش جامع كاربست طرح -

 
67 12 

سازمان 

مديريت 

 پسماند
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10 

تدوين سند 

ريت راهبردي مدي

بهينه پسماندهاي 

ساختماني و 

عمراني با رويكرد 

كاهش توليد و 

 بازيافت آن

 هاارائه گزارش مفاهيم اوليه و قوانين و استاندارد.1

 گزراش تجارب جهاني و ملي و   جايگاه كشور.0

 گزارش وضع موجود و ساختار اجرايي و تحليل آن.7

 ا شهر تهراني موجود و انطباق آن بهاگزارش بررسي تكنولوژي.4

 نقشه و پيوست گزارش آن در خصوص گونه بندي تهران.1

 هاگزارش آسيب شناسي بر مبناي تجزيه و تحليل و آناليز نمونه.9

 هاي تخريب و ساخت و ساز، مصالح مورد استفاده و تغيير روشهاگزراش بررسي و آسيب شناسي  روش.3

 نقشه كد گذاري شده  و پيوست آن ..1

پايه كليه اطالعات استحصال شده در بندهاي شرح خدمات مرحله شناخت و تحليل وضع موجود شهر  GISات بانک اطالع.6

 تهران

 گزارش بررسي وضعيت زيست محيطي موجود و الويت بندي معضالت و پيشبيني افق.12

 ي مناسبهاي موجود و انتخاب فرآيندهاو تكنولوژِي هاگزارش تحليل هزينه.11

 و امكان سنجي اجرا هاهزينهگزارش بررسي .10

 گزارش آسيب شناسي قوانين موجود.17

 هاو راهكار هاگزارش چشم انداز و راهبرد.14

 برداريها و سرمايه گذاري و  بهرهوتكنولوژي هاگزارش هزينه.11

 هاو چالش هاگزارش مشكالت و معضالت برنامه.19

 و بازار هاگزارش سناريو.13

 ي مستعد دفنهال فضايي پهنهش و نقشه تحليارگز.11

 سند برنامه راهبردي.16

 هاي اجرايي راهكارهابرنامه.02

 ي اجراييهااسناد  پروژه.01

 و مميزي آن هاساختار اجرايي برنامه.00

 ي آموزش و مشاركتهابرنامه.07

 ي توانمند سازي و سرمايه گذاريهابسته.04

 بسته ضوابط و مقرارات ديد پيشنهادي.01

 د راهبردي مديريت بهينه پسماندهاي ساختماني و عمراني با رويكرد كاهش توليد و بازيافتسن.09

 ي ا جرايي و عملياتيهاارائه بسته.03

67/6/01 67 02 

سازمان 

مديريت 

 پسماند

17 

تدوين سند 

راهبردي و عملياتي 

زيباسازي شهر 

تهران با تأكيد بر 

ارتقا هويت اسالمي 

 ايراني –

 هاي موضوعي زيباسازي با تفسير اسناد فرادست و قوانين و مقررات مربوطهنظري، تجربيات برتر و اولويت گزارش مباني.1

 اسالمي  -ها و معيارهاي سنجش زيبايي در شهر با رويكرد زيباشناختي و تأكيد بر هويت ايرانيگزارش شاخص .0

 گزارش شناخت، توصيف، تحليل و آسيب شناسي وضعيت موجود  .7

هاي حاكم بر آن و راهبردهاي تحقق اسالمي، ارزش -نامه راهبردي شامل چشم انداز زيباسازي با تأكيد بر هويت ايرانيبر .4

 اندازچشم

 هاي اجرايي، اقدامات اساسي ساله زيباسازي در شهر تهران شامل اهداف كيفي و كمي، سياست 1برنامه عملياتي  .1

 هاتاري و موانع احتمالي تحقق پذيري طرح و راهكارهاي اقتضايي جهت رفع چالشگزارش الزامات از قبيل الزامات ساخ .9

 
67 12 

سازمان زيبا 

سازي شهر 

 تهران

14 

بررسي عوامل موثر 

بر ايمني بازار 

تهران، با تأكيد بر 

ايمني و آتش 

 نشاني

 ي اجرايي مشابه طرحهاها و برنامههاي نظري، تئوريپيشينه و ديدگاه.1

 شدههاي بوميمشابه )داخلي و خارجي( و ارائه معيارها و شاخص تجربيات .0

 كالبدي، اقتصادي و اجتماعي در قالب نقشه، جداول و نمودارها.-ي فضاييهااطالعات و داده.7

 ساز و نيز ميزان بحراني بودن هر عاملشناسي از وضعيت ايمني كنوني بازار و عوامل بحرانتحليل و آسيب .4

 هابرنامه عملياتي مديريت بحران و تأمين منابع و زيرساخت راهبردها و .1

 مدل نهايي هدايت و نظارت بر ايمني بازار .9

 هاي نظارتيها و فرمضوابط، دستورالعمل .3

61/10/03 67 12 

سازمان آتش 

نشاني و 

خدمات 

 ايمني

11 

مطالعه و بررسي 

هاي كنترل راه

استاندارد كيفيت 

محصوالت 

كشاورزي عرضه 

شده توسط سازمان 

ميادين ميوه و تره 

 بار

 ها و نواقص ساختاري در بهبود وضعيت كنترل كيفيت محصوالت كشاورزي و داليل عدم تحقق آنشناسايي خالء.1

 المللي و مليمقايسه تطبيقي قوانين مرتبط با موضوع در كالن شهر تهران در سطوح بين .0

 عوامل تاثير گذار بر كيفيت محصوالت هاي محصوالت كشاورزي وشناسايي آالينده.7

 هامعرفي روشهاي نوين و تحليل هزينه فايده بكارگيري تكنولوژي.4

 مشاركت عمومي در مصرف محصوالت گواهي شده كشاورزي متناسب با استانداردهاي ملي .1

 ي مختلف كيفي محصوالت ارائه شده در ميادين تره بارهاآگاهي از وضعيت كنوني جنبه .9

 ناخت عوامل آسيب زا و مؤثر بر محصوالت توزيع شده ميادينش.3

 ي كنترل بر كيفيت محصوالت عرضه شده در ميادين تره بارهاارائه الگو و راه .1

سازي عرضه كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت كشاورزي و غذايي از نحوه مصرف و خطرات ناشي از مصرف بي آگاه.6

 كشاورزي تراريختهرويه اين توليدات و محصوالت 

61/7/02 67 122 

سازمان 

ميادين ميوه 

 و تره بار
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19 

مطالعه و تدوين 

برنامه ساماندهي 

فروشان و دست

 ازارهاي محليب

 ترسيم چشم اندازي از مطالعات مرحله اول

 تعريف ساختار تشكيالتي و مديريت اجرايي طرح ساماندهي دستفروشان  -

 تعريف نقش و وظايف سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي -

كاني ، اقتصادي و تدوين معيارها ي ساماندهي دستفروشان در فرايند اجرايي و عملياتي ساماندهي )مثل معيارهاي م -

 اجتماعي ، مديريتي و...( –فرهنگي 

 اولويت بندي مناطق شهري تهران جهت ساماندهي دستفروشان -

 ( اجرايي و عملياتي كردن طرح ساماندهي دستفروشانc.p.mارايه برنامه زمانبندي )  -

  هاي نهايي و آلبوم نقشههاارايه گزارش -

 ي موجود با هدف اصالح و تكميل انها(هانامهروشان ) بر اساس ضوابط و آيينتدوين ضوابط عمومي ساماندهي دستف -

 ارايه ضوابط اجرايي ساماندهي دستفروشان ) جابجايي ، استقرار و تثبيت فضايي ( -

62/12/10 67 12 

شركت 

ساماندهي 

صنايع و 

مشاغل 

 شهر

13 

مطالعه و تبيين 

استانداردهاي 

خدمات شهري 

 )شهرداري تهران(

 له اول: مرح

 شناسنامه و نمودار فعلي فرآيند واگذاري - 

 ي مرتبط با فرآيند واگذاري و نقاط كنترل جهت مطابقت با الزامات احصاء شده.هاالزامات و خواسته -

 مرحله دوم: 

 هاي فرآيند واگذاري.الگوي سيستماتيک براي شناسايي، تحليل مشكالت و چالش-

 يست و...ابزار آسيب  ناسي از قبيل چک ل-

 و نارسايي  اي فرآيند واگذاري هاگزارش چالش- 

 مرحله سوم: 

 ارائه تجارب موفق فرآيند واگذاري در ساير شهرهاي دنيا و ارائه راهكارهاي بهبود فرآيند واگذاري-

 پيشنهادات بازنگري دستورالعمل واگذاري و ارائه الگوي نهايي واگذاري-

 ي بخش خصوصي در احداث، بهره برداري و مديريت ميادينالگو و روش مشاركت و سرمايه گذار-

 مرحله چهارم: 

ارائه جدول استاندارد و جامع شامل الزامات، معيارها و نكات مربوط به پايش و كنترل فرآيند واگذاري و بهره -

 برداري

 واع غرفها و روش اجرايي فرآيند واگذاري و بهره برداري به تفكيک انضوابط، مقررات، دستورالعمل-

 ي سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در احداث و بهره برداري ميادينهاضوابط و دستورالعمل -

 استانداردهاي واگذاري و نظارت بر بهره برداري -

 ي كليدي و نحوه رتبه بندي بهره بردارانهاصالحيت-

 شرايط تحقق پذيري استقرار الگوي جديد واگذاري و نظارت بر بهره برداري-

67/10/04 67 02 
خدمات 

 شهري

11 

بررسي و ارزيابي 

ابزارهاي اقتصادي 

براي مديريت 

 ترافيک شهري

 بندي ابزارهاي اقتصادي مناسب براي مديريت ترافيکدسته.1

 كندارائه راهكار اجرايي براي ارتقاي سه طرح موجود كه از ابزار اقتصادي براي مديريت ترافيک استفاده مي.0

كند به همراه برنامه، رح مناسب كه از ابزار اقتصادي براي مديريت ترافيک تهران استفاده ميمعرفي پنج ط.7

 ساختار و الزامات اجرايي ارائه روش ارزيابي هر يک از طرحهاي ترافيكي پيشنهادي

 
67 12 

حمل و 

 نقل

16 

مطالعات و طراحي 

سيستم جامع آمار 

و اطالعات 

تصادفات شهر 

تهران )با هدف 

تصادفات تحليل 

شهر جهت ارتقاء 

 ايمني ترافيک(

 هاتدوين ساختار بانک جامع اطالعات تصادفات شهر تهران و نحوه جمع وري سيتماتيک داده.1

 هاي مختلف حمل و نقلي زماني مختلف و در بخشهاارائه برنامه ارتقاء ايمني ترافيک شهر تهران در افق.0

 ف در كاهش هزينه تصادفات و افزايش ايمني ترافيک شهر تهرانتعيين وظايف، نقش و سهم دستگاههاي مختل.7

 67 12 

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

92 

ارتقاي سطح پياده 

مداري محالت 

جهت افزايش سهم 

جابجايي پياده در 

نظام حمل و نقل 

 شهري

 شناسي(مداري )گونهمعرفي محالت بر اساس وضعيت پياده.1

 مداري در سطح محالت )چک ليست(ادهارائه دستورالعمل ارزيابي پي.0

مداري در هشت محله منتخب )سعادت آباد، نارمک، يافت آباد، ازگل، تجريش، ارزيابي و ارائه راهكار براي ارتقاي پياده.7

 بريانک، شهرک شهيد باقري و شهرک اكباتان(

 مدار نمودن محالت شهر تهرانارائه ضوابط اجرايي براي پياده.4

 67 12 

 سازمان

حمل و 

 نقل
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91 

بررسي و ارزيابي 

ضوابط شهرسازي 

شهر تهران بر 

مبناي اصول 

TOD  و ارائه

پيشنهادات 

 اصالحي

 در شهرسازي؛ TODمديريتي ضرورت اتخاذ رويكرد  -جيهي. گزارش تو1

. تدوين ضوابط پيشنهادي در حوزه شهرسازي و حمل و نقل و ترافيک ، معرفي روند و مراجع تصويب و امكان 0

 سنجي تصويب آنها؛

 ي موضوعي و موضعي در مناطق پايلوت و امكان سنجي اجراي آن؛ها. پيشنهاد طرح7

67/12/3 67 01 
حمل سازمان 

 و نقل

90 

راهكارهاي 

ساماندهي كاهش 

سهم استفاده از 

موتورسيكلت در 

سفرهاي درون 

شهري تهران 

)دستيابي به 

اهداف طرح جامع 

حمل و نقل و 

 ترافيک تهران(

درصدي موتور سيكلت از كل سفرهاي شهر تهران )مطابق با اهداف طرح  0تدوين راهكارهاي دستيابي به  سهم  .1

و ترافيک شهر تهران( در قالب دستورالعمل اجرايي، الزامات حقوقي و بيان نحوه پايش و ارزيابي جامع حمل و نقل 

 هاي ارائه شده در اين دستورالعمل برنامه

تدوين راهكارهاي ساماندهي تردد موتورسيكلت و كاهش عوارض ايمني و زيست محيطي اين روش حمل و نقلي در .0

هاي ارائه شده در اين رايي، الزامات حقوقي و بيان نحوه پايش و ارزيابي برنامهشهر تهران در قالب دستورالعمل اج

 دستورالعمل

67/6/19 67 42 
سازمان حمل 

 و نقل

97 

مطالعه نقش، 

جايگاه، وظايف و 

عملكرد مراكز 

كنترل ترافيک 

شهري در دنيا و 

تدوين مدل 

مطلوب براي 

 كالنشهر تهران

( مركز كنترل ترافيک تهران، ارائه نقشه راه بهره برداري و هاانداز و سياست تدوين سند راهبردي و عملياتي)چشم

نويس توسعه مراكز كنترل ترافيک تهران،تدوين شيوه ارزيابي كارايي و اثربخشي مراكز كنترل ترافيک تهران،ارائه پيش

 ميان سازماني مورد نيازهاي لوايح و ضوابط قانوني مورد نياز به منظور تبيين وظايف، اختيارات و هماهنگي
 

67 12 

معاونت حمل 

و نقل  و 

ترافيک/شركت 

 كنترل ترافيک

94 

تعيين حداقل 

مشخصات عمومي 

ي هازيرساختمان

حمل و نقل 

 همگاني

ي درون شهري تهران، ارائه استاندارد ناوگان اتوبوسي مناسب براي هاارائه ضوابطي براي طبقه بندي و ارزيابي پايانه

 شهر تهران
67/26/13 67 12 

سازمان حمل 

 و نقل

91 

مطالعه و تدوين 

ها ها، تكنيکروش

و مواد اصلي 

آموزشي جهت 

ارتقاء فرهنگ 

ترافيک با تأكيد بر 

قشر موتورسواران 

)در چارچوب طرح 

جامع ارتقاء 

 فرهنگ ترافيک(

 مختلف موتور سوار يهاطرح جامع ارتقاء فرهنگ ترافيک براي گروه Action Planپيشنهاد برنامه اجرائي .1

 ي مختلف موتور سوارهاو تعيين محتوا( براي گروه هاتهيه برنامه آموزشي )تعريف سرفصل .0

 ي موتور سوار و نيز ارزيابي اثربخشي آنهاهاي آموزشي در مورد هر يک از گروههاارائه تكنيک.7

 ي موتورسوارهاي آموزشي جهت ارتقاء فرهنگ ترافيک گروههاارائه مناسب ترين تكنيک .4

ي تكميلي براي تحقق برنامه ارتقاء فرهنگ ترافيكي قشر موتور هاتهيه پيش نويس قوانين، مقررات و دستورالعمل .1

 سوار به منظور ارائه به نهادها و مراجع تصويب كننده

 ي زماني توجيه شدههاارائه برنامه پايش دستاوردهاي پژوهشي، در بازه. 9

67/4/11 67 122 
ان حمل سازم

 و نقل

99 

بررسي شيوه 

واگذاري خدمات 

حمل ونقل و 

عمومي)اتوبوس( 

به بخش خصوصي 

و ارائه ضوابط 

 شيوه مطلوب

 ارائه گزارش مدل مطلوب واگذاري خدمات حمل ونقل عمومي به بخش خصوصي و فرآيند پياده سازي آن

  مدل مطلوبو قراردادهاي الزم براي پياده سازي  هاپيش نويس ضوابط، دستورالعمل
67 12 

سازمان حمل 

 و نقل

93 

تدوين ضوابط و 

مقررات مديريت 

ترافيک در زمان 

احداث 

ي و هاساختمان

 بناهاي شهري

ها و بناهاي شهري از منابع و مراجع ساير كشورها، ضوابط و مقررات مديريت ترافيک در زمان احداث ساختمان

ها و بناهاي شهري، چک ليست كنترل ايمني ان احداث ساختماندستورالعمل ضوابط و مقررات مديريت ترافيک در زم

هاي مرتبط جهت ابالغ به ها و دستورالعملنويس بخشنامهو مديريت ترافيک اطراف محدوده كارگاه ساختماني، پيش

 ها  و ضوابطسازي دستورالعملهاي ذينفع،مراحل اجرايي و فرآيند پيادهدستگاه
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سازمان حمل 

 و نقل
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91 

، هاتدوين سياست

و اقدامات  هابرنامه

الزم جهت مديريت، 

كنترل و نظارت بر 

توقف و پارک 

خودروها در شهر 

نهاد تهران و پيش

ضوابط و دستور 

ي مرتبط با هاالعمل

 ي منتخبهاسياست

 هاي عمومي شهر تهران، گزارش مستندسازي مطالعات باالدستي و مرتبط با پاركينگ.1

 ها و ضوابط موجود مرتبط با موضوع پاركينگ،ها، طرحشناسي سياستگزارش آسيب.0

پارچه پاركينگ در تهران در موضوعات ريزي و مديريت يكگزارش راهبردهاي جايگزين در برنامه.7

 هاي احتمالي مورد نياز، اقتصادي، قوانين و مقررات، ضوابط كالبدي و فيزيكي و تكنولوژي

 هاي پيشنهاديها و برنامهپذيري دستيابي به سياستگزارش تحقق.4
 

67 02 
سازمان حمل 

 و نقل

96 

امكان سنجي استفاده 

هاي نوين از فناوري

عات جمع آوري اطال

در مطالعات سفرهاي 

روزانه تهران به 

منظور توليد / بهنگام 

سازي حمل و نقل و 

 ترافيک تهران

شناخت تجارب نظري و اجرايي ساير كشورها در خصوص موضوع پژوهش و تعيين امكان پذيري انجام 

نجام طرح در شهر تهران، شناسايي قابليتها و محدوديتها، نقاط قوت و ضعف فناوريها و روشهاي ا

اي(،ارائه چهارچوب كلي جهت انجام مطالعات تكميلي مرحله دوم و برآورد مطالعه)تورسفر، چهارمرحله

تقريبي زمان، امكانات و تجهيزات مورد نياز اجراي طرح،تدوين ساختار سازماني، تيم كارشناسي و امكانات 

 يازفني براي جمع آوري اطالعات مورد نياز و برآورد هزينه و زمان مورد ن

67/4/71 67 62 
سازمان حمل 

 و نقل

32 

ارزيابي تاثيرات 

اقدامات شهرداري 

تهران در وضعيت 

عدالت اجتماعي و 

ارائه راهكارهاي بهينه 

 سازي

هاي مديريت شهري ها و فعاليتهاي سنجش عدالت در برنامه. گزارش تعيين و تبيين معيارها و شاخص1

 بر اساس نظريه مختار

ارزيابي اقدامات مذكور و تشريح تاثير آن بر وضعيت عدالت اجتماعي با اتكاء به  . گزارش تحليل و0

 هاي عيني داده

هاي عدالت محور شهرداري در دهۀ منتهي به مانده برنامه. گزارش تشريح نقاط ضعف، قوت و مغفول7

 1767سال 
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مركز 

مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

31 

طراحي مدل عملياتي 

تقرار نظام مديريت اس

دانش در شهرداري 

 تهران

اساس ميزان آمادگي استقرار ها و واحدهاي تابعه شهرداري در يک طيف بربندي سازمانگزارش دسته .1

 مديريت دانش

 گانه مديريت دانش اشاره شده درشرح خدماتسند الگوي عملياتي جهت انجام فرايندهاي شش.0

 هاي ياد شده از كامالً مستعد و آماده تا كامالً ناآماده دانش در سازمان فازبندي استقرار نظام مديريت .7

گزارش ارائه استانداردها، راهبردها و راهكارهاي الزم جهت تضمين موفقيت اين سامانه و فراهم نمودن  .4

فني و هاي هاي دانش در قالب شبكه جامع مديريت دانش. اين استانداردها شامل جنبهامكان اتصال پايگاه

 باشد.سازي ميي اجرا و پيادهتكنولوژيک و مالحظات مديريتي در نحوه

 هاي استقرار نظام جامع مديريت دانش پس از اجراي مديريت دانش در سطح سازمانگزارش نحوه .1
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برنامه ريزي 

 شهر تهران

30 

ارائه الگوي مطلوب 

توسعه اجتماعي در 

 شهر تهران

 ي ملي و مذهبيهاو مناسبت هاارش بازتعريف رويكرد مديريت شهري نسبت به برگزاري نكوداشت. گز1

 ي فعال و يا مرتبط با موضوعات و اهداف توسعه اجتماعي براي برگزاري نكوداشتها. فهرست شخصيت0

 هاكوداشتي ملي و مذهبي و نها. گزارش چارچوب مورد نياز براي تهيه محتواي قابل ارائه در مناسبت7

 در راستاي توسعه اجتماعي

 در راستاي توسعه اجتماعي ها. بسته پيشنهادات اجرايي عملياتي براي بهره برداري از تقويم و مناسبت4

 67 12 

مركز 

مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

37 

طراحي الگوي 

سنجش كيفيت 

زندگي شهري با 

رويكرد بومي به 

 توسعه اجتماعي

 هاي سنجش كيفيت زندگي شهري بر ميناي رويكرد بومي به توسعه اجتماعيص. مجموعه شاخ1

 . پرسشنامۀ استاندارد براي سنجش كيفيت زندگي شهري0

هزينۀ خانوار كه از سوي مركز آمار -گيري و پيشنهاد نمونه )مثال: الگوي طرح درآمد. تعيين نحوۀ نمونه7

 نجششود( و پيشنهاد دورۀ زماني سايران انجام مي

 . بانک اطالعاتي4
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مركز 

مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران
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34 

فراتحليل و آسيب 

شناسي مطالعات حوزه 

ندگي شهري و سبک ز

هاي پيشنهاد شاخص

 سنجش كيفيت زندگي

 : 1پروژه

 هاي پژوهشي(ها، عوامل و آسيبها، شاخصهاي انجام شده )روشگزارش فراتحليل پژوهش-

 هاي شناسايي شده در تحقيقات قبلي(بندي نتايج و آسيبشناسي سبک زندگي در شهر تهران )جمعگزارش آسيب-

 نجش و تحليل سبک زندگي در شهر تهران   هاي سگزارش پيشنهاد شاخص-

 : 0پروژه 

 ي زندگي شهروندان تهرانيهاي صورت گرفته در مورد سبکهاگزارش جمع بندي مطالعات و آسيب شناسي-

 هاي زندگي شهروندان تهراني و بررسي ميزان اثرگذاري هر يک از متغيرهاتحليل و بررسي عوامل موثر بر سبک-

هاي زندگي مردم شهر تهران از مطالعات صورت گرفته و ساير منابع ي سنجش سبکهااخصتدوين و پيشنهاد ش -

زبان)در اين مرحله تالش مي گردد برخي مطالعات سبک زندگي كه بر محور مطالعات موجود باالخص منابع غيرفارسي

 شهري انجام گرفته است مدنظر قرار گيرد(
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مركز 

مطالعات و 

برنامه 

ريزي شهر 

 رانته

31 

طراحي و استقرار بانک 

اطالعات اجتماعي و 

فرهنگي مكان محور 

 شهر تهران

فرهنگي اجتماعي شهر و شناسايي اقالم اطالعاتي مورد نياز  گزارش شناسايي مصاديق فضايي مكاني كاركردهاي.1

 ريزي و مديريت پايدار فرهنگي اجتماعي شهر تهران؛برنامه

 ني كاركردهاي فرهنگي اجتماعي شهر تهران و پراكنش فضايي آنها؛هاي مكاارائه پايگاه داده .0

هاي مكاني كاركردهاي فرهنگي اجتماعي شهر تهران جهت اخذ اطالعات و افزار مديريت پايگاه دادهارائه نرم.7

 هاي مورد نياز نظام مديريت شهري تهران؛خروجي

هاي مكاني كاركردهاي فرهنگي اجتماعي ساني پايگاه دادهگذاري و بروز رارائه دستورالعمل استانداردهاي اشتراک.4

 شهر تهران
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39 

پياده سازه الگوي 

ذهني رهبر و مديران 

شهري نسبت به اقتصاد 

فرهنگ و هنر در شهر 

و سنجش رويكرد 

سازمان به اقتصاد 

فرهنگ و هنر بر اساس 

 اين مدل
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 تهران

33 

آسيب شناسي و تبيين 

ي اهداف جامعه هاروش

محوري و مشاركت در 

 سطح مديريت محله

هاي موجود سازماني و اجرايي براي دستيابي به اهداف جامعه محور و مشاركت در سطح . گزارش شناسايي ظرفيت1

 اير كشورها(ي موفق سهامديريت محله )به همراه بازخواني نمونه

ها در زمينه عدم تحقق رويكرهاي شناسي وضع موجود، اقدامات انجام شده و شناسايي موانع و محدوديت. آسيب0

 محور و مشاركت در سطح مديريت محلهجامعه

 . ارائه راهكار عملي براي بهبود وضع موجود و متناسب با اسناد باالدستي7
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31 

ي هاطراحي شاخص

حمل و نقل عادالنه و  

انسان محور و ارزيابي 

وضعيت موجود شهر 

 تهران

ها كمي و كيفي منعكس كننده ميزان عادالنه بودن توزيع تسهيالت حمل و نقل عمومي در گزارش معرفي شاخص.1

 كالن شهر تهران

 ده عملكرد سيستم حمل و نقل كالن شهر تهرانها كمي و كيفي انسان محور، منعكس كننگزارش معرفي شاخص.0

 هاي تدوين شدهشهر تهران مبتني بر معيارها و شاخصگزارش نظام سنجش و ارزيابي وضعيت كالن .7

 پيشنهاد راهكارهاي ارتقاي شاخصها .4
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36 

ي هاتعيين شيوه

استفاده از ساز و 

اي براي  ي بيمههاكار

ي هاجبران خسارت

احتمالي ناشي از 

 هاحوادث بر زيرساخت

 و تاسيسات شهري

 هاي شهريارائه تجربيات مشابه جهاني در استفاده از ساز و كارهاي بيمه اي در صورت خسارات وارده به زيرساخت .1

ا و تاسيسات شهري و شناسايي ههاي خسارات احتمالي به زيرساختبندي انواع بالياي طبيعي و حوزهگزارش دسته.0

 ها و تاسيساتي در شهر كه در معرض حوادث احتمالي قرار دارندو زيرساخت

 ايها و تاسيسات شهري  براي پوشش بيمهگزارش بررسي ميزان آسيب پذيري و اولويت بندي زيرساخت .7

جبران خسارات احتمالي وارده به اي موجود دركشور براي هاي بيمهها8 نقاط قوت و ضعف شركتارائه پتانسيل .4

 ها و تاسيسات شهريزيرساخت

 ي براي ساز و كارهاي بيمه ايارائه الگوي حقوقي پيشنهاد .1

 هاي حقوقي8 مالي و اقتصاديهاي بيمه گر در زمينهگزارش چارچوب  تعامل با شركت .9
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12 

راهكارهاي ارتقا 

ي هاشاركت تشكلم

مردم نهاد در بهبود 

كيفي ايمني و مديريت 

 بحران شهر تهران

هاي نهاد در مديريت بحران و ارتقاء تعامل اين بخش با بخشهاي مردم. گزارش مباني نظري و تجربي جايگاه تشكل1

 دولتي و خصوصي 

نهاد در مديريت هاي مردمشاركت تشكلهاي موفق جهان در زمينۀ ارتقاء نقش و م. گزارش تجارب و اقدامات دولت0

 بحران

 نهاد در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمشناسي مشاركت تشكل. گزارش آسيب7

 نهاد فعال در زمينۀ ايمني و مديريت بحران هاي مردم. گزارش ارزيابي عملكرد تشكل4

 د در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهراننهاهاي مردمهاي مشاركت تشكل. گزارش تعريف شاخص1

 نهاد در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردم. راهكارهاي افزايش مشاركت تشكل9

 نهاد حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمافزايي تشكلگيري و توان. راهكارهاي حمايت از شكل3

 نشاني شهر تهرانهاي مديريت بحران و آتشپذيري سازمانوان مشاركت. راهكارهاي افزايش ت1

 نهاد حوزۀ ايمني و مديريت بحرانهاي مردم. سند الگوي تعامل شهرداري با تشكل6
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10 

طراحي و تدوين ماتريس اجتماعي 

ساله و فرهنگي برنامه عملياتي پنج

 شهرداري تهران

 ها و اقدامات اجتماعي فرهنگي به تأسي از برنامه عملياتي دوم شهرداري تهران . نمايش راهبردها و سياست1

 هاي اجتماعي و فرهنگي و اجزاء آن متناسب با برنامه عملياتي دوم شهرداري تهران شريح برنامه فعاليت. ت0

 هاها و برنامه. تشكيل ماتريس دو بعدي سازمان7
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مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

17 

طراحي ساز و كار پرورش رفتار 

هاي ماموريتي پايدار در حوزه

 ان براي شهروندانشهرداري تهر

 در شهر با محوريت حوزه خدمات شهري« ايجاد، پرورش و تثبيت رفتارهاي پايدار »سند شناسايي تكنيكهاي  
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برنامه ريزي 

 شهر تهران

14 

ارائه سازوكارهاي نوآورانه جهت 

هاي ملي و استفاده از مناسبت

ها در مذهبي و برگزاري نكوداشت

 وسعه اجتماعيراستاي ت

 هاي ملي و مذهبيها و مناسبتگزارش بازتعريف رويكرد مديريت شهري نسبت به برگزاري نكوداشت .1

 هاي فعال و يا مرتبط با موضوعات و اهداف توسعه اجتماعي براي برگزاري نكوداشتفهرست شخصيت .0

ها در ي ملي و مذهبي و نكوداشتهاگزارش چارچوب مورد نياز براي تهيه محتواي قابل ارائه در مناسبت.7

 راستاي توسعه اجتماعي

 ها در راستاي توسعه اجتماعيبرداري از تقويم و مناسبتبسته پيشنهادات اجرايي عملياتي براي بهره .4
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11 

طراحي نظام تخصيص منابع و 

ارائه نقشه راه تحقق اين نظام بر 

رويكرد اجتماعي و فرهنگي  مبناي

در فرايندهاي برنامه ريزي مديريت 

 شهري

مهمترين خروجي اين پژوهش ارائه نقشه راه براي اصالح ساختار نظام تخصيص منابع شهرداري، تحت تاثير .1

 هاي اين پژوهش به شرح زير است:رويكرد اجتماعي و فرهنگي است.اهم خروجي

 يص منابع براي تسري رويكرد توسعه اجتماعيگزارش شناسايي چالشهاي نظام تخص-

 هاي ماموريتي شهرداريگزارش شناسايي و دستيابي به كدهاي اجتماعي و فرهنگيِ تمام حوزه -

 مدل بهينۀ تخصيص منابع در چارچوب مدل تسري رويكرد فرهنگي و اجتماعي -

 نقشه راه تحقق نظام تخصيص منابع بر مبناي رويكرد اجتماعي و فرهنگي -

 
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

19 
ارائه راهكارهاي افزايش منزلت 

 اجتماعي ايثارگران شهر تهران

 ي منزلت اجتماعي ايثارگران شهر تهرانهاگزارش شناسايي نقاط ضعف8 تهديدها و چالش.1

جه به ظرفيت و امكانات شهرداري راهكارهاي عملياتي و اجرايي براي ارتقاي منزلت اجتماعي ايثارگران با تو.0 

 تهران

 ي مردم نهاد موجود براي ارتقاي منزلت اجتماعي ايثارگرانهاگزارش چگونگي استفاده از ظرفيت سازمان.7

 
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

13 
تبيين تبديل دارايي به سرمايه در 

 اي و فقيرنشين شهرمناطق حاشيه

 اي و فقيرنشين )در مناطق تعيين شده(گذاري در مناطق حاشيهود سرمايهارائه وضع موج.1

  اي و فقيرنشينها به سرمايه در مناطق حاشيهراهكارهاي عملي و ملموس براي تبديل دارايي .0
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

11 
ارائه سازوكارهاي بهبود فضاي 

 كسب و كار در شهر تهران

 رش مطالعاتي مباني نظري محيط كسب و كار گزا -

 گزارش مطالعاتي مباني نظري محيط كسب و كار شهري-

 هاگزارش مطالعاتي مباني نظري محيط كسب و كار و شهرداري -

گزارش مطالعاتي تحليل سازماني تاثير نهاد شهرداري تهران در بهبود محيط كسب و كار شهر تهران )احصا، -

 (شناسيتبيين و آسيب

 وكارآفريني شهرداري تهران در  محيط كسبهاي كليدي نقشتبيين مولفه -

 هاهاي كليدي تاثير گذار با ارائه اولويتارائه مولفه -

 هاي خبرگان به صورت موضوعي و طبقه بندي شدهارائه گزارش مصاحبه -

 ها و ارائه مدل مفهوميارائه جدول كدگذاري باز، محوري و انتخابي داده -

 آفريني شهرداري تهران در بهبود محيط كسب و كار شهرارائه گزارش سازوكارهاي مطلوب فرآيند نقش -

 الگوي وضعيت مطلوب مديريت شهري )شهرداري تهران( و محيط كسب و كار تهران -

 گزارش راهبردها و الزامات نيل به وضعيت مطلوب -

 هران در بهبود محيط كسب و كار.آفريني شهرداري تارايه برنامه عملياتي براي نقش -

 
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

16 
ي محرک توسعه هافراتحليل پروژه

 شهر تهران

ي محرک توسعه به ويژه در شهر تهران، هاريشه يابي علت تحقق پذيري يا تحقق ناپذيري اهداف پروژه.1

 اصفهان، قزوين و شيراز.

ي محرک هايي كه مربوط به پروژههاي مداخلههاملي و اجرايي جهت اعمال در حوزهي عهاارائه ي راهكار .0

 توسعه هستند.

 
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 شهر تهران

62 

طراحي و ارائه راهكارهاي استقرار 

ي هانظام پيشگيري از آسيب

 اجتماعي در شهر تهران

 شهر تهران و همچنين شناسايي عوامل موثر در ايجاد آنهاهاي اجتماعي در بندي آسيبشناسايي و الويت.1

 هاي اجتماعي در شهر تهرانگيري از آسيبنظام پيش .0

 هاي اجتماعي شهر تهرانراهكار استقرار نظام پيش گيري از آسيب .7

 شناسايي محدوديتها8 ظرفيتها و دامنه مداخالت مديريت شهري.4

 
67 12 

مركز مطالعات و 

برنامه ريزي 

 هر تهرانش

61 

طراحي نظام جامع آمار و اطالعات 

شهرداري تهران و سنجش وضع 

 پايه 

  12  67 در مرحله انتخاب مجري
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60 

سيب شناسي فرآيند مسئله آ

يابي و انجام مطالعات و 

در شهرداري و  هاپژوهش

تدوين الگوي مطلوب براي 

 شهرداري

 در شهرداري تهران از منظر ترتيبات سازماني  هاگزارش آسيب شناسي وضع موجود مطالعات و پژوهش.1

 تامين مالي، نحوه اجرا ،پايش و ارزيابي ( )شناسائي، فرموله كردن، هاگزارش آسيب شناسي فرآيند مطالعات و پژوهش.0

 در شهرداري تهران شامل:ترتيبات سازماني، هاگزارش الگوي مطلوب مسئله يابي و انجام مطالعات و پژوهش.7

در تطابق با مديريت شهري پايدار و اسناد فرادستي و رعايت سلسله مراتبي آنها داز  هاگزارش فرآيند شناسائي پروژه.4

 مكاني، زماني و مديريت و برنامه ريزي نظر مقياس

)انتخاب مجري، راهبري در تمامي مراحل و نظارت بر  هاگزارش راهكارهاي الزم براي اجراي مطلوب مطالعات و پروژه.1

 خدمات و غيره( ي پروژه با شرحهاحسن اجراي كار و تطابق خروجي

 
67 12 

مركز مطالعات 

و برنامه ريزي 

 شهر تهران

67 

كارآمد همكاري و الگوي 

تعامل مطلوب شهرداري 

ي مردم هاتهران با تشكل

 نهاد

 ارائه مجموعه گزارش مرحله اول:

ها گزارش شناسايي و دسته بندي وضعيت موجود سازمانهاي مردم نهاد در كالنشهر تهران  و ارائه معيارها و شاخص -1

 سائل اجتماعي، فرهنگي و هنري با شهرداري تهرانمرتبط ميزان و چگونگي مشاركت سازمانهاي مردم نهاد در حوزه م

 گزارش مطالعات تطبيقي سازمانهاي مردم نهاد ساير كالنشهرهاي كشور و خارج از كشور با كالنشهر تهران -0

 ارائه مجموعه گزارش مرحله دوم:

 گزارش تاريخچه زندگي و حيات سازمانهاي مردم نهاد و مشاركت آنها درامور شهري -1

 و مصوبات مربوط هابررسي اهم اسناد، طرح گزارش -0

 هاگزارش شناسايي اهم نهادها و بررسي حوزه عمل و اختيارات آن -7

 هااي و جمع بندي نتايج حاصل از آنگزارش مصاحبه با صاحب نظران دانشگاهي و حرفه -4

 هاو پرسشنامه هاهگردآوري اطّالعات، پردازش اطالعات، وتجزيه و تحليل اطالعالت حاصل از مصاحب -1

 ارائه مجموعه گزارش مرحله سوم:

 هابندي و تحليل آنهاي اسنادي، كمّي و كيفي و جمعگزارش كاملي از نتايح بدست آمده از بررسي.1

 بندي اطّالعات حاصلهتاريخ شفاهي به همراه مديريت دانش و دسته .0

 
67 12 

مركز مطالعات 

و برنامه ريزي 

 شهر تهران

64 
برنامه گردشگري تهيه 

 شهرداري تهران 00منطقه 

 ي گردشگري در گستره منطقه متناسب با جايگاه هر زون در ساختار فضايي پيشنهادي هازونبندي منابع و پتانسيل

 ي مورد نيازهاارايه بسته سازمان يافته از اهداف ، راهبردها ، سياستها و برنامه عملياتي به تفكيک بخش

 ، تاسيسات و تجهيزات جهت جذب گردشگرهاارتقاء و بهبود امكانات،زيرساخت ارائه برنامه اجرايي

67/11/01 67 02 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 00منطقه

61 

امكانسنجي گسترش 

مسيرهاي پياده )با تاكيد بر 

 –مسيرهاي فرهنگي 

تاريخي مجاور رود دره در 

 (1سطح منطقه 

  هابرخي از معابر منطقه يک / تعيين روشي جهت اولويت دهي شيوه توسعه پياده راهسنجش كمي پياده پذيري .1

 ي مختلف در هر معبر /اولويت بندي شيوه اصالح در هر معبر هاسند راهنماي ايجاد يا اصالح پياده راه بر اساس مولفه .0

 پيشنهاد مسيرهاي رفت و آمدي پياده و سواره در محدوده مورد مطالعه .7

 ي اصلي موجود و آتي منطقههاي پيشنهادي به ساختارهارائه شيوه اتصال پياده راها.4

67/12/11 67 92 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

69 

بررسي ايمني مساجد از 

لحاظ موارد و موانع آسيب زا 

و ارائه پيشنهادات جهت 

ارتقاي ايمني آنها در 

 شهرداري تهران 1منطقه

اهم آوردن امكانات زيربنايي، زيست محيطي و اصالح ساختار فضايي به منظور دستيابي به استانداردهاي يک شهر فر

ي ارزشمند طبيعي و زيست محيطي. در زمينه  برطرف كردن معضالت و مشكالت هاجهاني، برنامه ساماندهي پهنه

 شهري / ناحيه/ محله ، حفاظت و ساماندهي ارتفاعات در محدوده

67/3/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

63 

امكان سنجي و پياده سازي 

الگوي خريد مجازي از 

بازارهاي ميوه و تره بار 

 شهرداري تهران 0منطقه 

 نيازسنجي و امكان سنجي پياده سازي الگوي خريد مجازي از بازارهاي ميوه و تره بار.1

 پياده سازي الگوي خريد مجازي الزامات اجرايي براي  .0

 ي موجودهامطابق استاندارد 0مدل سازي نرم افزار خريد مجازي از بازارهاي ميوه و تره بار منطقه  .7

67/6/11 67 92 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 0منطقه

61 

ارائه طرح اصالح نقاط گره 

خيز ترافيكي گاهي و حادثه

 4در محدوده منطقه 

هاي صورت گرفته، نقاط گلوگاه و مشكالت ها و شبكه معابر و همچنين تحليلبر اساس شناسايي وضع موجود تقاطع

 SYNCHROو  AIMSUNگر نظير ساز و تحليلافزارهاي شبيهگردد و با استفاده از نرمموجود در آنها شناسايي مي

گيرد و در نهايت بر اساس مقايسه اي الزم صورت ميهنسبت به بررسي پيشنهادات در خصوص رفع موانع موجود تحليل

هاي عالئم و هاي متعدد نسبت به وضع موجود، سناريو منتخب به همراه ملزومات هر سناريو در غالب نقشهشاخص

 ها در مقياس مناسب ارائه خواهد شد.كشي، نحوه دفع آبهاي سطحي و مشخصات قوستجهيزات، خط

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و مهبرنا

توسعه شهري 

شهرداري 

 4منطقه

66 

وضعيت ايمني و بهداشتي 

فضاهاي تفريحي و ورزشي 

تهران بر  4بوستانهاي منطقه 

اساس استانداردها و ارائه 

راهكارهاي مناسب جهت 

 بهبود

ت رفاهي توصيف كامل وضعيت ايمني و استاندارد زمين و تجهيزات بازي كودكان، وسايل ورزشي بزرگساالن و تسهيال.1

 و بهداشتي 

 مشخص نمودن موارد خطر زا و ساير مشكالت موجود در هر سه بخش مذكور .0

پيشنهاداتي در راستاي رفع مشكالت احتمالي براساس استانداردهاي راهنماي ايمني فضاهاي بازي كودكان موجود در .0

 سه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مؤس ASTMكميسيون ايمني محصوالت مصرف كننده امريكا، استانداردهاي .7

 فراهم كردن اطالعات الزم براي مسئولين در جهت ديد جامع و مستند بر فضاي بوستانهاي منطقه چهار .4

 و وسايل موجود هاارائه برنامه زمانبندي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت تعمير و يا تعويض زمين.1

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 4منطقه

122 

 هاشناسايي و معرفي ظرفيت

ي گردشگري و هاو قابليت

و ارائه  9اوقات فراغت منطقه 

برنامه عملياتي  تحقق 

 محورهاي گردشگري

 معرفي مختصات محورهاي مناسب گردشگري در سطح منطقه .1

 سايي شدهي تشكيل دهنده محورهاي شناهاارائه مدل و معرفي المان .0

 و امكانات موجود هاگزارش تحليلي از زيرساخت .7

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه
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بردار(

 

121 

شناسايي، برداشت و ارائه طرح 

براي مناسب سازي و ايمن 

سازي شبكه معابر و پياده 

براي استفاده  9روهاي منطقه 

 معلولين و سالمندان

متر و تهيه نقشه  10معرفي ، برداشت و تهيه نقشه و شناسنامه اطالعات توصيفي معابر و پياده روهاي باالي .1

GIS ر و پياده روهاي مشكل دار از وضعيت شبكه معاب 

ي مربوط به مناسب سازي دسترسي معابر شهري و مسيرهاي تردد براي افراد هاو تكنولوژي هامعرفي سيستم.0

 سالمند و معلول

 ي كاربردي جهت مناسب سازي و ايمن سازي معابر و پياده روهاي شناسايي شدههاارائه راه حل.7

67/3/09 67 122 

معاونت 

و  ريزيبرنامه

توسعه شهري 

 9شهرداري منطقه

120 

ي مكانيابي و هاتعيين شاخص

جانمايي بوستان انرژي در 

 شهرداري تهران 3منطقه 

 تعيين ميزان انرژي قابل استحصال .1

 توجيه زيست محيطي اجراي طرح .0

 توجيه صرفه اقتصادي اجراي طرح .7

 مكانيابي بهينه احداث بوستان انرژي.4

67/9/11 67 122 

ونت معا

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 3شهرداري منطقه

127 

مطالعات اثرسنجي ترافيكي 

مصلي بزرگ تهران و ارائه 

راهكارهاي پيشنهادي در منطقه 

3 

ي راه مديريت جريان ترافيک در محدوده از جمله ممنوعيتهاي تردد روشهاي مديريت  و . راهكارها و نقشه1

 ل پيش بيني هر يک از آنها همچنين مسيرهاي دسترسي و جريان قاب

 . ارائه برنامه الزم پاركينگ و پراكندگي و ميزان پاركينگ مورد نياز 0

 . ارائه سند مورد انتظار بر اساس سناريوهاي برتر بر اساس تنظيم تقاضا بين مدهاي مختلف در حالت بهينه  7

 ترسي به مصلي . ارائه برنامه مديريتي پيشنهادي براي جريان در شبكه محدوده و دس4

 . ارائه برنامه اجرايي و اولويت بندي زماني سياستهاي مديريت جريان ترافيک1

67/3/19 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 3شهرداري منطقه

124 

مطالعات ساماندهي پياده روهاي 

با كاركرد تامين  3منطقه 

عرضي عبور مناسب و رويكرد 

 افزايش ايمني عابران

 گزارش مواردي كه باعث ارتقاء ايمني عبور و مرور در پياده راههاي منطقه ميشود. ارائه

 جانمايي محل مناسب جهت احداث پلهاي عابر جديد در سطح منظقه.-

 جانمايي پياده راههايي جهت ارتقاء سطح ايمني-

67/12/7 67 32 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 3شهرداري منطقه

121 

رهاي ارتقاء كيفي و ارائه راهكا

عملكردي ميادين نارمک در 

با تاكيد بر ابعاد  1منطقه 

 ترافيكي اجتماعي

 تدوين و ارائه راهكارهاي مختلف ارتقاي فضاهاي اجتماعي ميادين با محوريت ساكنين و بهره برداران.1

 وب ترافيكيارائه راهكارهاي اصالح احتمالي هندسي ميادين درراستاي افزايش عملكرد هدايت مطل .0

 ي مختلف استفاده كننده از ميادينهاارائه راهكارهاي مختلف افزايش ايمني و امنيت گروه .7

 ي ترافيكي و منظر ميادينهاارائه راهكارهاي مربوط به مبلمان ميادين، نورپردازي ، ممنوعيت .4

 ارائه و طراحي نمونه ميدان ارتقاء يافته .1

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 1شهرداري منطقه

129 

آسيب شناسي نورپردازي فضاها 

 1و عناصر شاخص منطقه 

شهرداري تهران و ارائه 

 راهكارهاي بهبود آن

 1ارائه راهكارهاي بهنيه  نورپردازي براي فضاها و عناصر شاخص منطقه  

 احمرشامل: فلكه هفت حوض و فلكه اول تهران پارس و فلكه هالل  هافلكه -

 مساجد: شامل مسجد سمنگان و مسجدالنبي -

 پل :پل شهيد صابري -

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 1شهرداري منطقه

123 

شناسايي و ساماندهي عملكردي 

 6اراضي متروكه در منطقه 

 شهرداري تهران،

 هاي متناسب با راهبردهاندي ويژگيبفهرست اراضي صنعتي و كارگاهي رها شده/متروكه بر اساس دسته .1

 گونه اراضيي ساماندهي اينهاي جهاني و داخلي دربارهتجربيات و نمونه .0

دانه با ي صنعتي و كارگاهي و ساير اراضي درشتهاي ممكن براي مداخله در اراضي متروكهحلفهرست راه.7

ها )راهنماي مديريت شهري و مشاورين طرح اي، قابل استفاده برايهاي زمينهشرايط مشابه بر اساس ويژگي

 طراحي(

67/3/16 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

 6شهرداري منطقه

121 

ي بهره گيري از هابررسي زمينه

نورپردازي در ارتقاء كيفيت 

فضاي شهري با تاكيد بر منطقه 

 شهرداري تهران 12

 122 67 67/3/1 نورپردازي درمنطقه ده تدوين گزارشي جامع در مورد زيباسازي و چگونگي

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 12منطقه

126 

ارزيابي ميزان دست يابي به 

اهداف طرح تفصيلي با رويكرد 

ساماندهي بافت فرسوده در 

 12منطقه 

راهكارهاي تكميلي ارائه  -0با رويكرد ساماندهي بافت فرسوده 12ارزيابي وضعيت و اسناد طرح تفصيلي منطقه 

 طرح تفصيلي براي ساماندهي بافت فرسوده
67/3/11 67 62 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 12منطقه

112 

طراحي و نهادينه سازي الگوي 

ي هامديريت دانش )پروژه

مطالعاتي و تجارب موجود در 

 (11منطقه 

؛ )ثبت، 1767الي  1712ي هاشهرداري در سالو تجارب كارشناسان و مديران  هامستندسازي پروژه .1

دهي منطبق با طرح جامع و تفصيلي، ساختار سازماني شهرداري منطقه، بندي و گزارشمستندسازي، دسته

 (11هاي انجام شده و تجارب مديران و كارشناسان شهرداري منطقه پروژه

ها در كليه فيلدهاي دانشي ر و ارزيابي دانشسازي نرم افزار جامع مديريت دانش با قابليت اخذ خودكاپياده .0

 ؛11در شهرداري منطقه 

 11توليد اسناد هدايت نظام مديريت دانش در شهرداري منطقه  .7

 11تدوين نظام نامه و دستورالعمل الگوي مديريت دانش در سطح شهرداري منطقه  .4

شهرداري تهران، در اختيار ديگر  11تواند پس از آزمون شدن در منطقه ي اين مطالعات ميهاخروجي .1

 مناطق، معاونتهاي شهرداري تهران و همچنين شوراي اسالمي شهر قرار گيرد.

67/9/11 67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 11منطقه

111 

مطالعات امكان سنجي ايجاد 

اجتماعي  -پياده راه فرهنگي

شهريار با توجه به اثرات 

نجي از ذينفعان ترافيكي و نيازس

 11و بهره برداران در منطقه 

 مجموعه گزارشات مراحل مختلف مطالعات .1

  هاي جايگزين و دسترسيهاو مستندات مربوط به طرح  مسير هانقشه .0
67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 11منطقه
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110 

و  هاشناسايي و معرفي ظرفيت

ي گردشگري منطقه هاقابليت

و تهيه برنامه اجرايي در 

 )پهنه جنوبي( 10منطقه 

 نوني ي كهابررسي موانع توسعه گردشگري و آسيب شناسي اقدامات و برنامه .1

 ارزيابي و تجزيه و تحليل وضعيت گردشگري منطقه  .0

 تعيين اهداف گردگشري در منطقه  .7

 ي توسعه گردشگري در منطقه هاتعيين استراتژي .4

 و راهكارهاي توسعه گردشگري در منطقه هاارائه برنامه .1

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 10منطقه

117 

و  هاناسايي و معرفي ظرفيتش

ي گردشگري و اوقات هاقابليت

فراغت منطقه و تهيه برنامه 

)پهنه  10اجرايي منطقه 

 شمالي(

 ي كنوني هابررسي موانع توسعه گردشگري و آسيب شناسي اقدامات و برنامه .1

 ارزيابي و تجزيه و تحليل وضعيت گردشگري منطقه  .0

 ه تعيين اهداف گردگشري در منطق .7

 ي توسعه گردشگري در منطقه هاتعيين استراتژي .4

 و راهكارهاي توسعه گردشگري در منطقه هاارائه برنامه .1

67/9/11 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 10منطقه

114 

بررسي و ارائه راهكارهاي 

استفاده بهينه و افزايش بهره 

ي هاوري از امالک و زمين

 17منطقه تحت تملک 

 ي مورد نيازهااز لحاظ تامين سرانه كاربري 17ارزيابي زمينها در تملک شهرداري منطقه  .1

 ازيابي ساختمانهاي موجود در منطقه از لحاظ ميزان بهره وري  .0

 17ارائه راهكارهاي افزايش ميزان كارايي امالک و اراضي در اختيار شهرداري منطقه  .7

 17ش بهره وري ساختمانهاي در تملک شهرداري منطقه ارئه راهكارهاي افزاي .4

67/3/16 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 17منطقه

111 

و  هاشناسايي ظرفيت

ي جذب سرمايه هاقابليت

و ارائه  17گذاري در منطقه 

 راهكارهاي بهره برداري

 توصيفي.شناسنامه مكاني و در قالب بانک داده مكاني ي سرمايه گذاري منطقه باهاشناسايي و معرفي پتانسيل .1

 ارايه راهكار جهت ارتقاء جايگاهمنطقهوتامينمنابعمالي  .0

 ارايه راهكار جهت استفاده ازفرصتهايسرمايه گذاري   .7

 هاارايه نتايج ارزيابي توجيه اقتصادي هر يک از اولويت .4

 هادر مورد هر يک از اولويتارزيابي نتايج ارزيابي ريسک سرمايه گذاري   .1

67/9/11 67 11 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 17منطقه

119 

نيازسنجي، امكان سنجي و 

ي هامكانيابي پاركينگ

طبقاتي در منطقه  -عمومي

17 

 اخت پاركينگي پيشنهادي و ارزيابي) اقتصادي( هزينه فايده سهاارائه شناسنامه اوليه براي هر يک از موقعيت  .1

 ي پيشنهاديهاارائه برنامه اجرايي و اولويت بندي زماني جهت ساخت پاركينگ  .0

 ي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت احداث پاركنيگ طبقاتي در منطقههاارائه برنامه  .7

67/3/19 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 17منطقه

113 
محالت  طرح بازبيني حدود

 شهرداري تهران 14منطقه 
 ي پيشنهاديهاو ارائه گزينه 14ي موثر در مرزبندي محالت منطقه هاگزارش شاخص .1

 به همراه گزارش توجيهي مربوطه 14گزارش پيشنهاد نظام جديد تفكيک محالت منطقه  .0
67/9/72 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 14منطقه

111 

يي و ارائه پيشنهادات شناسا

راهبردي در خصوص اجراي 

ي محرک توسعه به هاپروژه

منظور نوسازي بافت فرسوده 

 شهرداري 19در منطقه 

  19منطقه  7ي اجرايي محرک توسعه، مكانيابي و جايگذاري آنها در ناحيه هاپيشنهاد پروژه .1

  19منطقه  7محرک توسعه در ناحيه ي هاتهيه نقشه محورهاي داراي پتانسيل و اولويت دار پروژه .0

 ي هدف. هاو .... در محدوده هاارائه گزارش بررسي معضالت و كمبودهاي اساسي خدماتي، زيرساخت .7

 ي نهايي و مديريتي.هادر قالب گزارش هاارايه كليه نتايج و يافته .4

67/9/11 67 11 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 19منطقه

116 

ايجاد،ساماندهي و مدلسازي 

ي مكاني ناحيه هاداده

 شهرداري تهران19منطقه9

 ارائه چک ليست برداشت ميداني براي هر كدام از عوارض؛ .1

 تهيه مشخصات اطالعات مكاني و اقالم اطالعات توصيفي بر اساس چک ليست براي هر كدام از عوارض؛ .0

 ي آتي و تهيه دستورالعمل براي آن؛هابكارگيري مدل منطق فازي براي مكان يابي .7

 شهرداري تهران. 19منطقه  GISارائه راهكار براي رفع نواقص و مسائل موجود در بخش  .4

 جهت افزايش كارايي و به روز رساني اطالعات. GISارائه آموزش به كارمندان محترم واحد  .1

67/1/01 67 11 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 19منطقه

102 

ي اجتماعي هابررسي آسيب

متأثر از شرايط خاص كالبدي 

ي بافت مسكوني هاو ويژگي

 13منطقه 

 ي اجتماعي هاشناسايي ودسته بندي آسيب .1

 ي اجتماعي هاارايه راهكارهاي مناسب براي كمينه سازي آسيب .0

 در منطقه هايبي نامطلوب ناشي از شيوع آسهاكنترل مخاطرات وپيشگيري از بروز پيامد .7

 ارتقاء وبهبود كيفيت زندگي شهري در سطح  محالت منطقه .4

67/3/19 67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 13منطقه

101 

شناسايي معضالت بجامانده از 

انتقال مركز و سطوح تخلفات 

ساختماني در محدوده منطقه 

 شهرداري تهران 11

 شهرداري تهران 11ت ساختماني در منطقه ي تخلفاهابررسي  پيامد .1

 شهرداري تهران 11هاي توسعه شهري در منطقه رابطه تخلفات ساختماني و طرح .0

 شهرداري تهران 11ي كنترل تخلفات ساختماني و پيشگيري از آنها در منطقه هامعرفي و تبيين روش .7

شهرداري  11گيري تخلفات ساختماني در منطقه ارائه پيشنهادات در خصوص نحوه مداخله و جلوگيري از شكل  .4

 تهران

67/9/11 67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 11منطقه

100 

مطالعات راهبردي خدمات دروازه 

ي شهر تهران ) هااي ورودي

 00و  01ي غربي مناطق هاورودي

ي شرقي و جنوب شرقي هاورودي -

ي هاورودي- 4، 1، 17، 11مناطق 

، 02جنوب و جنوب غربي مناطق 

( با تاكيد بر چشم انداز 11، 16

به عنوان دروازه بين  16منطقه ي 

 المللي پايتخت

 عملكردي ميان عناصر شاخص منطقه؛ .ايجاد هم پيوندي فضايي.1

 ارائه ي برندي هويت بخش با توجه به موقعيت دروازه اي بودن منطقه؛.0

 ي اجتماعي در منطقه؛هاكاهش آسيب تسريع روند رشد و توسعه ي محلي و.7

 افزايش تمركز و بارگذاري عملكردي حرم امام راحل )ره(؛.4

 افزايش بازده اقتصادي گردشگري در منطقه؛.1

 ارائه ي الگوي توسعه ي پايدار با استفاده از عناصر شاخص موجود در منطقه..9

67/12/12 67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 16نطقهم
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107 

آسيب شناسي مركز خريد و فروش خودرو 

همگاني عبدل آباد و ارائه راهكار جهت ساماندهي 

 اين مراكز

 ي اجتماعي و فرهنگي ناشي از فعاليت مركزهازارشي از پديدهارائه گ.1

ارائه گزارش در خصوص ميزان رضايت شهروندان ساكن محله و مراجعان به مركز از عملكرد مركز خريد و فروش خودرو  .0

 عبدل آباد

 هاي مركزارائه راهكار جهت كاهش مشكالت شهروندان مراجعه كننده و ساكن محله در ارتباط با  فعاليت.7

67/1/03 67 92 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 16منطقه

104 

با  16تدوين برنامه عملياتي چشم انداز منطقه 

محوريت جايگاه بارز عملكردي و نقش منطقه اي 

 در ايجاد برند مناسب براي منطقه

 بازتعريف وتدقيق چشم انداز وراهبردهاي مطرح شده درسطح منطقه . 1

 ارائه برندي هويت بخش با توجه به موقعيت دروازه اي بودن منطقه  .0

 ا فزايش تمركز و بارگذاري عملكردي حرم امام راحل )ره( .7

 افزايش بازده اقتصادي گردشگري در منطقه .4 

 عملكردي ميان عناصر شاخص منطقه –ايجاد همپيوندي فضايي   .1

 فاده از عناصر شاخص موجود در منطقارائه الگوي توسعه پايدار بومي با است  .9

67/1/09 67 92 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 16منطقه

109 

ي آلودگي در هاشناسايي و پهنه بندي كانون

شهرداري تهران و ارائه  02سطح منطقه 

 راهكارهاي الزم جهت بهبود وضعيت

شهرداري  02اس استانداردهاي موجود و جهاني در سطح منطقه هاي آلودگي مضر و پر خطر بر اسنقشه شناسايي كانون.1

 تهران.

 . 02هاي آلودگي مضر و پرخطر  به تفكيک انواع آلودگي در سطح منطقه بندي كانوننقشه پهنه .0

بر  هاي موجود در سطح منطقه با تاكيد بر مضرترين و مخرب ترين انواع آلودگيهاي آلودگيايجاد بانک اطالعاتي كانون .7

 (.GISي وابسته آن، در محيط نرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايي )هااساس اطالعات موجود در شهرداري و ارگان

67/12/9 67 92 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 02منطقه

103 

ي موجود و مكانيابي هابررسي وضعيت پاركينگ

ي الزم براي خودروهاي سنگين در هاپاركينگ

 01ح منطقه سط

 .GISتهيه بانک اطالعات از پاركينگ خودروهاي سنگين موجود در محيط  .1

 گزارشي دقيق از پاركينگ خودروهاي سنگين غير مجاز در سطح منطقه. .0

 شناسايي وضعيت موجود پاركينگ خودروهاي سنگين زير بار اوج تقاضا .7

 ي سنگين در وضع موجودهاميزان كمبود پاركينگ خودرو.4

هاي فرا روي مسائل ترافيكي به ويژه نبود پاركينگ خودروهاي سنگين كافي در منطقه ارائه راهكارهاي عبور از چالش.1

018 

 ارائه  نقشه محل احداث مكانهاي بهينه براي احداث پاركينگ خودروهاي سنگين پيشنهادي. .9

 اولويت بندي مكانهاي منتخب جهت احداث پاركينگ خودروهاي سنگين..3

67/3/02 67 12 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 01منطقه

101 

شناسايي وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

خانوارهاي زن سرپرست و بد سرپرست و ارائه 

 01راهكارهاي اجرايي در منطقه 

 شهرداري  01بررسي مشكالت اقتصادي زنان سرپرست  خانوار و بد سرپرست منطقه .1

 شهرداري  01مشكالت اجتماعي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست منطقه  بررسي .0

 شهرداري  01بررسي مشكالت فرهنگي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست منطقه  .7

 بررسي و دسته بندي مشكالت در ابعاد مختلف.4

 01ر و بد سرپرست منطقه شناسايي عوامل تعيين كننده و ميزان تاثير آن در كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوا.1

 شهرداري تهران 

شهرداري تهران  01ارائه راهكارهاي عملياتي براي ارتقا سطح كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست منطقه .9

 ي مختلف در منطقههابر اساس خدمات حمايتي ارائه شده سازمان

67/3/09 67 32 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 01منطقه

106 

اقتصادي مقدماتي بازيافت ضايعات  -مطالعات فني

شهرداري  00الكتريكي و الكترونيكي در منطقه 

 تهران

 كاهش دفع ضايعات الكترونيک در طبيعت مبداء .1

 جلوگيري از ورود مواد سمي آن به طبيعت .0

 بهره وري اقتصادي و كار آفريني از بازيافت ضايعات الكترونيک . 7

 هش دفع ضايعات الكترونيک در طبيعت مبداءكا .4

 جلوگيري از ورود مواد سمي آن به طبيعت .1

 بهره وري اقتصادي و كار آفريني از بازيافت ضايعات الكترونيک .9

67/10/6 67 42 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 00منطقه

172 
زمينه سازي جهت هويت بخشي به محالت 

 ي تهرانشهردار 00منطقه 

 تعريف، طراحي، جانمايي، تاكيد بر كيفيت ورودي محالت .1

 تعريف يک نقش ويژه براي محالت و نواحي جديد .0

نامگذاري محالت همراه با حضور در محله و مشاركت مردم و به نام جشن محله براي هويت سازي و تثبيت هويت  .7

 محالت

67/3/02 67 62 

معاونت 

ريزي و برنامه

ي توسعه شهر

شهرداري 

 00منطقه

171 

آسيب شناسي روابط كاري )سازمان رسمي و 

غيررسمي ( شركت شهربان و حريم بان با مناطق 

 گانه شهر تهران 00
 

67/1/01 67 42 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 00منطقه

170 
تدوين الگوي مديريت فاضالب در رود دره دربند 

 (1)منطقه 

 فع فاضالب توسط اماكن مسكوني، رستورانها و ساير مراكز موجود در محدوده. ارائه وضعيت د.1

 معرفي سهم عناصر مختلف در آلودگي فاضالب در محدوده..0

ارائه روش برخورد مناسب با كسبه و ساكنان محدوده در جهت همكاري و همياري آنان با اقدامات مسئولين شهرداري .7

 ضعيت سيستم فاضالب محدوده .در راستاي ساماندهي و بهبود و.4

 ترسيم وضعيت مطلوب و استاندارد وضعيت دفع فاضالب. .1

 در محدوده مورد مطالعه. هاي بين بخشي ميان سازمانهاارائه پيشنهاد همكاري.9

 ارائه راهكار در خصوص سامان دهي ضوابط و سيستمهاي نظارت بر عملكرد محدوده در حيطه وظايف شهرداري..3

 ه راه كارهاي علمي و منطقي در جهت ساماندهي سيستم فاضالب محدوده از لحاظ بهداشتي و زيست محيطيارائ.. 1

60/6/04 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

177 
مطالعات عرضه و تقاضاي پاركينگ در محدوده 

 (1تيراژه )منطقه 

 گزارش بررسي وضعيت موجود پارک خودروها.1

 تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ.0

 گزارش تعيين مكان مورد نظر پاركينگ .7

 گزارش برآورد هزينه اجراي طرح ..4

61/1/7 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

174 

ي هاو قابليت هاشناسايي و معرفي ظرفيت

به منظور تدوين برنامه  1گردشگري منطقه 

 منطقه اجرايي گردشگري در

به نيروهاي اقتصادي و جذب  هاي موجود براي ايجاد قطب گردشگري و تبديل ظرفيتهاتوانمند سازي و تقويت ظرفيت.1

 كننده گردشگر و سرمايه گذار

ي منجر به استفاده يا ارتقاي وضعيت عناصر طبيعي و هاارائه برنامه اجرايي در جهت بهسازي، ساماندهي و ديگر سياست.0

 ت ارزشمند در محدوده طرح جهت جذب گردشگرانسان ساخ

 ي گردشگري منطقههاارائه راه كارها و برنامه اجرايي جهت استفاده بهينه از فضاها، عناصر و سايت .7

 1ي گردشگري منطقه هاارائه برنامه بازديد جامع بازديد از جاذبه .4

60/0/13 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1همنطق
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171 

مطالعات ساماندهي 

وضعيت عبور و مرور در 

هاي اشرفي اصفهاني تقاطع

با مرزداران و ناطق نوري در 

يكرد با رو 1منطقه 

 مهندسي ارزش

 هاارائه طرح هندسي پيشنهادي تقاطع.1

 هابندي در تقاطعپيشنهاد جهت نصب چراغ راهنمايي، تغيير نحوه كنترل تقاطع، تغيير فازبندي و زمان.0

 هاي اتوبوس و تأمين تسهيالت ايستگاهي براي مسافران تهيه طرح بهبود و جانمايي و استقرار فيزيكي ايستگاه.7

 ه پيشنهاد جهت بهبود وضعيت توقفگاههاي تاكسي در صورت لزوم ارائ.4

 تعيين كيفي موقعيتهايي كه در ساعات مختلف داراي تراكم و تأخير هستند..1

 هاي جاذب ترافيک و ارائه پيشنهاد جهت رفع آن تعيين مشكالت ناشي از كاربري.9

 يزات ترافيكي به منظور كاهش تصادفات و سهولت تردد ايمن عابر پياده ارائه پيشنهاد جانمايي بهينه مبلمان شهري با توجه به تجه.3

 تعيين مكانهاي بهينه ايجاد گذرگاه عابر پياده و پيشنهاد نوع گذر مناسب.1

 رو به منظور تداوم و سهولت جريان حركت عابرين پياده و وسايل نقليهروها و سوارههاي ترميم و بهسازي روسازي پيادهمحل .6

 كشي معبر و تفكيک خطوط عبوري به صورت مقاطع تيپ براساس تغيير عرض هيه طرح پيشنهادي خطت.12

 ها، تابلوها و ... و پيشنهاد روش نصب منطبق با ضوابط موجودارائه طرح بهبود جانمايي، تجهيزات ترافيكي شامل چراغ.11

 اساس تحليل تصادفات هاي آن برارائه راهكارهاي افزايش سطح ايمني در معبر و تقاطع.10

 ها و طول معبر ارائه طرح تجميع تابلوها در تقاطع.17

 ارائه طرح بهبود روشنايي معبر در حد رعايت استانداردهاي كفايت روشنايي .14

 هاي فرادست )تفصيلي و اجرايي( از نظر مشاور ضروري و مفيد استهاي خاصي كه با توجه به طرحارائه پيشنهادات و طرح.11

60/12/4 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

179 

ي حمل و هاشناسايي سامانه

نقل همگاني بهينه براي 

تفريحي  -ي تجاري هاكاربري

در محدوده درياچه چيتگر در 

و استخراج  00منطقه 

شاخصهاي ارزيابي جهت 

 انتخاب گزينه برتر

 سامانه حمل و نقلي پيشنهادي.1

 ي پيشنهاديهار كلي پياده سازي سامانه حمل و نقل حدودي ايستگاهمحو .0

 ي كلي پياده سازي سامانه حمل و نقليهاهزينه .7

 الزامات بكارگيري سامانه .4

 ي حمل و نقل انبوه به منطقههانحوه تركيب با شيوه .1

60/3/7 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 00منطقه

173 

ي و ارائه راهكارهاي بررس

موثر جهت تأمين كسري 

پاركينگ در بافت مسكوني دو 

محله بلورسازي و امامزاده 

 حسن

 ي مورد بررسي پروژه هاتهيه بانک اطالعات كمي و كيفي محله.1

 تعيين ميزان عرضه و تقاضاي پاركنيگ.0

 تعيين ميزان كسري پاركينگ.7

 نگ تعيين عوامل و شرايط موثر در كسري پاركي.4

 ي مداخلههاتعيين برنامه.1

60/9/19 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 13منطقه

171 

ارائه راهكارهاي ساماندهي 

تردد موتور سيكلت در بازار 

 (10تهران )منطقه 

ه ي بازار تهران با ـ بر اساس شرح خدمات، بخش پيشنهادات ـ ، در محدودهاارائه راهكارهاي ساماندهي تردد موتورسيكلت

ي كيفي ترافيكي، ارائه ي راهكارهاي راهبردي و مكاني هامحتواي شناسايي مشكالت موتورسواران، اطالعات حاصل از تحليل

 هابراي تردد موتورسيكلت

60/9/9 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 10منطقه

176 

مطالعات عرضه و تقاضاي 

ده فلكه پاركينگ در محدو

 (1دوم صادقيه )منطقه 

 ها در محدوده مورد مطالعه شامل برآورد ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ و تحليل آنگزارش وضعيت موجود پاركينگ خودرو

ي پاركينگ به همراه برآورد هاگزارش پيشنهاد مكانهاي احداث و يا تخصيص فضا به پاركينگ با ظرفيت پيشنهادي و دسترسي

 كلي و اولويت بندي آنهاي هاهزينه

60/11/3 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

142 

ارائه برنامه مديريت بهينه 

توليد و مصرف در فضاهاي در 

اختيار مديريت شهري با 

تاكيد بر انرژي خورشيدي 

 3مطالعه موردي منطقه 

 شهردار ي تهران

ي منتخب اداري و هادر كاربري Photovolticsهاي طالعات اوليه )امكانسنجي( براي استفاده از سلولي عملي با توجه به مهاارايه طرح.1

 فضاي سبز شهري

 مشخص نمودن پتانسيل موجود در هر كاربري انتخابي جهت اجراي طرح و بازخوردهاي احتمالي آن .0

 برآورد هزينه خريد تجهيزات احتمالي مورد نياز-

 احتمالي جهت اجراي طرح عملي هايبرآورد هزينه -

 هاي نگهداري سيستمبرآورد هزينه -

 ي ناشي از مصرف انرژي پس از اجراي طرح پيشنهاديهاميزان صرفه جويي در هزينه -

 هاي زمانيبرآورد ميزان سودآوري احتمالي اجراي طرح در هر كاربري منتخب در بازه -

60/6/13 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

شهري توسعه 

شهرداري 

 3منطقه

141 
بررسي و يافتن راهكارهاي 

سنجش اولويت شهروندان 

 شهرداري تهران 1منطقه 

 ي پيشنهاديهاارزيابي ضريب كارايي تكنيک.1

 ي پيشنهادي هاو روش هاشناسايي نقاط قوت و ضعف تكنيک.0

 اصالح و ارائه برنامه اجرايي نهايي جهت عملياتي نمودن.7

60/10/3 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 1منطقه

140 

آسيب شناسي عدم رضايت از 

عملكرد )دفاتر خدمات 

الكترونيک و ارائه راهكارهاي 

 02ارتقاي آن در منطقه 

 احصاء معيارهاي سنجش رضايت شهروندان وعوامل موثر.1

 ي قانوني و اسناد فرداستهابررسي پشتوانه.0 

 ود دفاتر خدمات الكترونيكي از ابعاد مختلفبررسي وضعيت موج.7 

 نظر سنجي از شهروندان و سنجش ميزان رضايت آنها .4 

 ارزش گذاري و رتبه بندي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايتمندي شهروندان .1

 SWOTو تهديدات با استفاده از تكنيک  هاآسيب شناسي وضعيت موجود و ارائه نقاط قوت و ضعف ، فرصت .9

 يابي و تحليل عملكرد دفاتر مبني بر عوامل موثر بر رضايت شهروندان ارز .3

 تدوين راهكارهاي كاربردي به منظور بهبود عملكرد دفاتر خدمات الكترونيک منطقه .1

60/12/4 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 02منطقه

147 

شناسايي و اولويت بندي 

هاي منطقه و پتانسيل

رهاي جذب مشاركت راهكا

سرمايه گذاري مردمي منطقه 

02 

 بررسي وضعيت موجود.1

 شناسايي خصوصيات دموگرافيک منطقه .0

 بررسي روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در منطقه .7

 اولويت بندي  مشكالت و موانع پيش روي سرمايه گذاران در سطح منطقه .4

 يه گذاري منطقهي منطقه و اولويت بندي سرماهاشناسايي ظرفيت .1

 استراتژي جذب مشاركت سرمايه گذاري .9

 تدوين راهبردهاي عملياتي در زمينه بهبود وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوصي .3

 تدوين برنامه عملياتي و ارائه برنامه زمان بندي و گانت چارت .1

60/12/4 67 122 

معاونت 

ريزي و برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 02منطقه
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 ان حفاظت شهرداری تهرانستاد یگ 

 

 
 19عملکرد ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران به تفکیک مناطق در  سال 

 تعداد موارد تعداد نفرات شرح مأموریت

 99601 1211 ابالغ اخطاريه و پيش آگهي

 3146 190 (6همكاري انتظامي در اجراي ماده)

 همكاري انتظامي باعوامل اجراي احكام شهرداري

از عمليات ساختماني  بدون پروانه در رفع خالف 

 ) تخريب (  122اجراي رأي كميسيون ماده 
1739 666 

 16114 1647 122تيغه و پلمپ  در اجراي ماده 

 11221 1191 فک پلمپ و بازديد و ...

 0149 1727 همكاري انتظامي با عوامل ساماندهي شهرداري

 1090 1716 ي از ساخت و ساز غير مجازهمكاري انتظامي با عوامل شهرداري در جلوگير

 01411 4162 همكاري انتظامي با عوامل شهرداري رفع سد معبر

 7919 376 همكاري انتظامي بمنظور جلوگيري از خودروهاي حامل خاک و نخاله

 2 2 اتالف سگهاي ولگرد ) قالده (

 06112 9107 همكاري انتظامي در جمع آوري افراد ولگرد و متكدي و كارتن خواب

 7019 360 همكاري انتظامي در جمع آوري كودكان خياباني

 426 1113 ساير مأموريتهاي انتظامي  ) فوتبال ، ملي و ... (

 40 31 دستگيري سارق و تحويل كالنتري محل

 14 010 كنترل تجمعات غير مجاز

 643 62 امحاء شعار نويسي

 916 00 كشف سي دي ) حلقه (

 2 0 ت (كشف پاسور ) دس

 16 07 ي فرسودههاجمع آوري خودرو

 بازديدها
 421 1416 درون يگاني

 03 433 ساير
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 (9)19آمار عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

عنوان
لویزان 
چیتگر 
 

صار
سرخه ح

 

الله
ت 

مل
شهر 

پارک
جو 

ش
دان

 

ی
راز

س 
پلی

قائم 
ت 

بعث
ن 
آزادگا

 

 02 0 2 1 2 2 4 0 0 77 47 32 دستگيري مرتكبين  به جرائم منكراتي

 4 1 1 0 2 7 1 1 4 1 7 9 دستگيري فراري از منزل

 47 02 1 07 42 14 43 91 91 011 131 043 دستگيري معتاد

 7 2 2 11 1 7 3 2 1 0 1 1 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 2 7 2 0 1 1 2 2 2 9 7 1 دستگيري اغفال كننده

 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 7 دستگيري زورگير

 1 1 2 1 2 1 2 2 2 10 0 7 دستگيري مظنون به زورگير

 11 1 2 4 1 9 0 9 2 00 7 04 دستگيري سارق

 2 9 2 1 1 1 2 2 2 3 0 11 دستگيري مظنون به سارق

 2 2 1 02 2 2 2 2 1 1 4 2 دستگيري اراذل و اوباش

 2 7 1 9 2 9 1 2 3 1 1 7 اميسدستگيري مزاحمين نو

 2 2 2 2 2 7 0 2 1 2 4 9 دستگيري جاعل عنوان

 13 9 11 71 3 3 11 10 02 171 14 116 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الكلي

 4 2 2 3 2 1 1 9 1 09 12 40 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 13 11 2 16 2 73 7 4 02 19 62 14 دستگيري نزاع و درگيري

 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 دستگيري شعار نويس

 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 ي هرميهادستگيري اعضاء شركت

 1 1 2 2 2 1 2 1 2 7 1 2 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 دستگيري پاسور فروش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري قمار باز

 072 161 026 31 2 712 037 711 91 901 0211 1121 و بد حجابي تعهد مفاسد اجتماعي

صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت 

 اخالقي
131 414 112 2 2 2 2 2 10 2 2 4 

 09 1 2 07 2 2 2 2 2 101 091 079 توقيف خودرو

 70 3 11 11 2 4 2 7 2 10 727 171 توقيف موتورسيكلت

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 رد رشوه و صحت عمل

 116 91 31 120 10 62 39 020 117 37 34 002 ي يگانيهابازديد



 هرانسالنامه آماری شهرداری ت

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         20
 

 (0)19آمار عملکرد و دستگیری  ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

عنوان
ج 

سی
ب

س 
نرگ

سهند 
نیاوران 
ی 

ساع
ق 

شف
ن 
هنرمندا

 

ی
المهد

ت 
والی

 

 77 2 2 2 47 2 2 2 2 تيدستگيري مرتكبين  به جرائم منكرا

 1 2 2 2 0 2 2 1 0 دستگيري فراري از منزل

 17 71 9 2 1 0 2 2 14 دستگيري معتاد

 0 1 2 2 2 2 2 0 2 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري اغفال كننده

 7 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري زورگير

 0 9 2 2 2 2 2 2 0 دستگيري مظنون به زورگير

 11 2 0 2 2 0 2 2 2 دستگيري سارق

 9 4 2 2 9 2 2 2 2 دستگيري مظنون به سارق

 4 2 2 0 2 2 2 2 1 دستگيري اراذل و اوباش

 1 2 2 2 2 2 2 9 2 دستگيري مزاحمين نواميس

 2 1 2 2 1 2 2 2 2 دستگيري جاعل عنوان

 77 1 2 2 0 2 2 0 1 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الكلي

 1 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 4 4 2 2 0 4 2 10 1 دستگيري نزاع و درگيري

 2 2 2 2 0 2 2 2 2 دستگيري شعار نويس

 2 2 9 2 2 2 2 2 2 ي هرميهادستگيري اعضاء شركت

 2 1 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 1 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري پاسور فروش

 2 2 2 2 0 2 2 2 2 دستگيري قمار باز

 73 012 2 19 121 0 2 914 173 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي

 7 2 2 2 2 2 2 2 2 توقيف خودرو

 7 0 2 2 2 2 2 0 2 توقيف موتورسيكلت

 2 0 2 2 2 2 2 2 2 رد رشوه و صحت عمل

 61 7 2 76 17 0 2 12 12 ي يگانيهابازديد



 حوزه شهردار
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 (9)19در سطح پارکهای تحت پوشش درسال تهران یحفاظت شهردار گانیستاد آمار عملکرد و دستگیری 

عنوان
 

ک
فد

 

00
ن

بهم
بهاران 
 

س
ج فار

دریاچه خلی
 

ت آباد
سعاد

 

شه
اندی

میعاد 
ق 

میثا
ن 

بهم
ی 
شریعت

الغدیر 
ش 

دان
 

 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ن  به جرائم منكراتيدستگيري مرتكبي

 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 دستگيري فراري از منزل

 124 2 2 4 1 2 2 2 12 11 4 16 دستگيري معتاد

 2 2 7 2 2 1 4 2 2 4 2 1 دستگيري مواد فروش )خرده فروشان (

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري اغفال كننده

 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 دستگيري زورگير

 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 دستگيري مظنون به زورگير

 1 2 2 2 2 2 2 2 4 0 2 2 دستگيري سارق

 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 دستگيري مظنون به سارق

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 دستگيري اراذل و اوباش

 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 دستگيري مزاحمين نواميس

 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 يري جاعل عنواندستگ

 6 2 4 0 2 2 2 2 40 01 2 4 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الكلي

 2 2 2 2 2 2 2 2 7 4 2 2 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 47 2 2 0 2 2 2 2 12 7 2 7 دستگيري نزاع و درگيري

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري شعار نويس

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ي هرميهاي اعضاء شركتدستگير

 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 دستگيري پاسور فروش

 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 دستگيري قمار باز

 111 2 60 16 2 11 423 172 0911 111 2 131 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت 

 اخالقي
2 2 2 6 2 2 2 2 19 2 2 2 

 2 2 1 4 2 2 2 2 6 2 2 2 توقيف خودرو

 2 7 7 3 2 2 31 2 1 70 12 1 توقيف موتورسيكلت

 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 رد رشوه و صحت عمل
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 (2) 19پارکهای تحت پوشش درسالدر سطح  تهران یحفاظت شهردار گانیستاد آمار عملکرد و دستگیری  

عنوان
توچال 
شیدیه 

جم
 

دارآباد
سار 

کوه
 

پرواز
درکه 
دربند 
شار 

آب
 

الغه
ج الب

نه
 

ل
جمع ک

 

 096 7 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري مرتكبين  به جرائم منكراتي

 91 2 2 2 2 2 2 0 2 2 دستگيري فراري از منزل

 1117 41 07 17 70 7 19 36 79 01 دستگيري معتاد

 11 6 2 1 2 2 1 2 2 2 تگيري مواد فروش )خرده فروشان (دس

 07 2 2 2 2 2 2 0 2 2 دستگيري اغفال كننده

 01 2 2 2 2 2 2 2 2 7 دستگيري زورگير

 11 2 2 2 1 2 2 0 2 7 دستگيري مظنون به زورگير

 114 0 2 2 7 2 0 2 1 2 دستگيري سارق

 34 2 2 1 12 1 7 2 1 2 دستگيري مظنون به سارق

 76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري اراذل و اوباش

 37 9 2 2 1 2 2 2 2 6 دستگيري مزاحمين نواميس

 00 2 2 2 2 2 2 2 2 1 دستگيري جاعل عنوان

 662 16 9 02 19 2 47 31 71 76 دستگيري شارب خمر و حامل مشروبات الكلي

 177 2 0 2 11 0 2 1 2 7 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 764 14 2 00 10 2 2 2 2 02 گيري نزاع و درگيريدست

 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري شعار نويس

 01 9 2 2 2 2 2 2 2 2 ي هرميهادستگيري اعضاء شركت

 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري پاسور فروش

 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دستگيري قمار باز

 11112 117 07 0 2 71 09 61 17 121 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 392 16 2 2 2 1 2 2 2 2 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويي امنيت اخالقي

 113 06 72 1 1 0 71 1 4 11 توقيف خودرو

 330 46 1 1 7 2 9 1 2 4 توقيف موتورسيكلت

 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رد رشوه و صحت عمل
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 19در سطح پارکهای تحت پوشش درسال تهران یحفاظت شهردار گانیستاد آمار عملکرد و کشفیات  
   

ن
عنوا

ن   
هروئی

 

ک
تریا

ش 
شی

ح
ک 

کرا
شه 

شی
 

س( 
سایر مواد مخدر )  گرا

ی ( 
ی  و شکار

ح گرم  ) باد
ال

س
 

ح سرد 
ال

س
 

ی(
ی  )لیتر/قوط

ت الکل
شروبا

م
 

سروقه
ف خودرو م

ش
ک

 

سروقه
ت م

ف موتور سیکل
ش

ک
 

س
ی غیر مجاز

ی د
 

 
پاسور

 

ی قلیان
جمع آور

ب 
صاح

ال
اموال ب

 

 1 1632 2 2 12 71 63 71 0 12 36 2 171 171 11 لويزان 

 3 4062 44 92 0 4 74 19 0 16 701 2 019 130 01 چيتگر

 10 021 1 176 1 6 41 04 2 71 41 2 31 741 12 سرخه حصار 

 0 2 111 731 2 2 1 1 2 10 1 2 111 76 0 الله 

 0 2 6 0920 2 2 1 1 1 76 7 4 79 31 11 ملت

 1 2 02 2 2 2 2 4 2 71 9 2 60 11 10 پاركشهر

 04 9 1 63 0 2 2 2 2 1 4 2 06 6 1 دانشجو

 01 741 74 2 1 2 2 2 2 2 74 2 07 72 9 رازي

 1 10 2 2 7 10 771 10 2 0 4 2 03 49 11 پليس

 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 7 67 0 قائم

 3 72 2 70 9 2 2 7 2 2 1 2 11 07 1 بعثت

 12 017 93 17 4 1 1 1 2 04 19 2 73 60 17 آزادگان

 2 01 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2 1 2 4 بسيج

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 2 نرگس

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سهند

 2 97 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 نياوران

 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 2 1 2 ساعي

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شفق

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 0 2 2 هنرمندان

 11 773 4 127 2 2 2 3 2 6 03 2 1 119 1 المهدي

 1 1072 11 2 4 9 4 02 2 01 06 2 79 13 1 واليت

 100 1370 711 4113 73 96 174 171 1 792 111 1 174 1941 101 1جمع صفحه 
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 19در سطح پارکهای تحت پوشش درسال تهران یحفاظت شهردار گانیستاد عملکرد و کشفیات   آمار
  

ن
عنوا

ن   
هروئی

 

ک
تریا

ش 
شی

ح
ک 

کرا
شه 

شی
 

س( 
سایر مواد مخدر )  گرا

ی ( 
ی  و شکار

ح گرم  ) باد
ال

س
 

ح سرد 
ال

س
 

ی(
ی  )لیتر/قوط

ت الکل
شروبا

م
 

سروقه
ف خودرو م

ش
ک

 

سروقه
ت م

ف موتور سیکل
ش

ک
 

ی غی
ی د

س
ر مجاز

 

 
پاسور

 

ی قلیان
جمع آور

ب 
صاح

ال
اموال ب

 

 4 43 03 14 2 2 2 2 2 1 0 2 9 3 1 فدک

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70 2 1 2 2 بهمن00

 10 111 03 131 4 1 1 4 2 2 02 2 6 1 17 بهاران

 2 0132 40 2 1 1 9 10 2 0 1 2 9 1 2 درياچه شهداي خليج فارس

 2 2 2 922 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سعادت آباد

 2 2 2 2 0 2 2 2 2 90 2 2 2 2 2 انديشه

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 ميعاد

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 ميثاق

 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 بهمن

 2 76 16 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 شريعتي

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الغدير

 2 71 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دانش

 7 12 0 112 2 11 11 1 1 72 4 2 3 71 7 توچال

 3 2 2 2 2 2 11 2 2 47 2 2 14 0 2 جمشيديه 

 12 2 2 2 2 2 73 4 1 39 1 2 101 91 2 دارآباد

 4 31 2 2 2 0 06 2 2 16 13 2 02 10 2 كوهسار

 2 11 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2 2 پرواز

 2 2 2 1 1 2 71 1 2 16 1 2 14 47 7 دركه

 4 4 2 2 2 2 01 2 2 7 2 2 1 19 0 دربند

 2 17 2 2 2 2 12 2 2 01 6 2 3 1 7 آبشار

 40 46 00 302 9 1 11 2 2 14 12 2 712 1 0 نهج البالغه

 021 11347 171 1601 17 13 311 130 3 963 961 1 1477 1106 191 جمع كل
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 اداره کل امور مالی و اموال 
 

 دارايی ها69 -69ترازنامه سال 

 درصد تغییر )مبالغ به ريال(69سال  )مبالغ به ريال(69سال  دارايـــهــــا

 دارايــــهـــای جــاری

 53 0816553568857 6866351685535 موجودي نقدوبانك

 177- 7 155515351 سپرده هاي کوتاه مدت

 6 57108788885187 60768075105085 اد دريافتني تجاريحسابها و اسن

 8 56551577551355 51356831855185 ساير حسابها و اسناد دريافتني

 55- 551876501186 1105013553750 مشارکتها و سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت

 16 0557588855868 5538765538855 موجوديهاي مواد وکاال

 57 8156515587105 5670058870531 داختهاعلي الحسابها و پيش پر

 17 891399616119191 881699996816891 جمع دارايی های جاری

 دارايـــیــهـــای غیرجاری

 11 57508586505788 65687656766788 دارايي هاي ثابت مشهود

 56 1587550885551 1758588850558 دارايي هاي ثابت نامشهود و ساير داراييها

 6 83365557356376 85808733838085 گذاريها و مشارکت هاي بلند مدت سرمايه

 38 88313887015553 10858733500833 حسابهاي دريافتني بلند مدت

 55 186755505855370 117565155507733 جمع دارايی های غیرجاری

 15 556375868758350 553335085558518 جمع کل دارايیها

 ها هیبد69 -69ترازنامه سال 

 درصد تغییر )مبالغ به  ريال( 69سال  )مبالغ به  ريال(69سال  بـــدهـــیـــهـــا

 بـــدهـــیـهـــای جـــاری

 56 51153555583050 55105065605815 حسابها و اسناد پرداختني تجاري

 86 50307067585508 57555856567577 ساير حسابها و اسناد پرداختني

 85 0563553573583 6588178185588 ايع پرداختنيسپرده ها و ود

 86- 5703616038887 8131888311085 پيش دريافتها

 55 818555081601 058785575103 ذخاير

 58 13517557665388 11557505816075 حصه جاري تسهيالت دريافتني

 68 883111119913669 19961913611193 جمع بدهی های جاری

 8161 81616999861 616999861 حسابهای فی مابین

 بـــدهـــیـهـــای غیر جـــاری

 7 حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت
  

 7 تسهيالت مالي دريافتني بلند مدت
  

 99 8136888999691 8611996116999 ساير بدهی های بلند مدت

 69- 119391919668 631999911363 درآمد سنواتی

 8- 9691199119619 9699168661189 جمع بدهی های غیرجاری

 61 891989399366661 19889999968611 جمع بدهی ها

 ارزش ويژه

 اندوخته ها
  

7 

 5 156500531381005 155058658180553 (36/1/1تفاوت درآمدوهزينه انباشته سنواتي)از

 7 تفاوت درآمد و هزينه سال جاري
 

7 

 7 ارزيابي دارايي ها
 

7 

 9 861633918168336 869396199893991 جمع ارزش ويژه

 89 991116616166193 991119369696989 جمع بدهیها و ارزش ويژه
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 ( الير ونیلی) مبالغ به م68 -69یسال ها نهيمازاد درآمد برهز

 درآمدها

 69سال  69سال 68سال

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

 165086115 175 185055557 88 153817708 176 لياتيفروش ودرآمدهاي عم

 6618735 5 5878556 5 6056031 5 برگشت ازفروش ودرآمدهاي عملياتي

 18587005 8 18655887 17 15166658 17 تخفيفات وجايزه هاي خوش حسابي درآمدهاي عملياتي

 7 7 - - کارمزد و جرايم درآمدهاي عملياتي
  

 186081875 38 115885636 36 117833006 81 و تخفيفات درآمدهاي عملياتيفروش و برگشت از فروش 

 15686685 11 57085655 15 15083501 17 درآمدهاي غيرعملياتي

 585615 7257 1880715 1 1535880 -1 برگشت ازدرآمدهاي غيرعملياتي

 15557 72778 55 7 507 - تخفيفات وجايزه هاي خوش حسابي درآمدهاي غير عملياتي

 7 7 - - کارمزد و جرايم درآمدهاي غيرعملياتي
  

 18807335 16 11616575 8 فروش و برگشت از فروش و تخفيفات درآمدهاي غير عملياتي
  

 7 7 7 - سايردرآمدها)قبل ازتشخيص نوع درآمد(
  

 161886876 177 188075618 177 151875108 1 جمع درآمدها

 ائه شده :بهاي تمام شده فروش و خدمات ار
      

 15556780 17 3583555 0 8158818 3 هزينه هاي ماموريت اجتماعي و فرهنگي

 50156550 87 58357355 51 58557313 58 هزينه هاي ماموريت حمل و نقل و ترافيك

 55060051 720 55336835 18 10885551 15 هزينه هاي ماموريت خدمات شهري

 5185158 8 5585835 5 5580551 5 يت بحرانهزينه هاي ماموريت ايمني و مدير

 8516850 5 6110735 5 5317650 5 هزينه هاي ماموريت  شهرسازي

 65507571 85 85813671 50 88636188 58 هزينه هاي ماموريت  خدمات مديريتي

 167575855 177 155708758 177 116518533 177 جمع هزينه ها

 مازاد)کسري(
 

5535581 
 

11588568 
 

1658638 

 

 68-69ی سال های شهردار یهای مال نسبتخالصه صورت مقايسه ای 
 69سال  69-69 69سال 68سال شرح

 83258 10258 31 36 درصد هزينه عمراني ونگهداشت بودجه به کل هزينه بودجه

 7280 7278 7233 1 نسبت آني

 1211 7281- 1255 5 نسبت جاري

 68 55 80 85 درصدکل بدهي به کل دارائي

 بدهي جاري را مي پوشاند نسبت آني: اين نسبت نشان ميدهد که دارائي هاي آني)دارائيهاي جاري منهاي موجودي مواد وکاالوپيش پرداختهاوعلي الحسابها(تا چه اندازه

 نقدينگي در کوتاه مدت ميباشد.نسبت جاري:اين نسبت نشان ميدهد که دارائي هاي جاري تا چه ميزان بدهي جاري را مي پوشاند،نسبت مذکور مقياس 
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 11-69ی سال هایشهردار یهای مال صورت مقايسه ای تحلیلی نسبت

 69سال  69سال 68سال  61سال  16سال  11سال  فرمول نسبتهای نقدينگی

 7280 7233 1283 1261 1250 1261 موجوديهاي نقدي+مطالبات/بدهي جاري نسبت آني

 1211 1255 1261 1201 1268 1205 داراي جاري/ بدهي جاري نسبت جاري

 7258 7265 7261 7255 726 7250 داراي جاري/ کل دارايي نسبت دارائي جاري

 69سال  69سال 68سال  61سال  16سال  11سال  فرمول نسبتهای فعالیت

 726 726 726 725 7253 7288 خالص درآمد عملياتي/کل دارايي نسبت گردش دارايي

 16027 16727 18327 155 156 518 متوسط مطالبات/درامد عملياتي خالص856 ه روز(دوره وصول مطالبات)ب

 1726 820 825 5215 5260 1285 خالص درامد عملياتي/سرمايه درگردش گردش سرمايه جاري

 69سال  69سال 68سال  61سال  16سال  11سال  فرمول نسبتهای سرمايه گذاری

 7288 7283 7206 7253 7258 7258 بت/ارزش ويژهدارايي ثا نسبت دارائي به ارزش ويژه

 7238 7205 7268 7205 7255 7280 کل بدهي/ارزش ويژه نسبت کل بدهي

 7231 7268 7261 7250 7255 7280 بدهي جاري/ارزش ويژه نسبت بدهي به ارزش ويژه

 7251 7255 7250 7260 7258 7208 ارزش ويژه/کل دارايي نسبت مالكانه

 69سال  69سال 68سال  61سال  16سال  11سال  فرمول ورینسبتهای سودآ

 7271 7278 7275 7258 7215 7270 سودخالص/فروش خالص بازده فروش

 7271 7273 7276 7251 721 7275 سودخالص/ارزش ويژه بازده ارزش ويژه

 . 7276 7275 7215 7270 7278 سودخالص/جمع دارايي بازده دارائي

 7215 7277 7218 7255 7280 7218 سودخالص/سرمايه درگردش بازده سرمايه درگردش

 . 7277 7275 7215 7270 7278 )سودخالص/فروش(/)فروش/جمع دارايي( نسبت دوپان
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 (الي)مبالغ به ر 61-69 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یثابت اختصاص يیصورت خالصه  دارا

 61سال  68سال  69سال 69سال  شــــــــــــرح
 رصدتغییرد

69-69 

 7251 11568653111778 11558850858008 16558833868785 16588535510605 1شهرداري منطقه   

 37260 086083331868 387758767613 1555655585833 5511155115163 5شهرداري منطقه   

 57.70 5100737717385 5155803865885 5158053585116 5680806335778 8شهرداري منطقه   

 85275 1588755778858 5753808560555 5857330358810 8338555878158 5شهرداري منطقه   

 5235 8835756835775 5757715617788 5805117050675 5677555585818 6شهرداري منطقه   

 58205 1888388718053 5535758535086 5015878350670 8613801835870 5شهرداري منطقه   

 8218- 1588885601335 1605713868868 1357153705573 1055157851885 0طقه   شهرداري من

 57208 1755178073073 1118513805818 1581151678878 1535888635705 3شهرداري منطقه   

 10250 656688506118 873775808853 1775658035385 1108508535117 8شهرداري منطقه   

 1208- 1085817883557 1018533550583 1386137517665 1378617560575 17شهرداري منطقه   

 63283 053638185800 033051818058 888308855605 1508768556868 11شهرداري منطقه   

 1261- 1877358155715 1763560855885 1577518587817 1135585868030 15شهرداري منطقه   

 1235 551351585858 508513885831 656355186015 605808188888 18شهرداري منطقه   

 15255 1785650851537 1188318886501 1608787157551 1353118550055 15شهرداري منطقه   

 57258 1580815057557 1615566781518 1085071365557 5738735555806 16شهرداري منطقه   

 170285 385155558685 380836507005 357101515885 1077086887788 15شهرداري منطقه   

 88256 516338130785 585550566855 556500858057 351785836367 10شهرداري منطقه   

 81217 1715155518155 1535085535588 1578008511355 5175660881670 13شهرداري منطقه   

 5285- 1580531585185 1311588865653 5580756886755 5558657555583 18شهرداري منطقه   

 6285 1856357378806 1585556586535 1057056665830 1356585885878 57شهرداري منطقه   

 8275 530533550868 580056088557 576777058870 568078605558 51شهرداري منطقه   

 15263 6853370158658 6781355718755 878853055117 1751875650580 55شهرداري منطقه   

 1278 1358317060505 5166831585665 5733505015138 5117165600585 ه کل امور ماليادار

 83235 15888583055 10886386870 10687558103 55556805188 اداره کل رفاه وتعاون

 86266- 85805550885 81358655587 85038516055 1585530553 اداره کل پشتيباني

 5216- 1355775551503 1063855855866 1071830776755 1555385860531 حسابداري امالک ومستغالت

 171235 8733660536 5550178360 5118637070 5503631355 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 مرکز پيشگيري ومديريت بحران
 

7 
  

7277 

 85285- 1055883050508 5555585806353 1585830836605 315585856855 معاونت فني وعمراني

 5265- 531718037 5513518508 5071867817 5687586557 داره کل حراستا

 11253 50887317758538 61830516016887 65687355075538 57508586505788 جمع داراييهاي ثابت

 استهالک انباشته دارايي هاي ثابت اختصاصي
 

16558833868785 
  

-177277 

 5366255 50887317758538 61830516016887 58857516760008 57508586505788 جمع داراييهاي ثابت اختصاصي
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 )مبالغ به ريال(61-69صورت خالصه  دارايی ثابت عمومی براساس واحدهای تابعه در سال های 

 61سال  68سال  69سال 69سال  شــــــــــــرح
 درصدتغییر

69-69 

 88- 5555065855873 8151335508573 5875751881558 5515875875587 1شهرداري منطقه   

 353 1563050715588 5871306351615 576735305768 8357555371358 5شهرداري منطقه   

 3 1581108366508 5058551518508 6358186765880 5501351715513 8شهرداري منطقه   

 158585 5731133638851 6535583567813 6858585781 3637730581778 5شهرداري منطقه   

 51- 5533755553555 5533755553555 5317865755018 5785885538803 6شهرداري منطقه   

 58 066850515151 886756088501 1513306156556 5736155888586 5شهرداري منطقه   

 01- 1365710051575 5663356567857 5587687067857 1856706877555 0شهرداري منطقه   

 15 880136655535 1718857805668 1730313380787 1510085058500 3شهرداري منطقه   

 8- 655507888056 576157035375 005765857156 067877137118 8شهرداري منطقه   

 5 1635105703157 1318687588700 5716055563005 5760357886568 17شهرداري منطقه   

 65- 065577655816 305580576686 1155857318588 618506555670 11شهرداري منطقه   

 6- 5850351573857 5860351573857 5655560711501 5508578153565 15شهرداري منطقه   

 60- 1867567565370 8887835888576 5335865157517 5111813550533 18شهرداري منطقه   

 51- 5555818808508 8513080885870 8671635058583 5060855850551 15شهرداري منطقه   

 50 1838550167135 8685855657855 6565555570505 0576171775561 16شهرداري منطقه   

 7 1581580358377 1538081067173 1538081067173 1538081067173 15شهرداري منطقه   

 58- 1535856158855 1666555151108 1576388505515 315750050881 10شهرداري منطقه   

 08- 1115761515707 1585157781550 5177156555733 653855885851 13منطقه    شهرداري

 31- 5186801817117 8151656088150 8855805585378 068055888881 18شهرداري منطقه   

 51- 1503568015500 1565531718555 8555055533335 5657535858585 57شهرداري منطقه   

 8 888855537373 888855537373 1565388855138 1538675536783 51شهرداري منطقه   

 60- 037568085783 1587885773058 8500501835658 1631517130657 55شهرداري منطقه   

 85- 15868588355785 6867553535755 6867553535755 8573518005651 اداره کل امور مالي

 38- 58668866605066 55588858035083 05581505558355 18765016356380 معاونت فني و عمراني

 7 3137575855115 3137575855115 3137575855115 3137575855115 حسابداري امالک ومستغالت

 55- 81357088385313 113086575355578 165875785756175 38633365587585 جمع

 سازمان مستقل گرديده است. 38داره کل امالک و مستغالت از سال ا
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 (الي)مبلغ به ر61-69 یها تابعه در سال یبلند مدت براساس واحدها یومشارکتها هايگذار هيورت خالصه  سرماص

 61سال  68سال  69سال 69سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

69-69 

 1270- 018556773038 306308501365 388758675703 387758675703 1شهرداري منطقه   

 17250 6065138815656 5855586685037 6585868885737 6887585388388 5  شهرداري منطقه 

 55275 055106706558 078537351677 805070610006 1581138155605 8شهرداري منطقه   

 8258- 887771678506 585056571815 585056571815 503885511858 5شهرداري منطقه   

 7277 8856615380710 1036835851518 5535508311638 5535508311638 6شهرداري منطقه   

 1233- 1156565757631 1156565757631 1778357568508 835863555158 5شهرداري منطقه   

 7277 7 7 7 7 0شهرداري منطقه   

 7277 815775175075 585785783105 551883583505 551883583505 3شهرداري منطقه   

 50236- 138586500580 138558161580 88536155568 53587856885 8شهرداري منطقه   

 7 7 17شهرداري منطقه   
 

7 7277 

 7277 7 7 7 7 11شهرداري منطقه   

 55238- 858518078588 507536588550 513557855570 153557855570 15شهرداري منطقه   

 15258- 7 505686065035 505686065035 551835388388 18شهرداري منطقه   

 7277 7 7 7 7 15شهرداري منطقه   

 16286 130513551888 660583518888 550555551888 618715356777 16شهرداري منطقه   

 11263- 558833537081 5067515585583 5055088585583 5553038005615 15شهرداري منطقه   

 7277 15885065155 15518871673 15518871673 15518871673 10شهرداري منطقه   

 131236 550656158850 567361610150 567361610150 070750055000 13شهرداري منطقه   

 7277 185350581518 151350581518 118888777777 118888777777 18شهرداري منطقه   

 7277 131551361881 813388780867 555815810867 555815810867 57شهرداري منطقه   

 7277 816153816577 816153816577 816153816577 816153816577 51داري منطقه   شهر

 7277 7 887777777777 871858558577 871858558577 55شهرداري منطقه   

 6217 11661685878500 11535031005756 18615357505586 57611060135705 اداره کل امور مالي

 اداره کل رفاه وتعاون
  

7 37777777 7277 

 6270 55557555831383 58755701857583 85808733838085 83365557356376 جمع

  تجميعي خارج شدهسازمانهاي مندرج در جدول فوق بدليل مستقل بودن از صورتهاي مالي 
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 (الي)مبالغ به ر61-69  یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل یصورت خالصه فروش  درآمدها

 61سال  68سال  69سال 69سال  ــــرحشــــــــ
 درصدتغییر

69-69 

 6- 51851855505386 58783783555535 10833185005555 15657013865813 1شهرداري منطقه   

 55- 17715135581778 11788567785855 15557756656555 15865800756886 5شهرداري منطقه   

 07 15086515600306 17755555888613 17381087857555 13555738775708 8شهرداري منطقه   

 53 6376576555105 3810566556875 5137555155886 8183011558301 5شهرداري منطقه   

 5- 6535537585355 8551016551168 5381075376588 5633775070156 6شهرداري منطقه   

 7 6300151055556 5018771183883 0363056878058 0338375635380 5شهرداري منطقه   

 55 5687356535055 8888815670070 8586863155851 5317817155160 0شهرداري منطقه   

 8 6765560383155 6556585583836 1557853757736 1035387673008 3شهرداري منطقه   

 8- 558855568855 338335558530 601060718818 660861551688 8شهرداري منطقه   

 55- 055080180588 387556585835 1558555555010 886518685385 17رداري منطقه   شه

 85- 878063585353 1185635311086 1557588515786 1755838658003 11شهرداري منطقه   

 55- 8755808136886 8858515556583 8583557158637 5383587835587 15شهرداري منطقه   

 13 1537755668568 1186875685300 1755168301171 1587755516756 18شهرداري منطقه   

 5 1518176571730 1888558377558 1108555665580 1551658105051 15شهرداري منطقه   

 53 355071687158 1555886605505 1737555816558 1685085858610 16شهرداري منطقه   

 8 833108018185 8813865578801 1155781755835 1555555711357 15شهرداري منطقه   

 55- 870153588505 380310366565 1785181553575 603751167777 10شهرداري منطقه   

 55 1111568585578 1885586850535 1583075773586 1315815315578 13شهرداري منطقه   

 5 555136051878 617856836378 655565616375 666578866505 18شهرداري منطقه   

 5- 386501735885 1180550855516 1153515865855 1783587677581 57شهرداري منطقه   

 15- 1857173576508 1815605535868 1815837571585 1558736711786 51شهرداري منطقه   

 13 5583151335588 6135350501665 6858836758761 5856658505151 55شهرداري منطقه   

 50 11558588755887 18563808065535 57350858508587 85305556837887 ور مالياداره کل ام

 7 7 7 7 7 اداره کل رفاه وتعاون

 7 7 7 7 7 حسابداري امالک ومستغالت

 18 88551310801568 153817708035516 115885636383881 186081875535616 جمع
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 (الي)مبالغ به ر61-69یها تابعه در سال یابراساس واحده  یاتیعمل ریغ یصورت خالصه درآمدها

 61سال 68سال 69سال 69سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

69-69 

 55 185515808075 5305775381585 1150010650565 1578865558585 1شهرداري منطقه   

 8 1637185851555 1517030055350 5885553157553 8187667703005 5شهرداري منطقه   

 06- 808658881838 815057781083 666885685775 188351535088 8شهرداري منطقه   

 00- 01878611815 885858551038 517536563673 180355580185 5شهرداري منطقه   

 05- 1585335156336 8738685107558 5586888057716 553578817171 6شهرداري منطقه   

 58 53007517505 58171563388 855753605638 681818573583 5شهرداري منطقه   

 50 808081710501 515101068836 506558855668 568581588607 0شهرداري منطقه   

 65- 8786750085 10575085015 585878015808 158755551855 3شهرداري منطقه   

 50- 35885538886 50855156661 185080815560 171315551805 8شهرداري منطقه   

 58- 55757585606 51557555586 68753873066 80385573365 17شهرداري منطقه   

 05- 65776518313 551811780361 535053575657 37358300187 11شهرداري منطقه   

 15- 158171388011 867518655660 1865883505758 1583158701515 15شهرداري منطقه   

 1555 185568686688 56518755511 3181585556 111085587585 18شهرداري منطقه   

 57- 33615575586 173388805301 180835778783 160858385585 15شهرداري منطقه   

 56 11617187586 18650357570 118008568701 158885363565 16شهرداري منطقه   

 855 63855853155 80503755850 50788650783 155085811815 15شهرداري منطقه   

 88- 50371158855 55580166565 168560857635 17885033003 10شهرداري منطقه   

 551 55755168568 851080080031 185555850515 585733555555 13شهرداري منطقه   

 55 588785177653 105888153888 885553535715 655303685577 18شهرداري منطقه   

 115 885678853175 57508813575 577851137388 587830158810 57شهرداري منطقه   

 53- 6055656808 0156505803 30176808865 55875331358 51شهرداري منطقه   

 53- 533376033055 1073368505317 5855356068555 5663551038386 55شهرداري منطقه   

 51 558608585157 675836557781 5157656611756 5680580583050 اداره کل امور مالي

 - 7 7 7 61556888 اداره کل رفاه وتعاون

 7 7 7 7 7 اداره کل پشتيباني

 7 7 7 7 7 اداره کل امالک ومستغالت

 177- 1530061353 8500581035 6816855317 7 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 7 7 7 7 7 معاونت فني وعمراني

 10- 5158537060630 15083501563103 18801588858110 15155075001588 جمع
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 (الي)مبالغ به ر61-69 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها یافتنيدر یو اسناد تجار یصورت خالصه حساب ها

 61سال  68سال  69سال 69سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

69-69 

 55- 11550558078156 15675783537771 11175055563575 3556558658183 1شهرداري منطقه   

 15- 8776555885555 5568033703333 8557818671851 5066665386388 5شهرداري منطقه   

 57 8705685718661 5555810188858 5676588656881 5536837007136 8شهرداري منطقه   

 50 6385733555686 6555855388663 6535533055183 5856575138855 5شهرداري منطقه   

 8- 1331553558151 1050871503116 5753557586156 1885855116633 6شهرداري منطقه   

 5 8830670357308 5377568085855 5887553087575 5506573550555 5شهرداري منطقه   

 158 1385551855353 1761675758856 1758535055511 5530087863653 0شهرداري منطقه   

 11 1786781668718 065056875788 806765313567 1735675563151 3منطقه   شهرداري 

 3 1775808518835 1765688585855 1885083806187 1617666505665 8شهرداري منطقه   

 55 858568187087 510551778507 357567581053 1755577085855 17شهرداري منطقه   

 0 615758608185 685351575815 088851835307 085111038173 11شهرداري منطقه   

 17 5166538685516 5703787738155 5575583888870 5351537558101 15شهرداري منطقه   

 81- 1785517888755 357850857655 057810558785 655350356173 18شهرداري منطقه   

 17 558686800065 350855655551 008778033030 363115035560 15شهرداري منطقه   

 157 331766550515 1853038733036 1855055855071 8775158650615 16شهرداري منطقه   

 88 683630888680 857055057705 835157178515 1817803006831 15شهرداري منطقه   

 3- 610555388830 586518075187 578535335888 668073835608 10شهرداري منطقه   

 11 867751555158 1857878588618 1681506563371 1008856738663 13ه   شهرداري منطق

 83 885688515855 556651870815 676558180188 588833658803 18شهرداري منطقه   

 88 650650135615 508068666135 515667863380 315886373857 57شهرداري منطقه   

 5- 1516080035178 1751881570580 838565555185 850866068058 51شهرداري منطقه   

 3 8010555655188 5377863335558 5031551758367 6163783556076 55شهرداري منطقه   

 56 85386558886 1563101005856 1758875651606 1536667137553 اداره کل امور مالي

 1818 803305777 056611555 1505600688 13751873585 اداره کل رفاه وتعاون

 138 18356080881 13051866835 15011500383 85750585885 اداره کل پشتيباني

 56- 013813588881 7 5538587515005 5650833885566 حسابداري کل امالک ومستغالت

 110 1577667777 5851788675 676150851 1780535055 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 53- 605885505776 855355315776 515555885377 165085865877 معاونت فني وعمراني

 6 58310715576565 67518131578737 60768075105085 57108788885187 جمع

 سازمان مستقل گرديده است  38اداره کل امالک و مستغالت از سال 
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 (الي)مبالغ به ر61-69 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها  یتجار یو اسنادپرداختن یصورت خالصه  حساب ها

 61سال  68سال  69سال 69سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

69-69 

 5- 5010057035861 5710583035575 5855888867855 5330580535536 1شهرداري منطقه   

 61 1583385556685 5578561800571 5050835573865 5158605778755 5شهرداري منطقه   

 13 038737368367 1530757580586 5175568655575 5530553136186 8   شهرداري منطقه

 63 078553318573 855851085563 1156515585130 1355777081817 5شهرداري منطقه   

 58 8555765150555 8570557580565 1871656315865 5558855155856 6شهرداري منطقه   

 58 515757880780 687558815875 555838573687 835878886335 5شهرداري منطقه   

 65 355558681135 653563361588 688588515385 858865566587 0شهرداري منطقه   

 65 1383008078155 551558053755 515713353863 588105387156 3شهرداري منطقه   

 08 558165575516 600855555551 565530675578 1155788355513 8شهرداري منطقه   

 15 688856805805 515168188555 535157355333 055155550515 17شهرداري منطقه   

 68 855780185858 377653633351 360880758685 1816157655867 11شهرداري منطقه   

 85 1765518115868 1683755887583 1573587050177 8113155550838 15شهرداري منطقه   

 56 055135515535 610615735585 058538355188 885878575733 18شهرداري منطقه   

 50 1557137138553 553115557801 587606556671 1715501558715 15شهرداري منطقه   

 175 5151055000567 1156855557355 1853585055657 5087635038863 16شهرداري منطقه   

 85 308581557505 1711875710657 308351587816 1185057158055 15شهرداري منطقه   

 1- 501750031885 557718511737 360560615785 367765835085 10شهرداري منطقه   

 55 835558785588 1887755177687 1003858063383 5685616881136 13شهرداري منطقه   

 51 1553857051857 1508581568583 5151117570358 5831587001155 18شهرداري منطقه   

 85 837085687187 1755318386116 1557538555875 1557656887078 57شهرداري منطقه   

 151 585758875858 563808865533 688717761516 1188877605756 51شهرداري منطقه   

 13 5570155805875 5383310715006 8117766087767 8557570656681 55شهرداري منطقه   

 7 88518555 88518555 88518555 88518555 الياداره کل امور م

 31- 15336577586 0855058556 16857580638 5870811805 اداره کل رفاه وتعاون

 31- 87083586555 80655085133 58753778876 8588688383 اداره کل پشتيباني

 اداره کل امالک ومستغالت
 

7 301556553183 
 

7 

 183816 1501510557 50577 11306777 15585005058 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 63 6051575655077 1878538567753 15551588805708 18588757855358 معاونت فني وعمراني

 اداره کل حراست
 

5537777777 608685655 5317677 -177 

 56 85311500105355 58105800075731 55105065605815 51153555583050 جمع

 سازمان مستقل گرديده است 38الک و مستغالت از سال اداره کل ام
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 اداره کل پشتیبانی
 

 

 68-69آمار ساختمان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی در سال 

 عنوان
 تعداد 

 ساختمان ها

 تعداد طبقات 

 ساختمان ها

تعداد اتاق های 

 ساختمان ها

تعداد سالنها 

 کنفرانس

تعداد مراسم و 

 همايش

 68سال 
 10 853 55 3 مرکزي

 
 110 1553 150 85 ستادي

 

 69سال
 875 15 306 68 3 مرکزي

 678 08 1677 577 65 ستادي

 69سال 
 867 10 561 55 0 مرکزي

 576 55 1550 571 50 ستادي

 

 68-69آمار خودروهای استیجاری واحد موتورپول در سال
 موتورسیکلت مینی بوس و ون وانت سواری عنوان

 68سال 
         مرکزي 

 11 5 7 501 ستادي

 69سال
 51 5 806 1815 مرکزي 

 18 6 7 881 ستادي

 69سال 
 51 6 806 1858 مرکزي 

 13 3 7 887 ستادي

 

 68-69آمار خودروهای ملکی واحد موتورپول در سال 
 موتورسیکلت ون مینی بوس وانت سواری عنوان

 68سال 
 7 7 7 550 08 مناطق

 151 18 6 83 131 ستاد

 69سال 
 7 7 5 586 50 مناطق

 175 18 6 85 135 ستاد

 69سال 
 818 8 6 586 07 مرکزي

 155 8 6 87 135 ستادي

 

 68-69سوخت واحد موتورپول در سال 
 جمع موتورسیکلت مینی بوس وانت سواری عنوان

 678 05 58 117 585 ميزان )هزار ليتر( 68سال 

 505 67 15 85 815 ميزان )هزار ليتر( 69سال

 568 67 58 35 585 ميزان )هزار ليتر( 69سال 

 

 69فضای سبز تحت پوشش در سال 

 تعداد ساختمانهاي تحت پوشش واحد فضاي سبز
 0 مرکزي

 86 ستادي

 متراژ فضاي سبز کلي ساختمانها ) مترمربع (
  6677 مرکزي

  5777 ستادي

 تعداد گلدانهاي آپارتماني
 867 مرکزي

 5577 ستادي
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 69در سال  تعداد ساختمان های تحت پوشش

 واحد انتظامات و نگهباني

 تعداد ساختمانهاي تحت پوشش نيروهاي انتظامات
 0 مرکزي

 80 ستادي

 تعداد نيروهاي انتظامات در ساختمانهاي تحت پوشش
 57 مرکزي

 107 ستادي

 تعداد مراجعين ساختمانهاي تحت پوشش
 677 مرکزي

 1077 ستادي

 تعداد ساختمان هاي تحت پوشش واحد موتوري
 8 مرکزي

 11 ستادي

 تعداد ساختمانهاي تحت پوشش واحد تأسيسات
 0 مرکزي

 55 ستادي

 61-69آماراياب و ذهاب واحد موتورپول در سال 

 نوع خودرو عنوان
 استفاده کنندگان سرويس ها اتوبوس های برون شهری اتوبوس های درون شهری

 مینی بوس اتوبوس مینی بوس اتوبوس مینی بوس توبوسا

 87سال 
 87 357 7 5 5 15 تعداد

 7 7 7 1358585777 577557777 5655615777 هزينه

 81سال 
 87 1577 7 5 6 18 تعداد

 7 7 7 5106157777 1878577777 3375157777 هزينه

 56 857 7 6 5 51 تعداد 85سال

 36 807 7 6 6 51 تعداد 88سال 

 81 1 7 7 56 7 تعداد درصد تغيير

 68-69تعداد خودروهای در اختیار مناطق و سازمان ها و شرکت ها در سال های 
 درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  سازمان ،شرکت ،اداره درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  عنوان

 15 حمل ونقل و ترافيك 1- 160 163 166 1منطقه 
   

 5 65 61 61 پارک ها و فضاي سبز 1 155 157 160 5منطقه 

 0 50 55 88 مديريت پسماند 1- 173 178 178 8منطقه 

 18 مشاور فني و مهندسي 7 137 137 137 5منطقه 
   

 8- 81 85 85 زيباسازي 0 157 158 158 6منطقه 

 87 آتش نشاني 1 110 115 110 5منطقه 
 

85 
 

 7 87 87 58 فرهنگي هنري 1 33 30 30 0منطقه 

 7 57 57 57 عمراني مناطق شهرداري 7 05 05 08 3منطقه 

 15 امالک و مستغالت 7 50 50 50 8منطقه 
   

 7 56 56 56 رفاه و خدمات اجتماعي 7 07 07 07 17منطقه 

 0 سزمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي 7 05 05 06 11منطقه 
   

 18 ساماندهي صنايع ومشاغل 1 83 80 80 15منطقه 
   

 8 واحد گشت 1 88 85 81 18منطقه 
   

 6 55 51 55 اتوبوسراني تهران و حومه 1- 35 36 35 15منطقه 

 10 58 65 58 اداره کل تشخيص و وصول درآمد 1 118 113 113 16منطقه 

 0 887 858 886 اداره کل پشتباني 7 38 38 30 15منطقه 

 7 05 05 08 10منطقه 
     

 0 110 178 173 13منطقه 
     

 5- 175 175 176 18منطقه 
     

 11 88 35 08 57منطقه 
     

 7 88 88 85 51منطقه 
     

 7 175 175 175 55منطقه 
     

 15 015 557 075 جمع 1 5850 5580 5508 جمع



 حوزه معاونت مالی واقتصاد شهری 

 18                                                                                                                            سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 اداره کل حسابرسی 
 69در سال  یاداره کل حسابرس یتهایآمار فعال

 عنوان فعالیت

 تفاهمنامه يكپارچه سازي نظام حسابرسي شهرداري تهران.تهيه و تدوين  •

 تهيه و تدوين پيش نويس اليحه /طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي شهرداري در حوزه شهرداري. •

وه تشابه و افتراق استانداردهاي حسابداري بخش برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران ازطريق مشارکت فعال در مجموعه نشست هاي تخصصي بررسي وج 158پيگيري الزامات مندرج در ماده  •

 عمومي و مباني نظام حسابداري و گزارشگري مالي نوين شهرداري ها.

 برنامه پنج ساله دوم شهر تهران از طريق مشارکت در تهيه و تدوين پيش نويس هاي منشور ضد تقلب و منشور ضد پولشويي. 158پيگيري الزامات مندرج در ماده  •

 دوين پيش نويس منشور کارگروه حسابرسي داخلي کالنشهرها.تهيه و ت •

 مشارکت در نشستهاي تخصصي  کارگروه حسابرسي کالنشهر هاي کشور به عنوان تشكل صنفي حسابرسي داخلي کالنشهرها. •

 طرح پنج چالش مشاهده شده حوزه مالي، در کميته پژوهشي مالي و اقتصاد شهري و تصويب آن به شرح ذيل: •

 نظام بهينه ذي حسابي.طراحي 

 طراحي مديريت يكپارچه دارايي هاي سرمايه اي.

 نظام حسابرسي داخلي اثربخش.

 بازنگري و بهنگام سازي در آيين نامه هاي مالي و معامالتي.

 طراحي و استقرار فاز سوم نظام حسابداري و گزارشگري مالي نوين شهرداري ها.

 لي شهرداري تهران بمنظور بستر سازي براي استقرار ، ارزيابي و پايش مستمر سامانه کنترل هاي داخلي شهرداري تهرانطراحي و تدوين چارچوب يكپارچه کنترل داخ

 عضويت اداره کل حسابرسي در ترکيب شوراي شهرداران و مديران ارشد شهرداري تهران. •

 اي نظارتي.اخذ مجوزهاي الزم جهت همطرازي حقوق روساي گروههاي حسابرسي با ساير دستگاهه •

 اخذ مجوزهاي الزم جهت مزاياي حاشيه اي جهت حسابرسان ارشد و حسابرسان. •

 ه مالي شهرداري ها.برنامه پنج ساله دوم شهر تهران از طريق مشارکت در تدوين و انعقاد تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي، اجراي بازنگري و اصالح آيين نام 153پيگيري الزامات مندرج در ماده  •

 از شوراي عالي اداري و استخدامي شهرداري تهران. "معاونت فني و تدوين روش ها"اخذ مجوز ارتقاء جايگاه اداره کل با ايجاد يك معاونت تخصصي •

 روز. 8روز به  17کاهش زمان پاسخگويي مكاتبات واحدها از  •

پيش به سوي  "نفر ساعت دوره هاي تخصصي با عنوان 1585ه معاونت محترم توسعه منابع انساني شامل برگزارينفر ساعت دوره هاي آموزشي پيش بيني شده، پس از اخذ تاييدي 5173برگزاري  •

 )عالوه بر دوره هاي عمومي( 1888در سال  "حرفه اي شدن 

 مشارکت دربرگزاري دومين کنگره انجمن حسابرسان داخلي ايران با ارائه مقاله •

 يري ازتقلب وسوءاستفاده هاي مالي باارائه مقالهمشارکت دربرگزاري پنجمين ساالنه پيشگ •

 لب و سوء استفاده هاي ماليحضور حسابرسان ،حسابرسان ارشد، ومديران حسابرسي دردومين کنگره ساالنه ي انجمن حسابرسان داخلي ايران و پنجمين ساالنه پيشگيري از تق •

 ر انجمن حسابرسان داخلي ايران.نفر از حسابرسان داخلي د 85عضويت حقوقي اداره کل حسابرسي و  •

 برگزاري کالسهاي آموزشي جهت ساير دستگاههاي نظارتي. •

 تهيه و تدوين طرح اداره کل حسابرسي براي هدفمند سازي اصالح حساب در مناطق و واحدها. •

ابداري و گزارشگري مالي شهرداريها با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت کشور مشارکت در تدوين و انعقاد تفاهم نامه همكاري هاي علمي پژوهشي ، اجرايي تدوين دستورالعمل نظام حس •

 آيين نامه مالي شهرداريها .55در راستاي ماده 

 .1885و  1881تجزيه و تحليل گزارشات حسابرسان مستقل منتخب شورا براي سال مالي  •

 گانه. 55قتصاد شهري مناطق تدوين پيش نويس دستورالعمل ضوابط انتصابات معاونين مالي و ا •

 همكاري در تهيه صورتهاي مالي ميان دوره ، تفريغ بودجه و صورتهاي مالي تلفيقي. •
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 عنوان فعالیت

 گانه و حوزه فني و عمران بر اساس مصوبه ماده واحده طرح دو فوريتي شوراي اسالمي شهر تهران. 55بررسي تعهدات سنواتي مناطق  •

 اي مقدماتي حسابرسي به کمك رايانه با هماهنگي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران.تهيه و تدوين طرح اجر •

 تهيه و تدوين طرح  استقرار آرشيو الكترونيكي اداره کل حسابرسي. •

 تي بصورت مكانيزه.راه اندازي سيستم نوين کنترل ، ارزيابي و ارائه گزاشهاي بهنگام از وضعيت پرداختهاي انجام شده تعهدات سنوا •

 مشارکت فعال در کميته سيستم جامع مالي و کميته بستن حسابها. •

به منظور به هنگام سازي اخبار و تعامل دو سويه با واحدهاي تخصصي و حرفه اي و ارائه خدمات  mia.tehran.irاخذ مجوز از مبادي ذيربط  و طراحي ساب پرتال اختصاصي اداره کل به آدرس •

 الكترونيكي.

 تهيه گزارشات ميان دوره اي هشت ماهه و برگزاري جلسات مشاوره اي •

 گانه بر مبناي محورهاي رعايت قوانين و مقررات ، گزارشات حسابرسان مستقل و داخلي و ..... 55تغيير در ساختار ارزيابي و رتبه بندي مناطق  •

 شهرداري بر مبناي صورتهاي مالي در بازه زماني شش ماهه بمنظور حصول اطمينان نسبي و معقولپيشنهاد ثبتهاي اصالحي حسابهاي پرداختني و تعيين تعهدات سنواتي  •

 تهيه گزارشات ويژه ، خاص و مديريتي متناسب با درخواست مقامات مافوق •

 تهيه پيش نويس دستورالعمل خزانه غير نقد •

 تهيه پيش نويس دستورالعمل بافت فرسوده •

 و ارائه نظريه کارشناسي متناسب با موضوع 83رتباط با پرونده هاي ارجاعي از کميسيون ماده ارائه خدمات مشاوره اي در ا •

 ارائه خدمات مشاوره اي در ارتباط با موضوعات حسابرسي مستقل مناطق و واحدهاي تابعه شهرداري تهران به مراجع ذي صالح •

 تخب شوراي اسالمي شهرمشارکت و برگزاري نشستهاي تخصصي مديريتي با حسابرسان مستقل من •

 1888تهيه دستورالعمل بستن حسابهاي سال مالي  •

 1885مشارکت فعال در تهيه بودجه سال مالي  •

 تهيه گزارشي از کسري حساب سپرده پرداختني نسبت به بانك سپرده •

 بررسي و اظهار نظر کارشناسي در خصوص دامنه رسيدگي ديوان محاسبات •

 احدهاي تابعه بمنظور رفع اشكاالت، ابهامات و نارساييهاي مشاهده شده در صورتهاي ماليبرگزاري جلسات با مناطق و و •

 بررسي تاييديه مديران، صورتهاي مالي تجميعي و تلفيقي و تفريغ بودجه شهرداري تهران و ارائه رهنمودهاي الزم. •

 عال از طريق ستاد ساماندهي مسكن کارکنان شهرداري تهران.تغيير در ساختار تعاوني مسكن و معرفي تعدادي از کارکنان به تعاوني مسكن ف •

 تصويب شوراي اسالمي شهر تهران. تهيه و تدوين اليحه احياء شرکت خدمات مالي شهر بعنوان نهاد تخصصي مالي شهرداري تهران و ارسال آن  با تاييد شهردار محترم تهران جهت •

و  يه و تدوين دستورالعمل تشكيل کميته ها و کارگروه هاي تخصصي به منظور نهادينه سازي کار تيمي و مشارکت پذيري کارکنان و رشد و نواورياستقرار و پياده سازي نظام مديريت مشارکتي: ته •

 خالقيت آنان.

ان در مناطق به منظور امكان پذيري توسعه و اجراي طرح هاي حسابرسي داخلي، خدمات فني و الكترونيكي و ارتقاء خدمات اختصاص فضاي اختصاصي و استقرار تجهيزات مناسب براي حسابرس •

 مورد نياز به واحدها با توجه به نقش موثر و جايگاه تعيين کننده اداره کل در اصالح و بهبود و رفع نارسائيهاي تخصصي حوزه مالي.

 براي اولين بار 1885ه اي مستقل در سال پيگيري تخصيص رديف هاي بودج •

 swotتدوين برنامه هاي راهبردي اداره کل حسابرسي با استفاده از تكنيك  •

 تهيه و تدوين پيش نويس اليحه /طرح منشور حسابرسي داخلي. •
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  و وصول درآمد صیاداره کل تشخ
 

 

 69در سال و وصول درآمد صیاداره کل تشخاهم فعالیت 

 آن یشهر تهران و اجرا یاسالم یشورااخذ مصوبات از 

 88/8/50مورخ  08مصوب جلسه « تعيين بهاي خدمات بازديد از باغ پرندگان » مصوبه  •

 88/3/11مورخ  170مصوب جلسه « مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ريلي به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني توسط شهرداري تهران » مصوبه  •

 88/0/50مورخ  178مصوب جلسه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول درشهرتهران » ه مصوبه اصالحيه مصوب •

 1888/11/0مورخ  150مصوب جلسه « مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران»مصوبه  •

 1888/11/15مورخ 153ه مصوب جلس« اخذ عوارض از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران»مصوبه  •

 87مصوب جلسه «  35/5/5به تاريخ  505/157ابالغي به شماره  –اصالحيه مصوبه چگونگي تعيين ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره يازدهم ذيل ماده صد قانون شهرداري » مصوبه   •

 1888/75/8مورخ 

 1888/8/8مورخ  115مصوب جلسه « شهرداري تهران 1888سال ( مصوبه بودجه 85دستورالعمل اجرايي تبصره سي و دوم )» مصوبه  •

 لوايح ارسال شده به شوراي اسالمي شهر تهران •

 به شوراي اسالمي شهر تهران 1888/17/55مورخ  1168880/17ارسالي طي نامه شماره « مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهري» اليحه  •

 1885براي سال « مديريت پسماند  چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات» اليحه  •

 بامحوريت معاونت شهرسازي و معماري -« ارزش واگذاري امتياز تراکم و تعرفه تغيير کاربرد ساختمان ناشي از مصوبات کميسيون ماده پنج » اليحه  •

 ساير موارد

 يشه و بهاي خدمات مديريت پسماندمديريت، نظارت و برگزاري امور مربوط به جوايز خوش حسابي عوارض هاي نوسازي، کسب و پ •

 ميليارد ريال862557وصول عوارض متمرکز به مبلغ  •

 به صورت دستي و مقايسه آن با سامانه 88محاسبه عوارض نوسازي و کسب و پيشه و تابلو سال •

 روي سيستم تستي درآمد امالک 1888بررسي و پيگيري پياده سازي دفترچه ارزش معامالتي امالک سال  •

 گانه مرتبط با سامانه جامع55ي و تهيه گزارش در خصوص امر آموزش دفاتر خدمات الكترونيك شهر توسط پرسنل اداره درآمد مناطق پيگير •

 ) واگذاري چاپ مفاصا حساب به دفاتر خدمات الكترونيك شهر( 

 نظارت و کنترل سامانه درآمد امالک در ادارات درآمد مناطق بصورت سيستمي و بازديد از محل •

 بررسي و اظهار نظر درخصوص اليحه دائمي نمودن قانون ماليات بر ارزش افزوده •

 15و  5همكاري در اجراي آزمايشي طرح تقسيط بدهي موديان در مناطق  •

 کل کشور 1885همكاري در ارائه نظرات اصالحي پيرامون اليحه بودجه سال  •

 اي کشور به کميسيون موارد خاص دولتتهيه و تدوين و ارسال اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ه •

 برگزاري جلسات و پيگيري امور مربوط به پيش نويس اليحه نظام درآمدهاي پايدار شهرداريهاي کشور •

 اظهار نظر و شرکت در جلسات بررسي اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري هاي کشور ارجاعي ار طرف کميسيون موارد خاص دولت •

 يحه بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري ها و ارسال آن به شوراي شهرتهيه و تدوين و ارسال ال •

 تهيه و تدوين و اليحه بازنگري در طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران •

 پروژه هاي زير: RFPتدوين و تصويب  •

 «.شناسايي ظرفيتهاي اقتصادي تبليغات شهري»واگذاري و نظارت بر پروژه مطالعاتي •

 تشكيل پايگاه داده ها و بانك اطالعات فعاليت هاي اقتصادي شهر تهران» ري و نظارت بر پروژه مطالعاتيواگذا •

 شهرداري تهران 1885تهيه بودجه درآمدي سال  •

 فقره 1567بالغ بر  00بررسي پرونده ها و اخذ راي از کميسيون ماده  •

 کل کشور 1888ل پيگيري سهم درآمدي شهرداري تهران مقيد در قانون بودجه سا •

 اقدامات مربوط به پيش بيني بودجه مورد نياز ساليانه و اخذ اعتبارات مربوطه •
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 (الير اردیلی)ارقام به م69-69 سالهای انيشده  تا پاوصول یدرآمد نقدمقايسه 

 واحد

در آمد 

مصوب نقدی 

69 

در آمد مصوب 

 69نقدی 

درآمد نقدی 

شده سال وصول

69 

درآمد نقدی 

 69ده سال شوصول

درصد تحقق 

درآمدنقدی  نسبت 

به بودجه مصوب 

 69نقدی  سال

درصد تحقق درآمدنقدی  

نسبت به بودجه مصوب 

 69نقدی  سال

درصد تغییر درآمد 

 نقدی وصول شده

69-69 

 -5 178 111 0685 0555 5856 5677 1منطقه 

 -18 175 31 6658 5675 6585 6605 5منطقه 

 18 83 176 5785 5370 5106 5677 8منطقه 

 1 80 33 5111 5188 5565 5050 5منطقه 

 -11 85 00 5183 8507 5588 5067 6منطقه 

 5 115 175 8386 5765 8865 8336 5منطقه 

 -5 155 176 5713 1338 1566 1377 0منطقه 

 3 80 30 850 1758 883 1577 3منطقه 

 13 85 173 515 536 553 567 8منطقه 

 -3 156 118 630 658 558 537 17منطقه 

 55 08 38 311 1713 1750 1558 11منطقه 

 5 170 31 5871 5555 5155 8777 15منطقه 

 8 175 175 636 583 608 577 18منطقه 

 0 150 151 038 353 557 577 15منطقه 

 -1 113 117 555 563 655 577 16منطقه 

 15 173 175 588 073 630 537 15منطقه 

 18 36 85 556 537 588 677 10منطقه 

 55 33 178 551 005 070 067 13منطقه 

 5 35 85 858 858 575 577 18منطقه 

 11 173 175 601 586 653 577 57منطقه 

 80 175 155 087 1737 068 368 51منطقه 

 58 33 155 1870 5388 5153 5815 55منطقه 

 8 175 83 56558 55380 55658 50883 جمع

 

 واحد

مد در آ

مصوب نقدی 

 69سال

در آمد مصوب 

 69نقدی سال

درآمد نقدی 

شده وصول

 69سال

درآمد نقدی 

 69شده سالوصول

درصد تحقق 

درآمدنقدی  نسبت 

به بودجه مصوب 

 69نقدی  سال

درصد تحقق درآمدنقدی  

نسبت به بودجه مصوب 

 69نقدی  سال

درصد تغییر درآمد 

 نقدی وصول شده

69-69 

 55 176 183 51655 86551 57516 56555 درآمدکل اداره

 63 05 137 6055 8715 0677 6777 اعتبارات

کمكهاي 

اعطابي دولت و 

سازمانهاي 

 وابسته

7 7 7 7 7 7 7 

 56 177 115 05818 81815 05555 03557 جمع

جمع با لحاظ 

مازاد درآمد 

 دوره قبل
       

 .بر اساس تراز موقت مي باشد 88حسابهاي سال 
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 (الير میلیاردمبالغ به  )69-69سال های  انيدرآمد غیرنقدی منتهی به پامقايسه 

 شرح
درآمد مصوب غیر 

 69نقدی سال

درآمد مصوب غیر 

 69نقدی سال

وصولی قابل 

 69تخصیص 

وصولی قابل 

 69تخصیص 

درصد تحقق قابل 

به 69تخصیص سال

 مصوب

درصد تحقق قابل 

به 69تخصیص سال

 مصوب

درصد تغییر 

مد درآ

غیرنقدی 

وصولی قابل 

 تخصیص

69-69 

 17 117 171 11360 18718 17053 15856 1منطقه 

 55- 181 175 15857 11011 11855 11707 5منطقه 

 38 30 181 6805 17163 5155 0056 8منطقه 

 65 31 30 5655 5381 6687 0387 5منطقه 

 5- 58 65 5185 5715 5731 0087 6منطقه 

 5 176 80 6715 6783 5005 6567 5منطقه 

 55 170 178 5175 8718 1855 5037 0منطقه 

 56- 56 50 1711 066 1655 1687 3منطقه 

 80- 155 37 310 613 656 567 8منطقه 

 55 35 176 586 855 857 867 17منطقه 

 50- 86 88 383 508 857 1587 11منطقه 

 17 37 06 5308 8158 8600 5577 15منطقه 

 115 53 178 835 355 651 377 18منطقه 

 18- 117 87 655 558 587 657 15منطقه 

 85 188 155 511 375 585 587 16منطقه 

 10- 05 55 568 837 586 383 15منطقه 

 06- 115 57 668 183 505 077 10منطقه 

 175 50 175 355 1080 1566 1077 13منطقه 

 0 08 07 681 585 065 877 18منطقه 

 10- 85 58 055 557 085 877 57منطقه 

 63- 155 51 1558 688 888 1877 51منطقه 

 87- 155 56 0875 6618 5886 3505 55منطقه 

 6 175 38 50603 07365 55815 37117 جمع
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 (الير میلیاردمبالغ به  ) 69-69سال های  انيمنتهی به پا مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی مقايسه 
 درصد تغییر 69مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی سال  69مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی سال  نام واحد

 تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب

 6- 5 17 175 57588 18556 117 18888 10588 1منطقه 

 57- 51- 1- 80 15518 15555 155 57553 15055 5منطقه 

 58 58 15 118 15855 15556 88 11575 15818 8منطقه 

 7 53 53 30 11787 15510 33 3588 8355 5منطقه 

 58- 3- 57 55 0535 15537 37 3885 17805 6منطقه 

 3- 8 15 177 8161 8186 178 3350 3187 5منطقه 

 5- 18 55 170 5873 5637 115 5157 8551 0منطقه 

 15- 8- 8 55 1083 5087 00 1800 5655 3منطقه 

 55- 13- 11 81 1778 1177 155 1558 888 8ه منطق

 8 8 7 117 878 387 175 331 358 17منطقه 

 87- 15- 56 51 1580 5568 30 1078 1850 11منطقه 

 15- 3 55 03 6511 0577 81 6137 6058 15منطقه 

 58 61 58 176 1555 1577 36 850 1185 18منطقه 

 5- 1- 1 113 1813 1157 157 1881 1117 15منطقه 

 0 85 50 185 1558 1787 156 1706 363 16منطقه 

 58- 7 58 58 1733 1603 38 1785 1555 15منطقه 

 58- 80- 58 65 513 1577 177 803 806 10منطقه 

 80 01 56 175 5617 5567 06 1556 1855 13منطقه 

 6- 0 15 00 1778 1877 31 857 1165 18منطقه 

 15- 6- 18 35 1566 1677 88 1810 1855 57منطقه 

 85- 51- 58 06 1518 5168 110 5768 1063 51منطقه 

 88- 16- 55 00 3865 17035 116 8315 3658 55منطقه 

جمع مناطق 

 گانه55
117351 118578 175 153173 110588 85 15 5 -17 

 85 55 55 183 86551 56555 176 51655 57516 اداره کل درآمد

 185 63 88- 137 8715 6777 05 6055 0677 اعتبارات

هاي دولت کمك

 و ...
7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 1 16 15 175 155107 163067 171 157588 183805 جمع کل
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 ( الير اردیلی)مبالغ به م16-69در سال های تهران  یشهردار ینقد ریو غ یدرآمد نقد 

 عنوان

 کل غیر نقدی نقدی

 درصدتحقق وصولی درآمد مصوب درصدتحقق وصولی مصوب درآمد درصدتحقق وصولی درآمد مصوب

 111 35651 05510 180 55331 85810 33 86557 57877 38سال 

 81 35515 85880 86 83875 57785 30 55817 65356 87سال 

 158 186161 178508 181 50831 61387 115 50107 60358 81سال 

 171 157588 183805 175 50605 55815 177 05818 05555 85سال

 175 155158 163567 38 07365 08317 115 81815 03557 88سال 

 درصدتغيير

88-85 
3 56 15 57 6 -18 15 16 1 

 

 )میلیارد ريال(11-69آمار وصولی درآمدها و منابع نقدی درسال های 

 درصد تغییربه سال قبل تحقق وصولی به مصوب وصولی مصوب سال

36 13057 18673 175 50 

35 53387 81571 173 5 

30 85587 50050 05 -87 

33 57560 88831 35 3 

38 57877 86551 33 0 

87 65356 55817 30 -1 

81 60358 50158 115 88 

85 05555 05818 177 -15 

88 03557 81815 115 15 

 88- 15 56 3 درصد تغيير

 .شدبودجه میبا غبر اساس تفري 69-11آمار وصولی نقدی از سال 

 قطعی نمیباشد 69سال  



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 تباطات شهرداری تهرانسازمان فناوری اطالعات و ار                                                                                                                                          11
 

 61-69درآمد های پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال های  

 نوع درآمد

 69سال  69سال 68سال  61سال 

  تغییر درصد

69-69 
 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

 (درصد) (لمیلیاردريا) (درصد) (میلیاردريال) (درصد) (میلیاردريال) (درصد) (میلیاردريال)

 56 58 88855 80 50171 85 51677 88 16158 پايدار

 18 60 61865 58 56313 53 56558 50 81151 ناپايدار

جمع کل درآمد 

 نقدي
55817 177 50158 177 05818 177 81815 177 56 

 بر اساس تراز موقت تهیه شده است.69سال
 (ريال )میلیارد 19-69های درآمدهای پايدار شهرداری در سال

 69 69 68 61 16 11 13 19 سال
درصد تغییر 

69-69 

 56 88855 50171 51677 16158 11658 5780 8876 8588 درآمد پايدار

 55 56 80 88 85 80 18 18 15 سهم وصولي

 08 56 55 55 81 85 66 13 7 درصد تغييردر آمد پايدار

 55 15 8 15- 86 55 3 7 درصد تغييرسهم وصولي
 

 

 (  الير ونیلی( )م ی)خارج میمستق ریغ  یفرقه درآمدهاقسمت مت

 68سال 61سال عوارض و نوع درآمد
 درصد تغییر

68-61 
 69سال  69سال

 درصد تغییر

69-69 

ماده  8سهميه از عوارض)موضوع تبصره 

 (قانون ماليات بر ارزش افزوده51
13536 150668 638 555501 585188 18 

 85- 55558 51661 5- 15058 10855 عوارض گذرنامه

 15- 585866 508781 150 106665 56568 عوارض بليط هوايي

 65 855885 511663 10- 55801 08557 حق الثبت دفاتر اسناد رسمي3درصد

 5سهميه از عوارض)موضوع تبصره

 (قانون ماليات بر ارزش افزوده88ماده
567705 805751 -55 350557 1361555 118 

 55 87531531 13637507 65 15635385 8578505 ات بر ارزش افزودهعوارض حاصل از مالي

 31- 1138 5736 83- 5515 5365 عوارض گواهينامه

 55 88515771 57517335 50 16868815 17551055 جمع

 )نهايي نيست1888حسابهاي سال  تراز(
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 واحد صدور برچسب

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

68-61 88-85 

 67- 308 1055 -85 5305 53677 برچسب تهران

 

 واحد ايجاد قبوض پرداخت شده شهرستان در فايل کامپیوتری

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

68-61 69-69 

 53- 1065 5583 177 1506 583 قبوض ايجاد شده در فايل )شهرستان(

 

 های پانچ شدهت شیفريهواحد سور

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

68-61 69-69 

 - - - 88 555 885 تعداد شيفريه

 - - - 50 386 573 تعداد فيش)موتورسيكلت(

 

 واحد صدور مفاصاحساب

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

68-61 69-69 

 58- 885 1380 56- 5887 8816 تعداد مفاصه حساب صادره

 

 واحد بايگانی

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

81-87 88-85 

 5- 5705 5578 575 1361 573 رفع مغايرت و اصالح پالک

 

 صدور گواهی پالك شهرستان

نامه جوابیه شهرستان و دفاتر 

 اسناد رسمی
869 911 61 81 811 619 

 

 اداره خزانه

 68سال 61سال عنوان
 درصد تغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

81-87 88-85 

 5- 1517 1556 65- 1676 8875 تعداد بليط مصرفي )هزار(

 

 حوزه معاونت فنی

 68سال 61سال موارد مورد نظر
 درصدتغییر

 69سال  69سال
 درصد تغییر

81-87 88-85 

ارشناسي  واظهارنظر پرونده هاي  ک

 مناطق
136 175 55- 878 05 -05 

مكاتبه وعودت پرونده هاي  ارجاعي  به 

 مناطق
87 377 5655 851 86 -87 

انعكاس صورتجلسات دريافت شده 

 ازکميسيون هاي  مذکور
58 51 -3 57 55 17 
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 یدرآمد نوساز

 68سال 61سال رئوس وظايف و عملکرد

درصد 

 69سال  69سال تغییر

درصد 

 تغییر

68-61 69-69 

 67- 5 15 57- 51 55 55پاسخ نامه ها واصله از دادستاني  و دادگاه هاي  انقالب اسالمي مرتبط با اصل 

 177 7 8 7 7 7 تحويل فرمهاي  تفكيك آپارتمانها و اراضي  از ادارات ثبت )فقره(

 - 7 7 7 7 7 پرونده هاي ارسالي از مناطق

 6 1355 1086 57 586 606 ه با مناطقمكاتب

 68 150 176 155 37 87 مكاتبات با معاونت مالي و اداري

 - 7 7 7 7 7 صدور مفاصا حساب نوسازي جهت امالک متعلق به دستگاههاي دولتي و غيرها

 50- 113 555 05 551 583 مكاتبه در زمينه هماهنگي با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

 - 7 7 7 7 7 ه هاي ارسال شده به مناطقپروند

 85- 37 156 56- 137 583 بررسي و جوابيه شكايتهاي مردمي و ارگانها

 66- 87 50 723 30 37 شهرسازي

 10 15 15 57 51 16 مكاتبه تامين اجتماعي

 - 7 7 55- 18 56 بررسي امالک تفكيك شده

 81 158335 85،650 50- 176568 158630 آموزش و پرورش مناطق )تعداد( %6آمار 

 15- 157583878118 185555500580 16 158576031370 170557507861 آموزش و پرورش مناطق)مبلغ( %6آمار 

 نقشه بلوکها وبارسنها

 شرح
 69سال  69سال 68سال  69حريم در سال  69حريم در سال  68حريم در سال 

 CISتعداد تعداد ملك داد بلوکتع تعداد ملك تعداد بلوک تعداد ملك تعداد بلوک

 08 817 558 656 581 656 581 656 581 1منطقه 

 100 855 530 53 56 53 56 53 56 5منطقه 

 7 7 8منطقه 
    

115 138 53 

 113 588 536 555 16 555 16 555 16 5منطقه 

 573 585 655 1588 105 1588 105 1588 105 6منطقه 

 7 7 5منطقه 
    

185 50 50 

 7 7 0منطقه 
    

08 55 85 

 7 7 3منطقه 
    

07 58 56 

 7 8منطقه 
     

55 18 56 

 7 7 17منطقه 
    

88 60 87 

 7 7 11منطقه 
    

157 155 177 

 7 7 15منطقه 
    

151 106 05 

 13 87 58 5755 168 5755 168 5755 168 18منطقه 

 156 58 51 8 5 8 5 8 5 15منطقه 

 585 558 538 15865 353 15865 353 15865 353 16منطقه 

 7 7 15منطقه 
    

61 50 15 

 7 7 10منطقه 
    

01 85 13 

 83 856 811 6771 187 6771 187 6771 187 13منطقه 

 81 171 105 6865 885 6865 885 6865 885 18منطقه 

 55 568 158 8387 566 8387 566 8387 566 57منطقه 

 7 7 51منطقه 
    

157 150 58 

 80 105 550 130 175 130 175 130 175 55منطقه 

 1816 8877 5585 88550 5006 88550 5006 88550 5006 جمع
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 یاداره کل حقوق

 

 

 61-69عملکرد امور ديوان عدالت اداری درسال های 
 درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  61سال  عنوان

 15- 1515 1301 1881 5885 ن عدالت اداريتعداد شكايات مطروحه عليه شهرداري در ديوا

 68 1883 1513 5705 1310 تعداد پرونده هاي مختومه

 37 1730 576 1585 1765 آراء ابالغ شده له شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري

 68 361 660 355 051 آراء ابالغ شده عليه شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري

 7 1 1 10 1 صد نسبت ارزش مالي آراء عليه به کل آراء  صادره از سوي ديوان عدالت ادرايدر

 7 88 88 35 88 درصد نسبت ارزش مالي آراء له به کل آراء  صادره از سوي ديوان عدالت ادراي

 53 885 088 381 1158 تعداد دستور موقت صادره

 58- 83 155 163 555 تعداد موارد رد دستورموقت

 
 61-69عملکرد امور دعاوی درسال های

 درصدتغییر 69سال  69سال 68سال  61سال  عنوان

تعداد دعاوي مطرح شده از سوي شهرداري تهران و دفاع از دعاوي مطروحه عليه شهرداري 

 در محاکم عمومي
5853 8308 11855 11750 -8 

 63- 310 1853 805 855 تعداد دعاوي مختومه

 85- 585 581 587 805 ه شهرداري صادره از محاکم عموميتعداد آراءقطعي ل

 1175 15880865 1750836 5086657 5358768 ارزش ريالي آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي)ميليون ريال(

 57- 836 537 855 855 تعداد آراءقطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي

 830 5683635 571580 5085881 1755781 ري صادره از محاکم عمومي)ميليون ريال(ارزش ريالي آراءقطعي عليه شهردا

 68 86 55 16 50 درصد نسبت ارزش مالي آراء عليه شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي

 10- 56 03 36 08 درصد نسبت ارزش مالي آراء له شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي

 80- 5555 8383 5677 6558 وصول شده توسط واحد وصول مطالباتتعداد چكهاي 

 13705 58517800 153318 531013 371735 مبالغ چكهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 55- 578 865 35 581 ماده در دادسرا 8تعداد پرونده هاي اعمال 

حوزه هاي مختلف و ارتقاء سطح آگاهي  هاي حقوقي  شهروندان از طريق آموزش هاي حقوق شهروندي و اطالع  رعايت روز افزون قوانين و مقررات در عملكرد شهرداري تهران در

 کاهش يافته است. رساني مناسب از حجم دعاوي مطروحه مربوط به شهرداري کاسته و بر اين اساس ، ميزان پرونده هاي  مختومه و آراء له و عليه به همين نسبت
 

 61-69ن ها و قراردادها درسال های عملکرد امور کمیسیو
 درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  61سال  عنوان

 88- 5 8 5 0 تعداد جلسات کميسيون حل اختالف

 38- 6 87 85 55 تعداد پرونده هاي مطرح شده در کميسيون حل اختالف

 50- 13 85 83 56 تعداد جلسات کميته کارشناسي کميسيون حل اختالف

 55- 85 58 61 88 ده هاي مطرح شده در کميته کارشناسيتعداد پرون

 51 8508 5150 5736 1556 حضور نماينده حقوقي در جلسات مناقصات شهرداري

 85 883 558 537 856 حضور نماينده حقوقي در جلسات مزايدات شهرداري

دام به حل وفصل تعدادي از پرونده هاي حقوقي از طريق طرح در کميسيون حل اختالف اداره کل حقوقي به منظور کاهش حجم دعاوي و ارتقاء سطح رضايتمندي شهروندان اق

 شهرداري نموده است.
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 61-69عملکرد امور استعالمات در سال های 
 درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  61سال  عنوان

 6- 550 557 505 858 تعداد کل استعالمات مطروحه

 17- 586 557 505 885 هتعداد کل استعالمات پاسخ داده شد

 50- 6 16 5 8 استعالمات دفتر شهردار تهران

 11- 88 175 175 158 تعداد استعالمات شهرداري هاي مناطق

 85 58 85 55 35 تعداد استعالمات  معاونت هاي شهرداري

 18- 08 81 175 116 تعداد استعالمات ادارات کل و سازمانها

 67 50 13 55 57 شهرداري تعداد استعالمات مراجع خارج از

ملكرد شهرداري و در نتيجه کاهش حجم در سالهاي اخير صدور بخشنامه ها و دستورالمعل هاي حقوقي کارآمد با هدف رفع ابهامات قانوني در ايجاد رويه واحد در کليه اقدامات و ع

 استعالمات مؤثر بوده است.

 16-69و پاسخگويی در سال های  8111عملکرد واحد
 درصد تغییر 69سال 69سال 68سال  61سال  16سال انعنو

 68- 81 55 153 57 01 1333تعداد شكايات واصله از مرکز سامانه 

 7 5 5 5 1 5 1333جلسه ارتباط مستقيم مردم با مديران ارشد شهرداري تهران 

 5- 6058 6388 6568 6557 6185 پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت تلفني

 380 13755 1370 1075 1670 1850 باب رجوع بصورت حضوريپاسخگويي به ار

 

 16-69عملکرد امور نظارت و ارزيابی در سال های 
 درصدتغییر 69سال 69سال 68سال 61سال 16سال عنوان

 8- 03 37 33 85 33 گانه 55ديدار با شهرداران محترم مناطق 

هاي حقيقي مصاحبه و بررسي رضايتمندي ارباب رجوع طي بازرسي از واحد 

 مناطق
183 156 577 587 555 6 

رسيدگي به مشكالت با تسريع درامور آن دسته از ارباب رجوع هايي که داراي 

 شرايط خاص بوده اند
558 557 557 537 581 5 

 5- 105 137 133 107 165 تعداد بازديد از مناطق با هماهنگي قبلي يا غير مترقبه

 5 1158 1177 17737 8780 5315 ميزان ساعت بازرسي شده از مناطق

 

 16-69عملکرد امور آموزش و روابط عمومی در سال های 
 درصدتغییر 69سال 69سال 68سال 61سال 16سال عنوان

 50 17 5 17 17 3 تعداد دوره آموزشي تخصصي پرسنل

 56 6 5 0 5 6 تعداد دوره آموزشي عمومي پرسنل

 6 108 156 160 167 85 سراهاتعداد دوره آموزش حقوق شهروندي در فرهنگ

 0- 15 16 85 88 56 تعداد مقاالت، جزوات آموزشي و بروشورهاي حقوقي

 7 3 3 0 5 6 تعداد جلسات آموزش حقوقي از طريق رسانه هاي جمعي

 7 1 1 5 5 5 تعداد دوره هاي آموزشي ضابطين قضايي شهرداري

 61 56 58 110 116 176 ي شهرداريتعداد شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش ضابطين قضاي

تعداد موارد پاسخگويي به سواالت حقوقي مطروحه از سوي شهروندان و ارائه 

 مشاوره حقوقي از طريق سامانه اطالع رساني حقوقي
056 875 1871 055 315 15 

 

 61-69برگزاری جلسات و همايشها در سال های 

 درصد تغییر 69سال  69سال 68سال  61سال  عنوان

تعداد جلسات ادواري روساي حقوقي مناطق، سازمان ها، ادارات کل و شرکت هاي تابعه 

 شهرداري به منظور رفع مشكالت حقوق و رويه واحد
17 11 5 6 167 

 67- 1 5 5 5 تعداد همايش ها و جشنواره ها و سمينارهاي حقوقي

 67- 1 5 58 81 تعداد جلسات با مسئولين قضايي به منظور ايجاد تعامل في مابين
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 سازمان ها یمجامع و شوراها امور اداره کل

 
 69اهم فعالیت های اداره کل مجامع در سال

 رسیدگی به مشکالت مالیاتی بیمه تأمین اجتماعی شرکتها و سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری توسط هسته مشاوره مالیاتی و بیمه •

 مان امور مالياتي و تأمين اجتماعيبررسي موارد اختالف في مابين شهرداري و ساز •

 اصالح حساب حل و فصل ديون و مطالبات سازمانها و شرکتها و بررسي  صورت هاي مالي سازمانها و شرکتها و اعالم مغايرت حسابهاي في مابين به گروههاي •

 ترم و ابالغ اساسنامه سازمانهاي تابعه و آيين نامه شرکتهاادامه پيگيري ساماندهي سازمانها وشرکتها در راستاي مصوبات شوراي اسالمي شهر و شهردار مح •

 بررسي و پيگيري ايجاد بانك اطالعاتي جهت دسترسي سريع به اطالعات و آمار مورد نياز و ايجاد آرشيو کامل از وضعيت سازمانها و شرکتها •

 ماه 5اي سازمانها و مجامع شرکتها به بررسي زمان برگزاري شوراي سازمانها و مجامع شرکتها و تقليل زمان برگزاري شور •

 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري به منظور استفاده در تصميم گيري مديران عالي  و شفاف سازي سازمانها •

 مديره و معاونين رتبه بندي و ارزيابي عملكرد سازمانها و شرکتها و تعيين ميزان حقوق و پاداش مديرعامل و اعضاء هيئت •

 بررسي صورتجلسات هيئت مديره هاو تطبيق آنها با اساسنامه، قوانين، آئين نامه ها  و صدور اخطار و اصالح موارد الزم •

 پيگيري دستورالعمل تنظيم بودجه و نرم افزار مربوطه براي سازمانها وشرکتها با رويكرد بودجه عملياتي •

 ليه قراردادهاي في مابين شهرداري با سازمانها و شرکتهابررسي و اعالم نظر کارشناسي روي ک •

 ادامه روند تعيين تكليف شرکتهاي در حال انحالل •

 ص هاي عملياتيبرنامه ريزي و اجراي نظام نظارت دوره اي سازمان ها و شرکت ها  به صورت بازديدهاي ميداني و با استفاده از روش هاي علمي و تعيين شاخ •

 يل پرتال در راستاي اهداف شهرداري تهران و شرکت در جشنواره ساب پورتالهاي شهرداري و کسب مقام دوم در بخش خدماتبهينه سازي و تكم •

 ادامه روند آموزش هاي عمومي و تخصصي نيروهاي اداره کل •

 پيگيري بانك بدحسابان براي جلوگيري از عقد قرارداد مجدد با آنها در اداره کل امور مجامع •

   

 ) )ارقام به میلیارد69-69و بیمه در سال های  های اداره کل امور مجامع در جهت تقلیل بدهیهای مالیاتیفعالیت

 85سال

 پرداختي توسط شهرداري کاهش طي بررسي انجام شده مورد ادعاي حوزه هاي مالياتي

1577 681 568 

 توسط شهرداريپرداختي  کاهش طي بررسي انجام شده مورد ادعاي سازمان تأمين اجتماعي

383 
 

586 

 88سال 

 پرداختي توسط شهرداري کاهش طي بررسي انجام شده مورد ادعاي حوزه هاي مالياتي

6177 1557 668 

 پرداختي توسط شهرداري کاهش طي بررسي انجام شده مورد ادعاي سازمان تأمين اجتماعي

8358 1777 31 
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 19-69تابعه  سال های های ها و شرکتدرصد گزارش مطلوب سازمان

 هاها و شرکتمجامع سازمان تعدادکل سال

 های مطلوبها و شرکتجمع سازمان

 درصد تعداد

35 05 57 57 

30 08 85 68 

33 68 88 01 

38 50 85 37 

87 56 57 87 

81 50 55 86 

85 57 86 38 

88 65 57 00 

 

 68-69در سال  شرکت هاسازمانها و  یا مهیو ب یاتیمال یتعداد پرونده ها

 مناطق شرکت ها سازمان ها عنوان

 68سال 

 56 56 07 ماليات

 56 57 86 بيمه

 69سال 

 67 07 37 ماليات

 56 56 57 بيمه

 69سال 

 57 37 86 ماليات

 66 57 67 بيمه
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 سازمان امالك و مستغالت

 

 
 69در سال اطقمن یعمران یامالك و مستغالت واقع در طرحها ديآمار توافقات خر

 تعداد توافق منطقه

مساحت عرصه 

 خريداری شده

 ) متر مربع (

 مساحت اعیان خريداری شده )متر مربع (

 جمع ساير صنعتي اداري تجاري مسكوني

1 58 86513 6888 558 7 31 7 6300 

5 560 585861 55658 5505 7 653 557 58550 

8 51 0550 1381 1518 7 7 7 8817 

5 85 3558 5880 855 7 7 178 6555 

6 555 07888 80063 138 7 7 7 80850 

5 15 5555 5587 7 7 7 7 5587 

0 68 8787 6351 881 7 7 7 5165 

3 16 5513 8575 55 567 7 7 5157 

8 50 15777 8578 655 185 7 553 5078 

17 88 5758 3351 1756 7 7 588 17688 

11 68 0555 5755 1558 7 7 50 0065 

15 178 83555 18037 5835 7 588 7 55888 

18 178 16815 18315 1588 616 7 7 51353 

15 188 15160 17568 1555 581 378 658 18875 

16 580 515855 80813 5356 567 567 177 58058 

15 65 80058 5653 53 7 7 7 5515 

10 65 11535 8000 5556 7 55 155 3575 

13 175 530550 5633 313 7 7 5658 11866 

18 57 158765 7 50 7 7 867 510 

57 110 118163 15805 7 7 7 7 15805 

51 86 58373 5355 7 7 7 7 5355 

55 87 55537 7 7 7 7 7 7 

سازمان امالک 

 و مستغالت
08 576867 8687 7 7 7 7 8687 

 815778 8171 5158 5783 58567 508760 1035883 5058 جمع
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 )میلیون ريال( 69-69در سال های مناطق یعمران یامالك و مستغالت واقع در طرحها ديتوافقات خر مارمبلغآ

 منطقه

 درصد تغییر 69سال  69سال

 جمع غير نقدي نقدي جمع غير نقدي نقدي جمع غير نقدي نقدي

1 7 1581560 1581560 7 1016777 1016777 7 1 1 

5 7 1850755 1850755 7 5307777 5307777 7 565 565 

8 7 535158 535158 7 388777 388777 7 85 85 

5 135580 550038 585557 7 586777 586777 7 177 177 

6 50505 1858616 1580181 63777 1688777 1681777 -15 15 -5 

5 7 555565 555565 7 537777 537777 7 86 86 

0 88576 531576 657517 55777 586777 651777 53 8 01 

3 105715 88570 516518 55777 55777 55777 -05 -55 -157 

8 50873 05866 155358 185777 515777 865777 135 131 856 

17 35868 578880 535867 05777 851777 886777 -11 63 50 

11 55881 551538 533705 58777 885777 800777 58 53 81 

15 7 855706 855706 7 1168777 1168777 7 586 586 

18 553565 817817 688155 7 1835777 1835777 -177 683 583 

15 00610 657505 583138 855777 1578777 1866777 855 130 688 

16 583575 1815500 1067308 188777 5508777 5513777 -53 05 6 

15 03155 07615 153583 50777 181777 163777 -56 35 57 

10 13557 518575 583755 58777 858777 883777 66 -15 58 

13 81558 555180 660577 107777 1508777 1358777 35 568 856 

18 61757 815368 858308 55777 530777 861777 56 -3 10 

57 183738 885551 685675 83777 055777 355777 -61 88 55 

51 53576 87833 113088 3777 883777 575777 -05 857 553 

55 87855 6601805 6555815 55777 661777 688777 -65 -87 -155 

سازمان 

امالک و 

 مستغالت

1183758 571305 1888851 8755777 1771777 5758777 150 885 658 

 35 51 58 50858777 58636777 5835777 18038388 15055085 8758171 جمع
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 61-69در سال های برگزار شده یها دهيآمار مزا

 شرح

 دادتع
جمع مبلغ پايه 

 )ريال(
 جمع مبلغ فروش)ريال(

درصد افزايش 

مبلغ فروش 

 نسبت به پايه

میانگین قیمت 

 مزايده ها مزايده )ريال(

 5888583006 5 115555588888 117810617777 5 87سال

 5368055585 33 861717358565 850861653550 0 81سال 

 5858501550 51353 10557387777 15555577777 8 85سال 

 3 138777777777 158777777777 5 88سال 
 

 177- 885 857 88 درصدتغيير
 

 

 61-69در سال های  مار عملکرد ارزيابی قیمت امالك و مستغالتآ
 درصدتغییر 69سال  69سال 68سال  61سال شاخص عملکرد

 85- 1875 5307 5366 5787 تعداد ارزيابي قيمت انجام شده )فقره(

 15 05 58 86 7 يابي قيمت بررسي و اعاده شده)فقره(ارز

 37- 586 1167 1867 877 تعداد صورت جلسات ارزيابي ملك )صورتجلسه(

 6- 550 551 553 877 ارزيابي اجاره بهاي مستغالت شهرداري)فقره(

 58- 506 877 506 557 بازديد از ملك )مورد(

 

 61-69در سال های  آمار عملکرد امور فنی
 درصدتغییر 69سال  69سال 68سال 61سال خص عملکردشا

 35- 56 157 577 137 بازديد از امالک و مستغالت از لحاظ تعيين وضعيت موجود،وضعيت مسيل ، متروکه و...)مورد(

 177- 7 56 67 137 مساحي و ترسيم کروکي  انفرادي )مورد(

 177- 7 17 16777 37777 انجام عمليات نقشه برداري پروژه هاي متعدد )متر مربع(

 

 61-69آمار عملکرد حقوقی در سال های 
 درصدتغییر 69سال  69سال  68سال 61سال  شاخص عملکرد

بررسي و اقدام حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در محاکم دادگستري و ارسال آنها به اداره 

 کل حقوقي )مورد(
506 55 06 07 -0 

 1- 807 806 586 167 به پرونده هاي مطروحه در سازمان امالک ومستغالت )مورد(بررسي و اعالم نظر حقوقي راجع 

 
 61-69آمار عملکرد روابط عمومی در سال های 

 درصدتغییر 69سال  69سال  68سال  61سال  شاخص عملکرد

 5 53 50 15 58 برگزاري جلسات مالقات مردمي مدير عامل امالک و مستغالت)جلسه(

 6- 5356 5837 8377 3578 جوع به صورت حضوري و غيرحضوري )نفر(راهنمايي ارباب ر

 8- 155 187 117 165 پيگيري درخواست ارباب رجوع در مالقات مردمي)نفر(

 57 157 177 157 36 اطالع رساني از طريق تابلو اعالنات در خصوص تبريك، تسليت، حديث و غيره)مورد(

 57 35 57 55 57 ي ملي و مذهبي )مورد(تهيه و نصب پالکارد باتوجه به مناسبتها

 5 51 57 57 58 برگزاري زيارت عاشورا)جلسه(

 55 55 13 15 16 برگزاري مراسم درخصوص مناسبتهاي مختلف) اعياد ، ايام سوگواري و غيره( )جلسه(

 88- 57 87 06 578 )مورد( 1333رسيدگي به پيامهاي 
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 61-69در سال های  الك و مستغالتاسناد ام میو تنظ یمار عملکرد امور ثبتآ

 69سال  69سال 68سال 61سال شاخص عملکرد
درصد 

 تغییر

 7 - 85 8 18 قانون زمين شهري)مورد( 153و 150ثبت اعتراض و جلوگيري از تصرف امالک شهرداري در اعمال مواد 

 7 - 80 15 50 ماده واحده قانون زمين شهري )مورد( 5پيگيري اخذ حقوق شهرداري بابت تبصره 

 68- 66 113 536 881 اخذ سند مالكيت واطالح سند امالک شهرداري  )مورد(

 7 - 15 10 3 پيگيري اخذ حقوق شهرداري بابت مسيل متروکه ، گذر ، تپه و ... ناشي از واگذاريهاي زمين شهري)مورد(

 167 667 557 517 106 تهيه گزارش از پرونده ثبتي امالک )مورد(

 55- 187 105 85 118 ين وضعيت ثبتي امالک از ادارات ثبت اسناد )فقره(استعالم آخر

 7 - 5 10 8 اخذ نقشه هاي ثبتي از ادارات ثبت )نقشه(

 7 - 7 55 1 مكاتبه و پيگيري به منظور تفكيك امالک شهرداري )مورد(

 18 67 55 51 85 ارجاع آگهي هاي تحديد حدود به مناطق )مورد(

 585 1077 536 135 38 د وکالتي بنام شهرداري)مورد(انتقال قطعي اسنا

 01 387 536 057 058 تائيد پرونده هاي دو امضاء براي انتقال ملك به غير )ارسالي ازمناطق شهرداري و سازمانهاي وابسته()فقره(

 5- 557 555 37 33 انتقال امالک به شهرداري )مورد(

 53- 67 165 505 118 انتقال امالک شهرداري به غير)مورد(

 7 - 5 17 6 صلح رسمي حقوق متروکه ها به متقاضيان)مورد(

 7 - 8 1 7 فك رهن اسناد در رهن در ارتباط با بدهيهاي افراد به شهرداري )مورد(

 

 61-69در سال های  امالك و مستغالت یآمار عملکرد سامانده

 69سال  69سال 68سال 61سال شاخص عملکرد
درصد 

 تغییر

 7 - 57 58 085 ارائه مشخصات مستغالت قابل فروش)فقره(تهيه و 

 18- 886 565 556 868 بازديد امالک و مستغالت جهت بررسي مشخصات و استفاده کننده آنها)مورد(

 13 176 38 60 88 تحويل و تحول امالک متعلق به شهرداري و تنظيم صورتجلسات آن)فقره(

 8 507 551 567 578 اجاره بها و ارائه به اداره ارزيابي و پيگيري تا حصول نتيجه)فقره( تهيه سوابق جهت ارزيابي قيمت امالک يا

 16 183 157 65 836 عقد قرارداد اجاره و تشكيل پرونده اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي وابسته)قرارداد(

 51 35 01 117 587 ک)نامه(مكاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداري از امال

 7 - 7 555 - تهيه گزارش از سوابق پرونده اي مستغالت و پروژهاي مشارکتي)گزارش(

 7 - 7 11 5 تعداد جلسات حل و فصل مسائل پروژه هاي ساختماني مشارکتي)جلسه(

 57 615 851 1777 378 پيگيري و هماهنگي جهت به روز رساني اطالعات امالک مناطق )مورد(

 67- 160 815 116 685 مكاتبه براي تخليه يا عقد قرارداد اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي)نامه(

 1 585 550 5777 5785 پيگيري و تهيه جوابيه نامه هاي ارسالي از ادارات و مناطق در خصوص امالک اختصاصي)مورد(
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 اداره کل پیگیری امور نهادها ، سازمان ها
 

 

 69-69کلی اداره کل پیگیری امور نهادها ، سازمان ها در سالهای آمار 

 نهاد يا سازمان اجرايی

 درصد تغییر 69سال  69سال 

برآورد متراژ 

 )مترمربع(

برآورد متراژ  برآورد ريالی

 )مترمربع(

برآورد  برآورد ريالی

 متراژ

برآورد 

 (ريال میلیون( (میلیون ريال) ريالی

 56- 38- 167777 6377 188877 85881 بنياد شهيد

 56- 85 035616 155856 1557055 88585 بنياد مستضعفان

 - خرداد16بنياد 
   

- - 

 85 85- 555368 17153 885158 588665 کميته امداد

 - آستان قدس
   

- - 

 108 535 5388130 850758 1065175 87085 ستاد اجرايي

 88- 68- 51377 10877 655358 85317 اوقاف

 587 535 5853568 675875 1118777 181673 آجا

 55315 565633 5635557 1581187 11537 555 سپاه

 685 55 5853001 855358 556160 188858 موارد متفرقه

 151 836 5101353 157801 875555 55857 ودجا

 00 57 1715830 05358 608757 55113 آموزش و پرورش

 608 5850 1766505 061185 166886 55310 ناجا

 آستان امام خميني )ره(
  

5055080 8075557 - 
 

 588 555 56666885 5080865 0555785 885068 جمع

 

 69-69آزاد سازی اراضی واقع در طرح سال های 

 درصد تغییر 69سال  69سال شرح

 555 5080865 885068 مساحت

 588 56666885553777 0555781370777 ارزش تقريبي ريالي

 58 5871777777777 8585861777777 ارزش ريالي اسناد انتقال يافته به نام شهرداري

 قابل استعالم از سازمان امالک قابل استعالم از سازمان امالک پرداخت به مالكان
 

 155 3565578305158 8005055583551 تهاتر با مطالبات شهرداري بابت صدور پروانه يا عوارض
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 اداره کل منابع انساني
 33-31های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 شرح
 درصد 31سال 39سال 33سال

 )تعداد( )تعداد( )تعداد( تغییر

 9- 11 11 1 استعالم مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی

 02 01 11 11 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی

 11- 119 101 99 مت کارکنان قراردادیاعاده به خد

 181 0991 1191 9251 انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی

 19- 29 199 55 انجام امور مربوط به اعالم عدم نیاز کارکنان قراردادی

 195 912 151 919 انجام امور مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی

 12- 12211 18150 18191 (به تعداد واحدها)انجام امور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر

 15- 085 921 1921 انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری کارکنان قراردادی

 21- 092 221 021 انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی

 11- 911 1121 0011 (درخواستهای ارجاعی از طریق خود متقاضیان)انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار 

 11- 859 981 1211 (درخواستهای ارجاعی از طریق مبادی ذیربط)انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار 

 91- 05 91 1991 انجام امور مربوط به گواهی سوابق خدمت

 09- 09 18 12 راری مزایای ایثارگری کارکنان قراردادیبرق

 91- 11 911 111 ثبت اطالعات متقاضیان کار در بانک اطالعات

 91- 21 221 101 عدم تجدید قرارداد

 - 88 1 80 خروج انگیزشی

 01- 011 011 91 اخذ آزمایش فنی از کارگران جهت تبدیل عنوان شغلی

 18- 2 8 9 رسمیاصالح سوابق خدمتی کارگران 

 02 11 8 08 اصالح مدرک تحصیلی کارگران رسمی

 02 2 9 2 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی

 018 29 11 01 تهیه احکام اعطای مزایای ایثارگری کارگران

 92- 00 911 11 تهیه احکام تشویق ، تنبیه و توبیخ کارگران متعاقب رای کمیته انضباطی

 21- 9 8 9 رسیدگی به شکایات جانبازان(11رای کمیسیون ماده)کم اعاده به خدمت کارگران جانبازان تهیه ح

 1 11 11 11 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارگران

 1 2 2 11 تهیه حکم مأموریت کارگران

 - 1 1 1 تهیه حکم مرخصی استحقاقی کارگران

 1 190 191 191 یصدور احکام افزایش دستمزد کارگر

 01 1 2 1 صدور احکام انتقال داخلی کارگری

 5- 88 92 91 صدور احکام بازخریدی کارگری

 - 0 1 9 صدور احکام بازنشستگی کارگری

 18- 111 025 011 صدور احکام تبدیل عنوان شغل کارگری

 5- 111 191 021 صدور احکام ترفیع پایه عادی و ایثارگری کارگری

 91 90 11 9 تطبیق/ انتقال و تبدیل عنوان و...(-افزایش گروه شغلی و اعطاء رتبه سوابق/ انتقال)احکام کارگری صدور سایر

 22 011 150 110 صدور احکام ارتقاء رتبه

 12- 951 229 111 صدور احکام افزایش دستمزد و ترفیع پایه

 05- 111 121 95 قطع(-کاهش-افزایش-برقراری)صدور احکام مرتبط با عائله مندی 
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 شرح
 درصد 31سال 39سال 33سال

 )تعداد( )تعداد( )تعداد( تغییر

 تهیه گزارش  برای مدیر کل محترم منابع انسانی
  

82 
 

 1 12 12 1 تهیه گزارش خالصه وضعیت کارگران برای مدیر کل جهت اعالم نظر

 12 121 981 152 تعداد مکاتبات محرمانه کمیته انضباط کار

 09- 91 29 90 ام برقراری مزایای ماندگاری شغلاحک

 18- 111 011 199 تهیه خالصه پرونده کارگران برای تبدیل عنوان

 22- 11 00 11 مراجعه به مناطق جهت بررسی پرونده کارگران رسمی برای صدور احکام کارگری

 1 00 00 00 مراجعه به مناطق جهت بررسی وضعیت حقوقی کارگران شرکت های پیمانکاری

بازخریدی، بازنشستگی، فوتی، مستعفی )ارسال پرونده به -انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت 

 بایگانی راکد(
221 921 1111 021 

 21 1 9 2 انجام امور مربوط به پرونده پرسنلی که به خارج از شهرداری منتقل می شوند )ارسال پرونده به واحد مقصد(

 052 1111 811 911 ماری و الک و مهر پروندهبرگ ش

 95- 111 1511 120 تشکیل پرونده های جدید پرسنلی و موضوعی

 02 021 011 211 تعویض پوشه فرسوده پرونده ها

 11- 9111 11111 11111 تهیه و ارسال سوابق درخواستی سایر ادارات

 55- 2111 00111 01211 دریافت اوراق و اسناد جهت بایگانی

 95- 111 1111 121 ساماندهی و بازسازی پرونده های راکد ، فوتی و بازنشسته

محاسبات مربوط به تعیین گروه حقوقی و سایر موارد مورد نیاز برای تهیه حکم کارمندان رسمی مأمور از سایر 

 ارگانهای دولتی به شهرداری تهران
98 20 25 11 

 0112 1991 ری و خارج از شهرداریمکاتبات مرتبط با سابقه خدمت داخل شهردا
 

-111 

 51- 9 11 09 اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری

 19- 11 190 152 اجرای احکام صادره هیأت رسیدگی تخلفات اداری

 111 019 1 1 تهیه حکم فوق العاده ویژه بازرسی

 91- 195 1199 1191 مأموریت ، نقل و انتقال و ... )کارمندان رسمی(تهیه گزارش برای معاونین محترم شهردار تهران درخصوص انتصاب ، 

 - 1951 125 ایجاد شناسائی جدید در سیستم پرسنلی
 

 1195 2111 911 121 گزارشات -قرارداد -بررسی و رفع اشکاالت مربوط به سیستم پرسنلی

 115 21 10 011 برگزاری جلسات کارشناسی سیستم پرسنلی شهر

 121 01 8 1 سه آموزشی سامانه های منابع انسانیبرگزاری جل

 1 1 1 1 تهیه و برآورد بودجه پیشنهادی منابع انسانی شهرداری تهران برای سال آتی

 021 1 111 تهیه گزارشات از سیستم پرسنلی
 

 101 108 58 059 صدور احکام اصالح عنوان، شماره پست سازمانی و مشخصات پرسنلی

 01 919 511 1510 با تعیین صندوق بازنشستگی، محاسبه سنوات خدمت و اصالح سوابق خدمتیصدور احکام مرتبط 

 111 01 8 11 صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت

 9 18 صدور احکام اعاده به خدمت و توقف اجرای رأی، توقف اجرای تعلیق
 

-111 

 15 91 یت آزادگان، رزمندگانصدور احکام شروع یا خاتمه نیمه وقت بانوان، تطبیق وضع
 

-111 

 81 001 101 199 صدور احکام شروع یا تمدید مرخصی بدون حقوق

 911 11 0 0 صدور احکام شروع یا تمدید مرخصی صعب العالج

صدور احکام مرتبط با افزایش حقوق و مزایا )شرایط محیط کار، عضویت در بسیج، فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه 

 ی و...(کارشناس
5955 5190 2991 -00 

 1 901 0101 صدور احکام فوق العاده ویژه کارشناسی
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 شرح
 33سال 

 )تعداد(

 39سال 

 )تعداد(

 31سال 

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 829 122 15 09 صدور احکام انتقال و تطبیق و انتصاب در شهرداری

 1 991 905 921 تمه خدمت آزمایشی، انتقال، استعفاء(بازخریدی، بازنشستگی، خا)صدور احکام مرتبط با خروج خدمت 

 09- 1080 1189 1111 استحقاقی، ایثارگران، خدمات برجسته، تشویقی مدیران، رزمندگان و ...()صدور احکام مرتبط با ارتقاء گروه 

 01 512 115 119 صدور احکام مرتبط با مأموریت

 18- 001 129 191 و عائله مندیصدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد 

 99- 1110 0111 0911 صدور احکام مرتبط با انتصاب

 25- 001 211 150 صدور احکام مرتبط با ارئه مدرک تحصیلی

 8185 0218 11 1999 صدور احکام استخدام قطعی

 12- 1220 0191 89 صدور احکام استخدام آزمایشی

 81- 211 1111 992 وظیفه و مدرک تحصیلی مکاتبه در خصوص تأییدیه ایثارگری، نظام

 18- 911 0811 1125 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در ارتباط با صدور حکم استخدام قطعی

 82- 991 1111 1 تشکیل پرونده برای افرد پذیرفته شده در آزمون

 82- 991 1111 1 تکمیل فرم خالصه سوابق خدمتی برای افراد پذیرفته شده در آزمون

 - 991 1 1 تکمیل فرم کنترل مدارک افراد پذیرفته شده در آزمون

 111- 1 0011 1521 بررسی شرایط احراز پستهای پیشنهادی افراد پذیرفته شده در آزمون

 119  110  21  181 مکاتبه به دلیل فقدان شرایط احراز پست پیشنهادی

 انمکاتبه به دلیل فقدان شرایط احراز  گروه تشویقی مدیر
  

18 - 

 98 181 929 1 پستهای ارسالی به اداره کل تشکیالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی

 21 1501 1111 1195 درخواست اعالم نظر از اداره کل ارزشیابی مدیران و حراست کل در مورد پستهای پیشنهادی

 - 1 1 902 محوری شرایط احراز( کارکنان ساماندهی شده در طرح ناحیه)بررسی صالحیت انتصاب 

 - 1 1 902 بررسی شرایط احراز پست افراد منصوب بر پستهای نواحی و ارسال نتیجه به منطقه

 - 1 1 00 تهیه آمار کسری و نیروی های تأیید نشده نواحی

 11 0110 1911 0221 گانه 00نظارت وکنترل احکام پرسنلی درسیستم پرسنلی شهر درمناطق 

 101 200 ی پرداختی درمناطق به صورت ماهانه به تفکیک منطقه وستادمحاسبه ومقایسه مزایا
 

-111 

 - - 801 189 تهیه وکنترل لیست های حقوقی کارگران ایرانی وافغانی شرکتهای پیمانکاری مناطق

 01- 811 1191 818 00بررسی مدارک مربوط به طرح مسر ارتقاء شغلی کارشناسان ، مشاوران ومدیران درکمیته های مربوطه درمناطق 

 59 911 011 190 گانه 00بررسی ومحاسبه سنوات خدمتی کارمندان درمناطق 

کنترل وارائه گزارش وضعیت نیروی انسانی پیمانکاری بکارگرفته شده از طریق حوزه معاونت امور اجتماعی 

 وفرهنگی منطقه
59 99 111 5 

 - - 801 189 عی کارگران از طریق پیمانکاران طرف قرارداد بامناطقپیگیری چگونگی پرداخت حق بیمه به سازمان تءمین اجتما

 895 119 11 01 نظارت برنحوه اجرای آیین نامه انضباط کار

 1- 12119 11511 11511 اعالم وضعیت تصدی پستهای سازمانی

 82- 928 1111 111 اعالم وضعیت سقف نیروی انسانی واحدها

 01- 0511 1211 1111 پاسخ به استعالم وضعیت کارکنان

 19 1190 1919 1902 جمع آوری آمار ماهانه از واحدهای تابعه

 11 925 121 018 مکاتبه درخصوص پرداخت کمک هزینه تلفن همراه کارکنان و مدیران
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 شرح
 درصد 31سال  39سال  33سال 

 )تعداد( )تعداد( )تعداد( تغییر

 12 118 81 111 حسب مورد() ارائه آمارهای مختلف به مدیریت اداره کل

 1 11 11 11 تهیه مجله آماری ماهانه پرسنل شاغل در شهرداری تهران

 10 1599  1111 1981 با احتساب بررسی های مجدد()بررسی شرایط تخصیص وام خودرو 

بررسی شرایط بهره مندی پرسنل شهرداری تهران از تخفیفات صدور پروانه ساختمان مصوب شواری محترم 

 نفر()سالمی شهر تهران ا
0811 0109  0129 11 

 111- 1  19 21 بازدید از مناطق جهت نظارت ستادی

 059 012  51 110 انجام امور مربوط به جذب افسران وظیفه

 121 121 11 11 برقراری حقوق وظیفه و مستمری کارمندان

 - 1 1 1 تهیه حکم از کارافتادگی ناشی از کار و غیرناشی از کار کارمندان

 1 02 02 92 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه  کارمندان بازنشسته شهرداری تهران

 21- 2 11 9 تهیه حکم برقراری حقوق وظیفه کارمندان رسمی بازنشسته کشوری شهرداری تهران

 21- 11 11 12 تهیه حکم قطع سهم ورثه بازنشستگان کشوری

 11- 12 21 0 ازنشسته و مستمری بگیر شهرداریتهیه حکم همترازی کارمندان ب

 111 12 2 2 تهیه حکم همترازی و تطبیق بازنشستگان کشوری

 21- 2 11 9 حکم بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری

 11-  01  21  02 صدور حکم اصالحیه بازنشستگی کارمندان

 11-  5  11  9 صدور حکم بازخریدی کارمندان

 11 091 121 125 انگیزشی( کارمندان)پیش از موعد  صدور حکم بازنشستگی

 01- 119 111 100 صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان

 21- 11 11 02 قطع حقوق وظیفه مستمری بگیران کارمندان بازنشسته یا متوفی

 19 821 111 191 نقل و انتقال کسور بازنشستگی کارکنان

 95-  0  12  85 وظیفه به شهرداری تهرانانجام مکاتبه جهت تخصیص امریه افسران 

 11-  55  101  81 صدور حکم افزایش ضریب حقوق افسران وظیفه

 11-  91  10  11 صدور حکم برقراری حق عائله مندی افسران وظیفه

 11  9  1  02 صدور حکم برقراری حق حق اوالد افسران وظیفه

 21-  21  101  111 تنظیم گزارش کارکرد ادواری افسران وظیفه

 51-  09  81  029 انجام امور مربوط به مرخصی افسران وظیفه

 91-  10  101  029 تنظیم مکاتبات مربوط به گزارش کار ماهانه افسران وظیفه

 11-  09  05  119 مکاتبات مرتبط با اتمام دوره خدمت و صدور کارت مورد لزوم جهت افسران وظیفه

 21-  02  21  91 کار افسران وظیفه جهت انعکاس به نیروی زمینی سپاهتنظیم گواهی اشتغال به 

 19 115 101 091 مکاتبه با امور مالی و مناطق جهت پرداخت پاداش سنوات خدمت پرسنل بازنشسته

 19 115 101 091 انجام امور مربوط به تهیه پاداش سنوات خدمت

 1- 019 001 015 %02اعالم ذخیره مرخصی جانبازان باالی 

 1 192 191 118 اعالم ذخیره مرخصی کارکنان بازنشسته ، بازخریدی ، فوتی ، اخراجی یا منتقل به خارج از شهرداری

 1 1011 1111 5192 ثابت()اعالم ذخیره مرخصی کارمندان رسمی 

 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان قراردادی به شرکت خدمات اداری شهر

کلیه 

واحدهای 

 سازمانی
19 

شرکت به 

واگذار 

 گردیده است

- 

 19- 151 081 185 اقدامات مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی
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 شرح
 درصد  31سال  39سال  33سال 

 )تعداد( )تعداد( )تعداد( تغییر

 1211 1 111 انجام امور مربوط به غیبت ، کسر کار و مرخصی کارکنان اداره کل منابع انسانی
 

 21- 011 911 985 راض به ذخیره مرخصی اعالم شده کارکنانبررسی اعت

 51- 19 192 081 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به خارج از شهرداری

 11- 1511 1911 1521 روز کارکنان قراردادی 1بررسی مرخصی های استعالجی بیش از 

 1 1111 1111 5192 بررسی وضعیت مرخصی استفاده شده کارکنان در سال قبل

 91- 921 9111 9121 روز کارمندان رسمی 1تهیه حکم مرخصی استعالجی بیش از 

 11 159 191 991 صدور احکام وجوه مرخصی استفاده نشده و پاداش سنوات

 - 0111 1 18520 صدور حکم مرخصی استحقاقی و استعالجی

 - 1211 1 1911 محاسبه و ایجاد مرخصی ساعتی کارکنان ستادی در کامپیوتر

 - 1111 1 11991 قدامات مربوط به عدم پانچ کارتا

 51 0811 1121 591 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسایی کارمندان رسمی

 01 911 191 112 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت حضور و غیاب کارکنان

 219 ارسال پرونده پرسنلی یا مکاتبات با حجم بیش از یک نامه به خارج از اداره کل
 

1959 - 

 9 21021 21511 99990 تعداد کل نامه های صادره

 18- 01111 08511 02210 وارده()تعداد نامه های ثبتی 

 91- 929 1150 1018 تعداد نامه های صادره پستی

 - 1 1 18 ثبت و ابالغ آراء حکم هیأتهای تخلفات

 111- 1 120 12 بخشنامه صادره

 111 918 120 922 صدور نامه های محرمانه

 1 0 0 0 شهید رجایی کارگری / کارمندی ، میثاق خدمت()انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره یا همایش ها 

 21 1111 9011 0201 بررسی ، تهیه و تنظیم فرم های کمیته نظام هماهنگ پرداخت کارمندان

 115 1111 111 981 بررسی ، کنترل و ثبت اطالعات احکام تهیه شده توسط سایر واحدها

 - - 28 11 1888بررسی و رسیدگی به پیامهای 

 - - 51 99 115بررسی و رسیدگی به پیامهای 

 09 20 90 01 پرونده( 559تعداد )برگزاری جلسات کمیته اجرایی نظام هماهنگ 

 - 821 1 10 پرونده( 119تعداد )برگزاری جلسات کمیسیون احتساب سوابق کارمندان 

 05- 11 12 12 پرونده( 011تعداد )ت ، کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل کارگری برگزاری جلسا

 2 00 01 09 پرونده( 155تعداد )برگزاری جلسات کمیته انضباط کار 

 111- 1 901 281 پرونده( 200تعداد )برگزاری جلسات هیأت سازش 

 11 1111 899 28 برگزاری جلسات هیأت ممیزه مسیر ارتقای شغلی

 58- 991 0011 1100 خالصه پرونده و وضعیت کارکنانتهیه 

ها و به عنوان دبیر برگزاری جلسات نظارت ستادی سازمان)تنظیم گزارشات پاورپوینت نظارت ستادی 

   ها در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی(شرکت
11 111  

 در قالب اداره کل منابع انسانی تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه منابع انسانی
  

11 111  

 هماهنگی و برگزاری کالس های آموزشی با همکاری اداره کل برنامه ریزی و مدیریت آموزش
  

5 111  

 تنظیم و ارائه گزارشات جهت ارائه به معاونت برنامه ریزی و توسعه
  

11 111  

گانه و  00و صدور احکام انتصاب آنها درمناطق انجام امور مربوط به پیشنهاد روسای امور اداری مناطق 

   سازمانها
5 111  

 تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد اداره کل منابع انسانی در جلسات
  

9 111  

 راه اندازی صندوق قرض الحسنه
  

1 111 
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 شرح
 درصد  31سال  39سال  33سال 

 )تعداد( )تعداد( )تعداد( تغییر

 یان خانوادهجلسه سخنرانی تحکیم بن
  

1 111 

 س()تقدیر و اهدا هدیه به بانوان شاغل به مناسبت روز زن و میالد حضرت زهرا
  

1 111 

 محفل انس با قرآن کریم
  

1 111 

 "آرامش عاطفی، نیاز خانواده "جلسه سخنرانی 
  

1 111 

 مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب ویژه دفاع مقدس با حضور مدیر کل منابع انسانی
  

1 111 

 در اداره کل منابع انسانی "چراغ خانه"جلسه سخنرانی 
  

1 111 

 نذری دسته جمعی کارکنان اداره کل منابع انسانی
  

1 111 

 مکاتبه در خصوص ماموریت، انتقال، انتصاب
  

091 111  

 مکاتبه در خصوص نقل و انتقال کارکنان از سایر دستگاه ها به شهرداری تهران و بالعکس
  

01 111  

 مکاتبه در خصوص ماموریت آزمایشی
  

10 111  

 کمیسین معامالت و تحویل
  

10 111  

 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در خصوص اعالم نظر برای پست های پیشنهادی مدیریتی
  

181 111  

 بررسی شرایط احراز پست های پیشنهادی
  

121 111 

 8ماده   -همترازی با اعضای هیئت علمی 
  

9 
 

 سه دوره()بررسی آمار مناطق 
  

11 111  

 ایجاد پست
  

101 111  

 بررسی فوق العاده مناطق خاص
  

11 111  

 ثبت اطالعات بازخریدی و بازنشستگی کارگری در چارت
  

88 111  

 پیشنهاد پست های کارگری
  

119 111  

 تنظیم گواهی اشتغال به کار
  

191 111  

 احکام روزانه ماموریت
  

11 111  

 بررسی مرخصی کارکنان مأمور از خارج از شهرداری
  

51 111  

 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به نهادها و شرکت ها و سازمان های داخل شهرداری
  

092 111  

 کارکرد پرسنل و مأموران
  

111 111  

 نامه های وارده محرمانه
  

1151 111  

 راه اندازی سیستم جدید پرسنلی
  

 رد کیفیعملک
 

 تغییر روش صدور احکام
  

 عملکرد کیفی
 

 مکانیزه نمودن امضای احکام
  

 عملکرد کیفی
 

 طرح تغییر روش محاسبه حق ایاب و ذهاب و تلفن همراه
  

 عملکرد کیفی
 

 تغییر ضریب شرایط محیط کار
  

 عملکرد کیفی
 

 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای غیر مستمر
  

 عملکرد کیفی
 

 امور بانوان
  

 عملکرد کیفی
 

 راه اندازی آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی
  

 عملکرد کیفی
 

 انجام امور محوله در خصوص برگزاری روز کارگر و کارمند در قالب تیم معاونت برنامه ریزی
  

 حسب نیاز
 

 برگزاری  جلسات اداره کل منابع انسانی
  

 11حداقل 
 

 رسانی پرتال اداره کل منابع انسانیراه اندازی و بروز
  

 مستمر
 

 بررسی و تهیه لیست نیازهای آموزشی کارکنان منابع انسانی در جهت ارتقای سطح علمی پرسنل
  

 حسب نیاز
 

 برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران 115تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به بندهای ماده 
  

 حسب نیاز
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 33-31در شهرداری تهران در سال های  تعداد کل کارکنان شاغل

 نام واحد

 31اسفند  39اسفند  33اسفند 

کارمند و 

 کارگر رسمی

کارمند و کارگر 

 قراردادی
 جمع

کارمند و 

 کارگر رسمی

کارمند و کارگر 

 قراردادی
 جمع

کارمند و 

 کارگر رسمی

کارمند و کارگر 

 قراردادی
 جمع

 9195 0219 1808 9211 0891 1115 9515 1011 1955 واحدهای ستادی

 11299 9211 5111 15115 11129 1581 11185 11591 2095 شهرداری های مناطق

 255 111 015 199 180 015 111 191 015 سازمانهای غیر مستقل

 029 108 101 011 99 119 111 28 110 شورای اسالمی شهر تهران

 01555 10201 9029 00210 11511 8811 01115 19219 5111 جمع

 11021 2928 5091 11159 1251 5119 11905 1190 1512 سازمانهای مستقل

 01918 10191 11598 09199 10811 11091 01051 9911 11119 شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای مستقل و 

 شرکتهای تابعه
18199 11121 19195 18192 19151 15518 18191 18298 11189 

 28911 11101 05192 11111 11119 05191 21119 11125 02125 جمع کل

 

 39-31تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران در سال های 

 نام واحد

 39-31درصد تغییر  31اسفند  39اسفند

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع
کارمند و کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

مند و کار

کارگر 

 قراردادی

 جمع

 1- 11- 10 9195 0219 1808 9211 0891 1115 واحدهای ستادی

شهرداری های 

 مناطق
1581 11129 15115 5111 9211 11299 9 -8 -1 

سازمانهای غیر 

 مستقل
015 180 199 015 111 255 1 -19 -11 

شورای اسالمی 

 شهر تهران
119 99 011 101 108 029 11 09 19 

 1- 9- 2 01555 10201 9029 00210 11511 8811 جمع

 1- 9- 1 11021 2928 5091 11159 1251 5119 سازمانهای مستقل

 1- 1- 9- 01918 10191 11598 09199 10811 11091 شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای 

مستقل و 

 شرکتهای تابعه

18192 19151 15518 18191 18298 11189 -0 -9 -1 

 1- 1- 1 28911 11101 05192 11111 11119 05191 جمع کل
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 11-31تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران با هرنوع استخدامي در سال های 

 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  30سال  13سال  11سال  واحد عنوان قلم

تعداد کل پرسنل 

 در ستاد

 1- 1121 1015 1900 1190 1119 0928 نفر مرد

 0- 1099 1011 1112 1009 1012 1151 نفر زن

تعداد کل پرسنل 

ستادی با مدرک  

 لیسانس و باالتر

 1 1221 1211 1210 1185 1091 1151 نفر مرد

 1 851 811 819 810 590 119 نفر زن

تعدادکل پرسنل 

با )در مناطق 

 هرنوع استخدامی(

 1- 11019 11159 10515 10198 10090 10982 نفر مرد

 9- 1111 1911 1121 1128 0921 0551 نفر زن

تعداد کل پرسنل 

مناطق با مدرک 

 لیسانس و باالتر

 2 9511 9991 9011 1501 1221 1150 نفر مرد

 1 0911 0189 0015 1991 1898 1111 نفر زن

تعدادکل پرسنل 

با )در سازمانها 

 هرنوع استخدامی(

 10- 981 292 221 251 115 102 نفر مرد

 8- 91 119 81 89 91 91 نفر زن

تعداد کل پرسنل 

سازمانها با مدرک 

باالتر لیسانس و 

 باالتر

 01 011 118 115 119 128 112 نفر مرد

 12 19 21 91 91 99 90 نفر زن
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 کل ارزشیابي و کارگزيني مديراناداره
 

 31فعالیت های معاونت کارگزيني در سال 

 اداره کارگزيني

س(، ارائه مدرک )الزهرا  گردان های عاشورا و -دوره های آموزشی، ارتقاء گروه ایثارگران -گروه تعجیلی انتقال و انتصاب، ارتقاء گروه، ارتقاء صدور احکام شامل : ماموریت. •

 های تشویقی ، گروهارزشیابی()خبره و عالی، فوق العاده شغل  -فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد تحصیلی، برقراری حق تاهل و اوالدوکسر حق اوالد، برقراری

 روز1ارسال احکام انشایی مدیران منصوب شده ظرف حداکثر  •

 هفته 0بالتصدی نمودن پست سازمانی مدیران برکنار شده ظرف حداکثر  •

 انجام کلیه مکاتبات مدیران تحت پوشش با این اداره کل •

 هماهنگی و همکاری الزم در تماس ها و پیگیری های تلفنی •

 ساعت 09بوط به اراء تخلفات و نامه های دادگاهها ظرف حداکثر پاسخ  مکاتبات مر •

 ارسال رونوشت مکاتبات مربوط به کمیته هایی که در حقوق و مزایای مدیران تاثیرگذارند •

بررسی گروه های ایثارگری ،  ،شناسنامه پرسنلی شامل: مشخصات پرسنلی، بررسی ارتقاء گروه آموزشی، سنوات خدمت، فوق العاده های کارشناسی ارشد، خبره و عالی •

 بررسی گروه های تشویقی،محاسبه گروه های استحقاقی، پست های سازمانی

 اداره رفاه

 برقراری حقوق و مزایای ماهانه مدیران رسمی با اداره کل امور مالی و اموال مکاتبه •

 شهر مکاتبه برقراری حقوق و مزایای ماهانه مدیران قراردادی با شرکت خدمات اداری •

 مکاتبه با اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی به منظور صدور کارت ورزش مدیران و استعالم وضعیت برخورداری از مزایا و خدمات رفاهی •

 11ارسال کارکرد ماهانه مدیران مرتبه  •

 تکمیل و به روز رسانی بانک اطالعات مدیران •

 نوبت با فواصل زمانی  سه ماهه 9ماهه با اعمال نمرات ارزیابی در  تهیه و ارسال لیست پرداخت پاداش جبران خدمت سه •

 همکاری و هماهنگی با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در برگزاری مراسم روز چهارشنبه و  ارسال دعوت نامه ها ی مدیران •

 بررسی وضعیت گواهی کارکرد ارسالی از مناطق و معاونت ها •

 قراردادی از شرکت خدمات اداری شهر اخذ و بررسی  قرارداد مدیران •

 نظرسنجی در خصوص خدمات ارائه شده •

 ارسال پیامک تبریک انتصاب و صبحانه فرهنگی •

 ارسال پیامک اطالع رسانی •

 

 31فعالیت های معاونت ارزشیابي در سال 

 نفر عنوان

 81 برگزاری دوره آموزشی مهارتی گام )طرح جامع تربیت مدیران فردا(

 02 دوره آموزشی تعامالت اجتماعی جهت منتخبین بانک اطالعاتی مدیران فردابرگزاری 

 01 برگزاری دوره آموزشی تفکر تحلیلی جهت منتخبین بانک اطالعاتی مدیران فردا

 01 د جهت منتخبین بانک اطالعاتی مدیران فردا   برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکر

 11 12م گیری جهت مدیران مرتبه برگزاری دوره آموزشی تکنیکهای تصمی

 95 شرکت مدیران حوزه منابع انسانی در کنفرانس منابع انسانی

 521 ارزشیابی سالیانه مدیران

 299 ارزشیابی سه ماهه مدیران

 921 ارزیابی میدانی مدیران

 121 ارزیابی میدانی جهت منتخبین استعدادیابی
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 31فعالیت معاونت شناسايي در سال 

 39-31سال های  –د افراد معرفي شده جهت احصاء صالحیت مديريتي و تخصصي تعدا

 درصدتغییر 31سال  39سال عنوان

  90 511 211 افراد معرفی شده جهت مصاحبه مدیریتی

 - 91 111 211 افراد معرفی شده جهت مصاحبه تخصصی

 199 109 111 ثبت شده در بانک مدیران

  21 80 29 بکارگیری شده از بانک مدیران

 نفر()39 -31استعداد يابي با رويکرد کانون ارزيابي از کارکنان شهرداری در سال های 

 درصدتغییر 31سال  39سال عنوان

 - 51 129 211 بازپاسخ(-واتسون)آزمون تفکر تحلیلی

  11 091 001 کانون

 نفر()39-31برگزاری آزمون استعداديابي از کارکنان شهرداری در سال های 

 درصد تغییر 31سال  39سال وضعیت استخدامي

 - 012 خدمات اداری شهر
آزمون استعدایابی  91در سال 

 برگزار نشده است

 - 025 ثابت
 

 - 1 موسسه هادیان شهر
 

 - 208 جمع
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 ياداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماع
 

 33-31تعداد هدايا و تسهیالت توزيع شده  در سال های 
 درصدتغییر 31سال  39ال س 33سال  شرح

 11 00111 01111 19911 های ورزش شهروندیتوزیع کارت

 12 8101 5211 8911 های سینمای حوزه هنری جهت کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهرانتوزیع بلیط

 59 11111 01119 19119 های ماه مبارک رمضان به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله

 51- 01111 81111 59109 های دریایی به کلیه واحدهای غیرمستقل و مستقل درخواست کننده شهرداری تهرانهای فرآوردهتوزیع حواله

 - 91151 91111 های بن البسه به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله
 

 1 11011 10211 10991 حصیل کارکنانالتحریر به فرزندان شاغل به تهای لوازمتوزیع حواله

 - 100518 - های بن کاالهای اساسی به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله
 

 9 01551 01111 19518 توزیع کارت هدیه تولد

 2 121 191 181 چیهای کانون آموزشی قلمصدور معرفینامه

 1 192 151 111 پارسه/ماهان های آموزشگاه عالی آزادصدور معرفینامه

 115 - 199 صدورمعرفینامه بهره مندی از تسهیالت موسسه زبان سیمین
 

 10 81 55 55 توزیع کارت تیزهوشان به کلیه متقاضیان از واحد های مستقل و غیر مستقل

 11111 - - توزیع بن تخفیف نشریات گاج و گل واژه
 

 - - 0111 های تخفیف پارک آبی ارمبرگه
 

 82- 191 0111 0828 های تخفیف قلعه سحرآمیزبرگه

 2 01811 01191 19921 غیر مستقل( )آجیل شب عید()توزیع هدایای ویژه 

 - - 0211 توزیع کارت های دهکده آبی پارس
 

 9- 10811 11111 12111 تخفیف %21توزیع بلیط برج میالد 

 91- 121 1511 1911 صدور معرفی نامه لپ تاپ مادیران

 - - 11 صدور معرفی نامه آموزشگاه شریف
 

 - 01901 19180 توزیع کارت های مترو
 

 12 0981 0111 - توزیع کارت های شهربازی ارم

 - 2111 - - توزیع بلیط باغ پرندگان

 - 9111 - - توزیع بلیط باغ وحش

 - 2111 - - صدور معرفینامه شهر فرش

 - 00111 - - توزیع کارت جامع رفاهی

 - 11111 - - توزیع نشریات همشهری

 - 1511 - - صدور اطالعیه شرکت شجره طوبی

 

 39-31آمارکمیته رفاهي شهرداری تهران در سال های

 عنوان
 درصد تغییر 31سال  39سال

 (مبالغ) (تعداد نفرات) ریال( )هزار (نفر) ریال( هزار) نفر()

 19 12 2905018 111 1111098 995 هزینه ازدواج

 91 11 1180101 121 0051999 112 هزینه تدفین

 09 8 9191101 8251 5111192 5901 هزینه مهد کودک

 11 91 2051021 1858 9158121 9515 جایزه تحصیلی

 - - - - دفترچه پس اندازازدواج
  

 5- 09- 11191110 9210 15099885 11189 جمع
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 39-31اعطای وام به کارکنان )کمیته رفاهي(در سال

 عنوان

 درصد تغییر 31سال  39سال

 درصدسهم تعداد
 مبلغ

 درصدسهم تعداد
 مبلغ

 مبلغ تعداد
 (به ریال) (به ریال)

 59 01- 1921111111 999 819 819891111 18 1118 کمک بالعوض

 88- 89- 01211111 18 91 151111111 9 021 کاالبرگ

 اهدا وام
 28- 59- 1122111111 99 15 0982111111 2 191 عقود اسالمی

 19- 99- 0112111111 90 112 9022211111 11 015 قرض الحسنه

معرفی به سازمان ها 

 وادرات و مناطق

تعاونی اعتبار سازمان 

 نوسازی
095 9 - 001 115 1111111111 -11 

 

 82- - 91 11 - 1 82 اداره کل ایثارگران
 

 80- - 112 11 - 11 129 سایر ادارات و مناطق
 

 29- - 159 125 - 11 199 معرفی به کمیته رفاهی
 

 01- 92- 1119111111 1111 1988 5591191111 111 0511 جمع

 

 33-31آمارتعداد فعالیت های واحدتورهای رفاه در سال های 
 39-31درصد تغییر 33-39درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  مقصد

 09- 11- 5211 11222 10151 مشهد مقدس

 21- 18 891 1511 1120 قم و جمکران

 9111 - - کیش
  

 0- 2 821 850 811 کاشان

 921 - 990 مکه مکرمه
  

 - - - سوریه
  

 951 11 1111 1190 811 شمال

 - - - دیزین و آبعلی/ لواسانات
  

 51 - 915 211 همدان
 

 01- 129 1991 0101 1111 اصفهان و شیراز

 89- - 992 1889 جماران
 

 - - 1111 توچال
  

 110 - - هتل رضوان ( )سرعین 
  

 011 - - زریوار
  

 1011 - - تور یکروزه برج میالد
  

 18 02- 02111 18111 09129 جمع

 

 30-31آمار فعالیت تمديد بیمه واحد مددکاری درمان در سالهای
 جمع اناث فرزند کارکنان فرزند مطلقه والدين پدريامادر نتیجه کمیسیون)تمديد بیمه(

 1111 119 8 981 - 91جمع 

 182 11 1 119 - 90جمع 

 1155 191 1 - 911 91جمع 

 1109 1 111 002 519 91جمع 

 2 - 99- - 10 91-91درصد تغییر 

 19- 22- 21- - - 91-90درصدتغییر

 018 198 115 018 - 90-91درصد تغییر
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 30-31مان در سال های آمار فعالیت برقراری اولیه بیمه واحد مددکاری در
 نتیجه کمیسیون

 جمع بیماران خاص خواهر فرزند کارکنان اناث فرزند مطلقه والدين()پدريامادر
 (برقراری اولیه بیمه)

 91 11 019 91سال 
 

002 251 

 101 95 - 8 9 15 90جمع 

 110 15 - 1 1 11 91جمع 

 991 20 0 019 20 51 91جمع 

 52- 09- - 98- 88- 19- 91-91درصد تغییر

 11 05 - 11 11- 1 91-90درصدتغییر

 121 159 - 1111 152 025 90-91درصد تغییر

 

 30-31آمار فعالیت صدور دفترچه واحد مددکاری درمان در سال های 

 جمع تجديد دفترچه تمديد دفترچه صدور المثني صدورجديد وضعیت

 95011 0598 15910 951 9109 91سال 

 91092 12911 01122 919 2102 90جمع 

 15092 08021 5181 111 1998 91جمع 

 11810 02291 9111 911 1985 91جمع 

 1 11 01- 11- 1 91-91درصد تغییر 

 11 92- 181 01 012 91-90درصدتغییر

 19 80- 81 11 19- 90-91درصد تغییر

 

 30-31آمار دفاتر ابطالي بیمه شده در سال های 

 33سال 30سال وضعیت
درصد تغییر 

33-30 
 31سال  39سال

 درصدتغییر

31-39 

 11 091 188 91- 125 0121 دفاتر ابطالی یبمه شده اصلی

 19- 121 981 80- 118 1199 دفتر ابطالی بیمه شده تبعی

 02- 851 1159 81- 802 2595 جمع دفاتر ابطالی

 

 31پروژه های اداره کل رفاه درسال 

 عنوان پروژه
 واقعي

 تاريخ پايان شروعتاريخ 

 91 82 مرادآباد( )ساخت پروژه رفاهی ،تفریحی کارکنان شهرداری تهران

 91 91 نگهداری مجموعه رستوران گفتگو

 91 91 نگهداری مجموعه باغ گلستان

 91 91 نگهداری مجموعه مروارید چیتگر

 91 91 نگهداری وساماندهی مهدکودک شهرداری تهران

 91 91 کودک مجموعه شهرسرانگهداری وساماندهی مهد
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 یشهردار ثارگرانياداره کل امور ا
 
 

 )نفر(30-31آمار ايثار گران تحت پوشش در سال 

 عنوان

ی
ی شهردار

شهدا
 

جانباز
آزاده 
 

آزاده و جانباز
 

ت
ن خدم

ن حی
صدومی

م
 

رزمنده
 

ی
فرزند شهید شهردار

ی 
فرزند شهید غیر شهردار

 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ن
متوفیا

 

ل ايثا
جمع ک

رگران
 

ت
ن خدم

حی
 

 0118 19 1 0 102 105 111 11 91 2 1109 199 91سال 

 1211 19 9 0 912 119 1901 11 89 9 1019 125 91سال 

 9181 12 1 0 982 111 1918 08 81 0 1191 115 90سال 

 9190 19 5 1 999 119 0101 01 51 0 1198 115 91سال 

 10 1 11- 1 02 1 115 1- 1- 01- 9- 9 91-91درصد تغییر

 11 5 21 1 01 1 18 5- 9- 21- 1- 1 91-90درصد تغییر

 1 5- 15 21- 0 1- 8 5- 1- 1 9- 1 90-91درصد تغییر

 



 حوزه معاونت توسعه منابع انساني 

 331                                                                                                                            سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 اداره کل برنامه ريزی و آموزش
 

 

 31گانه در سال  99عملکرد آموزش  مناطق 

 منطقه
تعداد 

 پرسنل
 سرانه آموزشي نفر ساعت

 ره های آموزشي عمومي رايانهدو هزينه اعتبار ابالغي

 هزارريال() هزارريال()
تعداددوره 

 عمومي
 نفر ساعت شرکت کننده

1 808 90901 21 1192589 1192589 11 009 8108 

0 801 12098 91 951591 951591 11 191 1111 

1 211 08911 21 515519 515519 1 119 2811 

9 995 21288 21 1212991 1209950 5 199 1281 

2 815 91018 99 1090181 1090181 5 119 1991 

1 259 01811 99 1155105 1155105 9 011 8891 

5 291 11119 1882 289511 289511 5 191 2911 

8 210 01102 1189 1911982 1011809 1 10 0112 

9 188 01029 20 852111 852111 9 21 0192 

11 989 02251 21 811121 811121 11 105 2011 

11 921 01291 91 221811 221811 1 89 1822 

10 111 08952 95 1019110 1019110 11 121 1912 

11 211 09810 21 1009219 1009219 1 119 9921 

19 109 52091 91 1159109 1159109 19 191 5911 

12 518 91011 2989 1192118 1192118 15 119 9991 

11 211 01908 1189 910199 910199 9 019 1111 

15 298 01،291 92 589911 589911 1 102 9،152 

18 819 05189 91 912111 912111 1 80 1211 

19 211 01101 20 1111292 1111292 1 55 1112 

01 811 08،181 95 812151 812151 5 115 2111 

01 915 18929 282 511111 511111 2 59 1922 

00 298 08852 21 859111 859111 1 21 1912 

 182191 11112 جمع
 

01511111 01201952 111 1991 115821 
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 ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداریاداره 
 

 

 13-31های سال ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری عملکرد اداره آمار 
 الف( برگزاری دوره های آموزشي:

 علمی آموزشی آشنایی با قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد برگزار شده توسط سازمان بازرسی کل کشور ـ شرکت مدیران شهرداری در همایش1

 با همکاری:« ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد»های آموزش با موضوع تخصصی ـ برگزاری دوره 0

 ـ مجتمع آموزشی پلیس پیشگیری ناجا 

 سته به دانشگاه تهرانـ مؤسسه جرم شناسی و جزا واب 

 ـ مؤسسه توسعه فراگیر آسیا 

 در قالب کارگاه آموزشی یک روزه()های برگزار شده دوره

 های مقابله با آنـ آشنایی با انواع فساد اداری رایج و جعل اسناد و راه1

 مرشاء، ارتشاء، جعل و کالهبرداری(، جرائم سایبری، پیشگیری از جر)ـ آشنایی با انواع فساد 0

 نامه پیشگیری از رشوهـ آشنایی با قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد و آیین1

 های مقابله با آنـ آشنایی با رشوه و راه9

 ـ آشنایی با تخلفات اداری و آشنایی با پولشویی و راههای مقابله با آن 2

 

 های ب( چاپ و توزيع کتاب

 ـ کتاب فساد اداری1

 البالغه با همکاری سازمان بسیج شهرداری تهرانسالم به روایت نهجـ کتاب اداره 0

 ـ کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری با همکاری اداره کل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران1

 1191و  1190،  1191،  1191ـ کتاب گزارش عملکرد شهرداری تهران در سالهای 9

 ـ کتاب مدل سنجش سالمت و فساد اداری شهرداری تهران 2

 

 يابي و سنجش سالمت اداری:ج( پروژه عارضه

 با اهداف ذیل انجام شد: 1191تا پایان سال  1191این پروژه از ابتدای سال 

 های( سنجش فساد سالمت اداری برای شهرداری کالنشهر تهران )ـ طراحی مدل1

 با فساد و ارتقای سالمت اداری شهرداری کالنشهر تهران ـ طراحی الگوی مبارزه0

 های( سنجش فساد سالمت اداری شهرداری و الگوی مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت اداری شهرداری کالنشهر تهران)ـ آزمون و اعتبار بخشی مدل1

 اکنون در دست اقدام است.ریزی شهری همهدر اجرای دستور شهرداری محترم تهران موج دوم پروژه از سوی مرکز مطالعات و برنام

 

 د( عناوين و رتبه ها:

 1189ـ  معرفی شهرداری تهران به عنوان نهاد برتر در زمینه ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد از طرف سازمان بازرسی کل کشور ـ آذرماه 1

 1191فساد و نهادهای رسیدگی کننده به شکایات مردمی کشورهای عضو اکو ـ سال  های مبارزه باـ دریافت لوح تقدیر از نخستین اجالس رؤسای دستگاه0

 1189ـ کسب رتبه برتر سطح یک پیشرو در دومین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری ـ آبان ماه 1

 1191رفتار سازمانی ـ آذر ماه  ـ دریافت تندیس و لوح تقدیر نهادهای بنیادین علمی ـ تجربی در راستای ارتقاء سالمت اداری از طرف انجمن 9

  1190 ـ کسب رتبه برتر در نخستین نمایشگاه و همایش ملی آموزش و ترویج سالمت اداری مطابق با روز ملی مبارزه با فساد اداری ـ اردیبهشت ماه 2

های بالروس و اندونزی( و کارشناسان دفتر مقابله با جرم سازمان ملل دولت)ل متحد ـ دریافت لوح تقدیر از طرف وزارت دادگستری به جهت پاسخگویی به کارشناسان مرور کننده سازمان مل 1

 1190( ـ خردادماه UNODC)متحد در تهران 

نمایشگاه جانبی سیزدهمین مجمع سازی، صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات در ـ کسب رتبه برتر در ارائه دستاوردها در زمینه ارتقاء سالمت اداری، شفاف 5

 1190آمبودزمان آسیایی ـ مهر ماه 

 1190ـ کسب تندیس سازمان پاک در سومین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری ـ آبان ماه  8

 1190آذرماه ـ کسب تندیس و لوح تقدیر در همایش روز جهانی مبارزه با فساد از طرف انجمن رفتار سازمانی و موسسه توسعه فراگیر آسیا ـ  9

 1191ـ دریافت تندیس و لوح تقدیر در دومین همایش غیردولتی ارتقاء سالمت اداری مطابق با روز ملی مبارزه با فساد اداری ـ اردیبهشت ماه  11

 1191اه ها و ساختارهای مدیریت سالمت اداری در چهارمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری ـ آذرمـ کسب عنوان برتر در حوزه نظام11

 1199ـ کسب عنوان سازمان برتر در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی براساس ارزیابی میدانی دبیرخانه جایزه مدیریت ـ خرداد ماه 10
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 هـ( جلسات ستاد

ه منابع انسانی تشکیل شد. در این جلسه اهم اقدامات ستاد ارتقاء . جلسه با حضور کلیه اعضای اصلی ستاد در دفتر معاونت توسع 91/11/01ـ  جلسه اول ستاد ارتقاء سالمت اداری در تاریخ 1

مقابله »و « پیشگیری»ویب تشکیل دو کمیته سالمت اداری توسط ریاست ستاد تشریح و سپس وضعیت سالمت اداری در شهرداری تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه با بررسی و تص

ریزی و توسعه شهری و شورا به عنوان رئیس کمیته ر خصوص انتخاب رئیس و اعضای این کمیته ها نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت که نهایتاً معاون برنامهادامه پیدا کرد و سپس د« با فساد

 پیشگیری و رئیس سازمان بازرسی به عنوان رئیس کمیته مقابله با فساد انتخاب گردیدند. 

دستورالعمل ارتقاء سالمت اداری و مقابله با ». جلسه با حضور کلیه اعضای اصلی ستاد در دفتر معاونت توسعه منابع انسانی تشکیل شد. 91/11/19در تاریخ ـ جلسه دوم ستاد ارتقاء سالمت اداری 0

به کلیه  91/10/01مورخ  12/1910885ویب طی نامه شماره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا بر روی مواد و بندهای آن اظهارنظر نمودند. که بعد از تص« فساد اداری در شهرداری تهران

 واحدهای تابعه شهرداری تهران ابالغ گردید.

ضای . جلسه با حضور کلیه اعضای کمیته پیشگیری در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها برگزار و در این جلسه اع99/1/18ـ جلسه اول کمیته پیشگیری در تاریخ 1

 کمیته در موارد ذیل اظهارنظر و بحث نمودند:

 انداز آیندهـ شرح وظایف کمیته، اهداف و چشم

 ـ اجرای مرحله دوم طرح سنجش میزان سالمت و فساد اداری

 های برگزار شده تاکنون در زمینه ارتقاء سالمت اداری و برنامه های آیندهـ تشریح آموزش

 اداری در شهرداری تهرانشناسی دقیق و تخصصی سالمت ـ آسیب

 ـ بهبود فرآیندها 

 ریزی شهراز مرکز مطالعات و برنامه« تدوین نقشه راه سالمت اداری شهرداری تهران» و « تدوین نظام پاسخگویی جامع در شهرداری تهران»های ـ پیگیری انجام پروژه

 لیه اعضای کمیته مقابله با فساد در دفتر ریاست سازمان بازرسی تشکیل شد و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:. جلسه با حضور ک99/0/01ـ جلسه اول کمیته مقابله با فساد در تاریخ  9

 ـ شرح وظایف کمیته، اهداف و چشم انداز آینده

 ـ برخورد جدی با فساد و ناامن کردن فضای شهرداری برای متخلفین

 ـ تسریع در بررسی پرونده متخلفین و صدور رأی

 دستورالعمل جذب، آموزش و بکارگیری بازرسین مبارزه با رشوهـ 

 ـ تدوین گزارش تخلفات اداری صورت گرفته براساس محل وقوع جرم و نوع تخلف

 

 31سال ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری  مربوط بههمايش های برگزار شده شرکت در 

 عنوان دوره رديف
مدت 

 دوره

تعداد شرکت 

 کنندگان

 81 8 های مقابله با آنآشنایی با انواع فساد اداری رایج و جعل اسناد و راه 1

 81 8 آشنایی با انواع فساد )رشاء، ارتشاء، جعل و کالهبرداری(، جرائم سایبری، پیشگیری از جرم 0

 81 8 نامه پیشگیری از رشوهآشنایی با قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد و آیین 1

 81 8 های مقابله با آنآشنایی با رشوه و راه 9

 81 8 آشنایی با تخلفات اداری و آشنایی با پولشویی و راههای مقابله با آن 2
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 نتهرا یشهردار يسازمان  بازنشستگ
 

 

 

 نفر()30-31در سال هایمحل خدمت  نيبر اساس آخر نیتعداد بازنشستگان و موظف

 درصد تغییر 31لسا 39سال  33سال  30سال  عنوان

 بازنشستگان

 5 1191 2519 2959 2012 شهرداری تهران

 0 1199 1181 1188 1101 شرکت واحد

 -9 15 59 89 119 رسمی تبدیلی

 -1 119 119 195 151 رسمی کشوری

 1 5991 5108 1591 1112 جمع

 111 1 1 1 2 درصد تغییر

 موظفین

 1 1111 1151 1190 921 شهرداری تهران

 1 209 218 995 958 شرکت واحد

 12 10 29 21 19 رسمی تبدیلی

 19 521 108 195 119 رسمی کشوری

 9 0951 0011 0085 0111 جمع

 9 -1 5 1 درصد تغییر
 

 جمع کل
 5 9911 9089 9181 8591 جمع کل

 5 0 9 1 درصد تغییر
 

تعداد کل بازنشستگان و موظفین در پایان 

 تسال به تفکیک جنسی

 2 8902 5991 5111 5291 مرد

 12 1988 1098 1919 1011 زن

 
 30-31ي در سال هایافتيتحت پوشش و کسور در نیشاغل

 عنوان

 درصدتغییر  31سال 39سال 33سال 30سال 

 تکمیلی جاری تکمیلی جاری تکمیلی جاری تکمیلی جاری جاری

 0 0 11892 11892 11151 11151 9188 9188 11011 نفر()تعداد شاغلین 

 کل کسور ساالنه

080182 119115 199018 119129 012111 282922 108115 -11 

11 

 میلیون ریال ()
 

میانگین کسور 

 ریال()ماهانه 

سهم 

 کارمند
519819 1199229 911215 1591229 211801 1990191 811119 19- 25 

سهم 

 کارفرما
1219159 0189118 805119 1981119 1115121 0982089 1151009 19- 25 

 25 -19 0219891 9955902 1111959 2009111 1091201 1111110 0119218 جمع
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 (الير ونیلیمبالغ به م)30-31در سال های  يافتيبا کسور در يپرداخت یايحقوق و مزا نهيهز سهيمقا

 عنوان
 درصدتغییر  31سال 39سال 33سال  30سال 

 تکمیلی جاری تکمیلی جاری ریجا جاری تکمیلی جاری جاری

 190 00 18811 1111502 5512 1112519 1 911195 591925 هزینه حقوق و مزایا

 11 -11 108115 282922 012111 119129 199018 119115 080182 کسور دریافتی

 25 - 119119 -1111051 195191 -191221 199018 -291891 -218050 تفاوت

 - 1.11 0.5 1.11 1.91 1 0.2 0.8 نسبت حقوق به کسور
 

 

 (الير ونیلیمبالغ به م)30-31وضعیت پرداخت وام به بازنشستگان در سال های 

 شرح فعالیت
 درصد تغییر 31سال 39سال  33سال  30سال 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

پرداخت وام به 

 بازنشستگان
1905 21998 0119 29999 1258 11912 1519 99081 11 12 

 1 -9 9591 115 9911 121 15919 121 5291 910 پرداخت وام به موظفین

صدور گواهی حقوق و 

 تعهد کسراقساط
0120 _ 0805 _ 1190 - 1911 - 1 - 

 

 30-31عملکرد رفاهي سازمان در سال های 
 درصد تغییر 31سال 39سال  33سال  30سال  شرح فعالیت

 -09 5010 9291 2192 1988 نفر()تگان و موظفین به مشهد مقدس و جزیره کیش از طریق تورهای سازماناعزام بازنشس

 -29 010 210 529 181 نفر()اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس 

 1 10 10 10 9 دوره()پرداخت یارانه نقدی

 01 1 2 9 0 دوره()ارسال سبد کاال

 -11 0991 0819 0591 0892 نفر()جایزه تحصیلی و لوازم التحریر()ان بازنشستگان و موظفینهزینه های تحصیلی فرزند

 1 1 1 1 1 تعداد()ویژه بانوان بازنشسته()برگزاری مراسم به مناسبت روززن 

 -111 1 9095 9111 211 تعداد()تهیه توزیع کارت های ورزش شهروندی

 -11 91 109 98 19 مورد()عیادت از بازنشستگان

 11 15 11 11 10 نفر()بررسی طرح حمایتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفین

 1 1 1 01 11 نفر()اعزام بازنشستگان به مکه معظمه

 -11 002 029 095 121 نفر()معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفین به اداره کل رفاه جهت بهره مندی از خدمات درمانی

 

 31در سال  يان صندوق بازنشستگسازم یپروژه ها ستیل

 عنوان پروژه

درصد  هزينه انجام شده حجم فعالیت واقعي

پیشرفت 

 فیزيکي

 منطقه وقوع کاربری

 میلیون ریال() مترمربع()مساحت  تاریخ پایان تاریخ شروع

 9 رفاهی -پذیرایی 08/11/91 11/1/99 0211 20591 51 (B.O.T)بازسازی و توسعه مجموعه متل شیان

 91 1011911 98111 01/11/92 11/11/91 گالبدره()مجتمع الغدیر
-پارکینگ طبقاتی

 فرهنگی-تجاری
1 

 1 اداری 08 011119 19911 09/10/99 01/10/89 مجتمع اداری خیابان یزدان پناه
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 شهر یشرکت خدمات ادار

 

 

 31اهم فعالیت های شرکت خدمات اداری شهر در سال 

مرکز هزینه و عقد قرارداد با هیات  115فقره قرارداد در  05111فقره قرارداد تامین نیروی انسانی با شهرداری تهران، تنظیم و مبادله حدوداً  91ی انسانی شامل عقد تامین و نگهداشت نیرو -3

 هزار نفر، دریافت و اعمال اثرات ناشی از آن.11مرکزی گزینش برای ارزشیابی عملکرد کارکنان بالغ بر 

 دیران، اداره کل امور مجامع و شرکتابالغیه دستورالعمل نظام پرداخت مدیران با ایجاد هماهنگی های الزم بین معاونت توسعه منابع انسانی، اداره کل ارزشیابی و کارگزینی ماجرای  -0

 قره از پرونده مدیران تحت پوشش.ف 151نفر مدیر جدید، تکمیل و رفع نواقص مدارک و استعالم مدارک تحصیلی  21جذب، بکارگیری و انتصاب  -1

 نفر. 1111نفر و تغییر وضعیت  211نفر نیروی جدید، صدور ابالغیه قطع همکاری برای  121فقره حق جذب،  1089فقره ارتقا گروه،  0819اعمال و صدور قرارداد برای  -9

ماه و 0فقره کمیسیون پزشکی برای استعالجی باالی  191فقره مفاصا حساب بیمه ای، ارجاع  19یافت فقره تجمیع سوابق بیمه شدگان، در 811دفترچه درمانی،  18521تعویض و تمدید  -2

 سابقه بیمه ای و سایر اقدامات مستمر ماهانه. 1801فقره کد کارگاهی، دریافت و بارگذاری اطالعات  01فقره کفالت والدین، دریافت  01زایمان، 

 

 39-31ر در سالشه یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

واحد طرف 

 قرارداد

 نوع قرارداد جنسیت کارکنان

 زن مرد
سـاعتی و حق الزحمه 

 ای
 جمع کارمندی جمع کارگری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99.9 2110 1.9 09 1.0 11 05.9 1229 50.1 9110 مناطق

 90.8 1181 0.1 18 2.1 91 11.1 259 18.9 1091 ادارات ستادی

 95.8 5118 1.8 10 1.9 111 08.9 0108 51.1 2122 جمع

 55.1 1119 00.1 095 1.2 1 00.1 098 55.9 1119 هاسازمان

 59.1 110 19.9 02 1.1 0 00.2 09 55.2 111 شورای شهر

 95.0 991 0.9 10 1.9 0 95.1 015 21.1 015 شرکتها

 80.9 1111 15.1 119 1.2 11 08.9 219 51.1 1181 جمع

 99.9 11011 9.0 929 1.9 199 05.9 1101 50.1 5588 90جمع کل 

 99.1 8909 9.0 191 1.0 111 08.2 0190 51.2 1591 91جمع کل 

 1.0 10.1- 1.1 10.8- 1.0- 09.0- 1.1 11.9- 1.1- 11.9- 90-91درصد تغییر
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 31در سال حصیليمدرک ت به تفکیکشهر  یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

واحد طرف 

 قرارداد

 مدرک تحصیلي
جمع کل 

 نیروهای

 جاری دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1.11 2111 1.0 11 5 181 91 0029 01 1920 05 1211 1.1 12 مناطق

ادارات 

 ستادی
05 1.2 159 01 181 01 528 90 092 11 05 1.2 1815 1.19 

 1.59 5981 1.2 91 8 101 91 1110 09 1811 01 1911 1.8 10 جمع

 1.19 1115 1.1 15 5 91 91 200 19 158 00 089 11.1 012 هاسازمان

 1.11 109 1.8 1 9 10 11 19 10 12 11 90 12.2 01 شورای شهر

 1.12 219 0.1 11 9 01 91 011 12 55 11 129 1.8 9 شرکتها

 1.01 1921 1.9 08 5 109 91 599 19 051 02 982 10.2 099 جمع

  1 9911 1.5 18 8 522 91 1811 00 0111 02 0192 1.0 111 جمع کل

 توضیحات:

 واحد محل خدمت( است.)مرکز  111پراکندگی نیروهای شاغل در 

 کل رؤسای نواحی است. درصد09.1نفر معادل  11احی تحت پوشش شرکت رؤسای نو

 کل مدیران مشمول نظام پرداخت مدیران می باشد. درصد 10نفر معادل   121مدیران میانی و ارشد تحت پوشش 

 ر آزاده می باشند.نفر رزمندگان گرامی، و یک نف 199نفر جانبازان معزز ،  111نفر فرزندان گرامی شاهد،  119نفر شامل :  911ایثارگران تحت پوشش 

 نفر زن( 10نفر مرد و  51)نفر نیز عضو گردان عاشورا یا گردان الزهرا می باشند.  80از کل نیروهای تحت پوشش تعداد 

 

 33-31ل های شهر در سا یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادارتغییرات 

 تحصیالت

 31سال  39سال 33سال 

ت  33تغییرات سال 
ی تح

تعداد نیروها

پوش
ش در اسفند 

33
ت  39تغییرات سال  

ی تح
تعداد نیروها

ش در اسفند 
پوش

39
 

تفاضل 

فروردين 

و  30

اسفند 

39 

ت  31تغییرات سال 
ی تح

تعداد نیروها

ش در اسفند 
پوش

31
 

ن 
ل فروردي

ض
تفا

33
و  

اسفند 
31

 

 خروجی ورودی

تغییر 

مدرک 

 تحصیلی

 خروجی ورودی

تغییر 

مدرک 

 تحصیلی

 خروجی ورودی

تغییر 

ک مدر

 تحصیلی

 -181 111 -01 51 8 -211 192 -29 20 15 989 5 09 19 زیردیپلم

 -1991 0192 -198 102 99 -828 1119 -991 212 191 1882 -299 191 1181 دیپلم

 -191 0111 -11 011 00 511 0158 001 992 119 0999 112 91 101 فوق دیپلم

 -1011 1811 081 511 101 -011 9110 191 1201 915 2119 118 111 918 لیسانس

فوق 

 لیسانس
192 15 118 991 115 909 152 819 19 90 091 192 522 181- 

 -19 18 9 01 9 19 51 9 11 11 85 1 9 11 دکترا

 -1210 9911 1 1110 021 -895 11819 1 0985 811 10912 1 129 0152 جمع
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 شرکت شهر سالم

 
 13-31 یهاتعداد خدمات اورژانس سال

 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  30سال 13سال  زمان

 15- 9528 2515 9111 1819 9090 ماهه اولسه

 19- 1905 5925 1181 9925 1590 ماهه دومسه

 0- 9998 9220 2119 1525 0081 ماهه سومسه

 11 5902 5111 5129 0519 9080 ماهه چهارمسه

 2- 01228 09825 01580 19595 19199 جمع

 

 13-31 یهاهاسالونیسیتعداد مراجعات به واحد کم

 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  30سال 13سال  نوع کمیسیون

 10 1051 1111 911 811 891 استعالجی

 02- 1122 1912 1011 1121 912 پزشکی

 9- 0101 0298 0111 1811 1592 جمع

 

 13-31یهاصادره سال یبستر یهانامهیمعرف

 درصد تغییر  31سال  39سال 33سال  30سال  13سال  عرفینامه صادرهم

 01 99121 11215 12191 10901 12955 نامه صادرهتعدادکل معرفی

 18 5159 1111 1191 1111 1091 نامه بستری صادرهتعدا کل معرفی

 00 15050 11205 08598 01801 09181 نامه سرپایی صادرهتعداد کل معرفی

 15 1111 2022 2291 2099 2999 های خصوصیتعداد موارد بستری در بیمارستان

 02 991 522 818 810 895 های دولتیتعداد موارد بستری در بیمارستان

 1 01115 19115 19212 18219 19911 مجموع روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 9 11891 11158 11015 12199 11801 های خصوصیمجموع روزهای بستری در بیمارستان

 12 1011 0811 1018 1001 1191 های دولتیمجموع روزهای بستری در بیمارستان

 11- 1 1 1 9 1 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 11- 1 1 1 1 1 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی

 8- 1 9 9 9 1 متوسط روزهای بستری در بخش دولتی

 11- 1998 9991 2011 2205 9018 آمده از بیماران بستریهای به عملاد عیادتتعد
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 13-31 یهاسال میرمستقیمنعقده در بخش درمان غ یادهادقرار
 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  30سال 13سال  طرف قرارداد

 11- 101 129 919 199 915 پزشکان متخصص

 1- 101 119 111 115 129 دندانپزشکان عمومی

 15- 10 21 98 95 95 دندانپزشکان متخصص

 19- 19 00 09 01 02 مراکز جراحی محدود

 11- 91 111 190 111 112 بیمارستان

 9- 01 09 09 09 01 ایپزشکی هسته

 1- 185 011 199 190 101 آزمایشگاه

 11- 52 81 89 85 91 رادیولوژی

 8- 11 12 11 51 11 فیزیوتراپی

 1- 919 901 910 180 180 وخانهدار

 11- 100 111 191 119 101 درمانگاه

 8- 1285 1501 1821 1589 1515 جمع

 

 33-31یهاقرارداد سال یهاطرف کیدرمان به تفک نهيهز سهيمقا

 نوع خدمات

 درصدتغییر 31سال  39سال 33سال 

 نسبت به کل هزينه

 هزينه

 نسبت به کل هزينه

 هزينه

به نسبت  هزينه

 هزينه کل
 هزينه

 ) ريال( )ريال( )هزار ريال(

 11 19 019101951281 10 110529198259 10 119001101 بستری

 11 01 125195121198 01 112119551990 08 95911918 سرپایی

 19 18 119111118921 15 82155198112 19 95018511 داروخانه

 12 12 112105811159 15 82110591905 11 29015011 دندانپزشکی

 11 5 21151191991 5 12152918111 1 01118108 آزمایشگاه

 10 1 99111181809 1 11919218999 9 19159211 تصویربرداری

 21 111 585121118159 111 219119190890 111 199189951 جمع
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 39-31در سال های  شرکت شهر سالم نیمراجع یا سهيآمار مقا

 نام خدمات

 درصد تغییر 31سال  39سال 

 نفر()تعداد  
 درآمد

 نفر()تعداد  
 درآمد

 نفر()تعداد  
 درآمد

 (میلیون ريال) ()میلیون ريال (میلیون ريال)

 91 9 99811 181191 12299 119990 ویزیت پزشک عمومی

 91 2 18111 108151 91191 111181 ویزیت پزشک متخصص

 21 5 9111 11115 1111 11591 تخصصویزیت پزشک فوق

 11 11 111150 119909 59801 121125 دندانپزشکان عمومی

 9 11- 98912 52111 91812 81191 دندانپزشکان متخصص

 11 5 1111 91212 811 18192 بهداشت خانواده

 11 - 12898 1 19912 واکسیناسیون
 

 11 11 10289 911811 9981 119882 تزریقات

 01 1- 1921 18951 2515 19121 جراحی سرپایی

 01 1- 1181 10018 1110 10210 نوار قلب

 08 0 0121 0811 1818 0511 تست ورزش وهولتر

 92 8 11009 9289 5522 8911 اکوکاردیوگرافی

 1 1 1 1 هولتر
  

 110 99 191 211 199 121 نوار مغز

 11 18 9110 01021 0211 15990 ادیومتری

 11 11 9850 92191 0991 19111 اپتومتری

 10- 98 0559 2181 1190 1990 ترک اعتیاد

 91- 92- 119 219 1212 11121 اسپیرومتری

 91 12 918 1102 115 0109 مشاور خانواده

 18 5- 825 5019 505 5519 مشاور تغذیه

 99- 9 290 1811 90111 1219 گفتار درمانی

 8 11 1110 109501 1011 115998 دارو و تجهیزات

 95 11 02922 118118 15190 81811 پیفیزیوترا

 10 1 99091 125151 52112 121011 رادیولوژی و سونوگرافی

 91 1 59111 191111 21000 119119 آزمایشگاه

 91 59 5105 01121 1519 11011 سایر

 01 5 291055 0159222 990118 0108991 جمع
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 13-31در سال های  شرکت شهر سالم  یها تیآمار فعال

 31سال 39سال 33سال 30سال 13سال عالیتف

درصد 

 تغییر

39-31 

 5 0199812 1911192 0100019 1911921 1118815 نفر( )تعداد مراجعات به مراکز درمانی  تحت پوشش 

 12 008209 118125 59511 21151 09552 میلیون ریال( )ارزش خدمات پاراکلینکی مراکز 

 11 119521 101181 009081 111111 118195 میلیون ریال( )ارزش خدمات کلینکی مراکز 

 1 510 518 220 991 112 نفر( )تعداد بیماران خاص تحت پوشش شهرداری 

 29 112991 18800 95951 11219 11112 میلیون ریال( )هزینه بیماران خاص تحت پوشش شهرداری 

 00 15050 11205 08598 01801 09181 عدد( )تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران سرپایی 

 18 5159 1111 1191 1111 1091 عدد( )تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران بستری 

 -1 1111 1895 1112 5119 1122 نفر()چکاب کارگران شرکت پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز

 101 11101 5119 2909 1111 0290 نفر()دادچکاب کارمندان رسمی و کارکنان سازمان ها و شرکت های طرف قرار

چکاب رانندگان معرفی شده از سوی شرکت های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی 

 نفر( )
0290 1 1 1 1 

 

ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های پیمانکاری 

 دوره( )فضای سبز 
9 9 0 0 0 1 

 دوره0 دوره0 دوره0 دوره9 مستمر م حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با موشارزیابی وضعیت لباس کار و لواز
 

ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های پیمانکاری 

 دوره()خدمات شهری  
9 9 0 0 0 1 

 1 0 0 0 9 9 دوره()نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه زباله ها

 1 0 0 0 9 9 دوره()نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه رفت و روب

 118 99 10 5 09 19 نفر( )تعداد حوادث ناشی از کار

 01580 19595 19199 نفر( )خدمات ارائه شده توسط اورژانس 
   

 

 31در سال های  فعالیت های واحد آموزش و پژوهش
 تعداد نفر ساعت ساعت آموزشي اد فراگیرانتعد ينام دوره آموزش

 208 09 00 مبانی کاربرد آمار

 1911 09 29 چگونگی برخورد با مشتری و مدیریت شکایت مشتریان

HSE 01 50 1121 

 91 8 101 ( CSR )استریلیزاسیون و استفاده از مواد مصرفی اتو کالو 

ICDL0 91 92 1811 

ICDL1 90 92 1891 

 901 10 12 ی و گزارش نویسیمکاتبات ادار

 81 05 1 کالیبراسیون

 1011 11 91 تکمیل چرخه مدیریت

 011 8 02 اسپیرومتری و نوار قلب

 208 09 00 آمار کاربردی

 109 10 05 تهیه و تنظیم گزارشات آماری

 188 8 81 همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی

ICDl1 0911 91 11 غیر حضوری 

 011 8 02 یمه های درمانیاصول و مبانی ب

 1011 11 91 بودجه ریزی عملیاتی

 189 8 98 روان درمانی ( )عفاف و حجاب 

 12012 902 115 جمع
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 مرکز بهداشت

 گروه بهداشت و ايمني

 ی و فضای سبز.های پیمانکاری خدمات شهرارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با موش و کارگران شرکت

 آوری مکانیزه و غیرمکانیزه زباله.نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات جمع

 کنترل بهداشت و ایمنی عملیات مکانیزه و غیرمکانیزه رفت و روب.

 های حفاظت فنی و بهداشت کار، در واحدهای سازمانی شهرداری و پیگیری اجرای مصوبات هر کمیته.تشکیل و راهبری کمیته

 ثبت و پیگیری حوادث ناشی از کار.

 33-31گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  عنوان

 1 11 11 11 پذیرفته ) برنامه(های انجام تعداد برنامه

 18 0509 0111 2811 گرفته ) مورد(های صورت بازرسی

 -2 051010 089581 011115 ده ) آیتم(ش های ارزیابیتعداد آیتم

 1 119 110 125 شده )مکاتبه(های ارسال تعداد گزارش

 

 گروه بهداشت محیط

 های شهر تهران.ها و فضای سبز و ارزیابی تابلوهای مربوطه در پارکپایش سالمت آب آشامیدنی مورد استفاده در پارک

 ها.ومی و تجهیزات خدمات شهری در پارکارزیابی ضوابط بهداشت و ایمنی ساختار عم

های شهری(، عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی در اماکن وابسته به شهرداری آوری موقت زبالهمحل جمع)های خدمات شهری ها و فضای سبز، ایستگاهنظارت بهداشتی بر عملیات سمپاشی پارک

 ا و معابر شهر تهران.ههای بهداشتی عمومی واقع در پارکتهران و سرویس

 های طرف قرارداد شهرداری تهران.بازرسی بهداشتی و ایمنی از محل سکونت کارگران شرکت

 33-31گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 درصد تغییر 31سال  39سال 33سال  عنوان

 1 11 11 11 برنامه( )پذیرفته های انجامتعداد برنامه

 02 1251 0811 1991 مورد بازرسی( )گرفتههای صورتسیمجموع بازر

 10 155510 129111 111111 مورد( )شدههای ارزیابیتعداد آیتم

 -2 299 101 211 مورد( )شدههای ارسالتعداد گزارش

 -11 1985 1511 0190 مورد( )هابرداری از آب پارکتعداد کل نمونه

 -11 11125 19191 01110 پارامتر( )تعداد موارد سنجش
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 گروه طب کار

کلینیک و مراکز های تشخیص پزشکی، در واحدهای طب کار پلیمراقبت از سالمتی کارکنان شهرداری تهران از طریق تشکیل شناسنامه سالمتی، انجام معاینات و آزمایش

 های یافتهنترل نشانگان، عوارض و بیماریهای الزم جهت کبهداشت و درمان مناطق، تکمیل پرونده بهداشتی و پیگیری

 های طرف قررداد شهرداری تهران.تشکیل پرونده بهداشتی و صدور کارت تناسب با کار محوله کارگران شرکت

 33-39گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 33-39درصد تغییر  39سال 33سال  عنوان

 -1 11121 11292 نفر( )اندتعداد کل افراد که چکاپ شده

 -15 1895 1112 نفر( )های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبزکارگران شرکت

 12 5119 2909 نفر( )های طرف قراردادها و شرکتکارمندان رسمی و کارکنان سازمان

 1 1 1 نفر( )های تحت پوشش سازمان تاکسیرانیشده از سوی شرکترانندگان معرفی

 -19 1115 2929 فقره( )کارت تناسب صادرشده تعداد کل

 
 31خالصه نتايج برنامه های نظارتي کنترلي مرکز در سال 

 عنوان برنامه
 تعداد

 دوره

 حجم 

 عملیات
 واحد

 امتیاز 

کسب 

 شده

وضعیت 

 ارزشیابي
 درصدتغییر 

 1 متوسط 10 محل دوره 111 0 ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی محلهای اسکان کارگری

 -0 سطمتو 18 مورد اکیپ 99 0 برنامه بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )مکانیزه(

 1 متوسط 51 نفرکارگر 1210 0 برنامه بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )غیر مکانیزه(

 1 متوسط 50 مورد اکیپ 152 0 برنامه بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )مکانیزه(

 1 متوسط 18 مورد اکیپ 91 0 برنامه بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )غیر مکانیزه(

 1 متوسط 51 نفرکارگر 0198 0 برنامه بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )خدمات شهری(

 9 متوسط 59 نفرکارگر 0911 0 برنامه بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )فضای سبز(

 1 متوسط 50 ایستگاه دوره 11 0 کنترل ضوابط بهداشت و ایمنی ایستگاههای خدمات شهری

برنامه ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات شهری 

 پارکها
 1 متوسط 89 پارک دوره 210 0

 1 متوسط 89 سرویس دوره 281 0 برنامه نظارت بهداشتی بر سرویس های بهداشتی پارکها و معابر

 1 نامناسب 59 پارک دوره 551 0 برنامه ارزیابی تابلوهای آب پارکها

 -1 نامناسب 51 پارک دوره 121 1 یابی روشنایی و ایمنی پارکها و فضای سبز شهر تهران )در شب(برنامه ارز

 -19 متوسط 52 مورد محل 5 1 برنامه ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی محل نگهداری حیوانات در پارکها

 -18 ـ ـ جلسه 05 مستمر برنامه تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

 -01 ـ ـ جلسه 19 مستمر آموزش بهداشتبرنامه 

 118 ـ ـ مورد حادثه 99 مستمر برنامه ثبت وپیگیری حوادث ناشی از کار

 55 ـ ـ نفرچکاپ 19521 مستمر برنامه تشکیل شناسنامه سالمتی وتکمیل پرونده بهداشتی

 1985 1 برنامه پایش سالمت آب
مورد نمونه 

 برداری
 -11 ـ ـ

بر عرضه مواد خوراکی وآشامیدنی درواحدهای سازمانی  برنامه نظارت بهداشتی

 شهرداری تهران
 91 متوسط 52 محل 19 1
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 اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

 

 
 31و مناطق در سال آمارپروژه های تحويل موقت و قطعی ،تعداد بازديدها و تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده توسط اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها

منطقه
 

ت
ل موق

تعداد پروژه تحوي
 

ل   
صد به ك

در
 

ت
ل موق

ل تحوي
مبلغ ك

 

د
ل

صد به ك
ر

 

ی
ل قطع

تعداد  پروژه  تحوي
 

ل
صد به ك

در
 

ی
ل قطع

ل تحوي
مبلغ ك

 

ل
صد به ك

در
 

ق
ی منعقده درمناط

ل قراردادها
تعداد ك

 

ل
صد به ك

در
 

ن ريال(
ل قرارداد ها   )ميليو

مبلغ ك
 

ل
صد به ك

در
 

 )ميليون ريال( )ميليون ريال(

1 11 8 081313 7 03 7 450302 8 111 7 181112 7 

4 21 1 213813 7 45 2 100748 2 70 0 022008 1 

0 85 11 040204 5 80 14 010440 13 172 14 888101 13 

2 43 0 07110 1 00 0 180210 0 00 2 420348 0 

0 23 0 122107 0 02 8 440005 1 52 1 017271 2 

1 45 2 405105 2 43 0 70481 4 25 0 014220 0 

7 01 2 480034 0 5 1 120502 2 23 0 201200 0 

8 04 2 430713 2 43 0 50078 0 04 0 455105 0 

5 41 0 158122 0 17 4 11053 4 20 0 413300 0 

13 10 4 52077 4 0 1 15573 1 18 1 112027 1 

11 48 2 110133 0 22 1 100702 2 74 0 031002 0 

14 25 1 482003 0 07 0 101154 2 81 1 200741 0 

10 40 0 114573 4 18 0 03118 1 21 0 120088 4 

12 41 0 155158 0 47 2 100740 2 00 2 002541 2 

10 22 1 274184 8 10 5 080113 11 137 7 801024 5 

11 07 0 405138 0 41 2 112184 0 10 2 242453 0 

17 41 0 438031 2 40 0 131871 0 25 0 013177 0 

18 10 8 458001 0 00 0 100101 2 133 7 202337 0 

15 20 0 235134 7 04 0 470824 8 70 0 180220 7 

43 01 2 433157 2 01 2 101122 2 14 2 001824 2 

41 18 4 178825 0 07 0 137218 0 00 2 481417 0 

44 40 0 010424 1 8 1 107240 2 01 4 034110 0 

 133  5437301 133  1030 133 0030733 133 730 133  0731001 133  833 جمع
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 31گانه در سال 22آمار پرونده پروژه های مناقصات ،تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده  مناطق 
منطقه

 

ی
ی و عمران

ت فن
ت برنده معاون

صا
تعداد مناق

 

ل
صد به ك

در
 

ت
صا

ل مناق
مبلغ ك

 

ل
صد به ك

در
 

صا
ل مناق

مبلغ ك
ن 

یت سازما
عمران

 

ل
صد به ك

در
 

ل خريد
مبلغ ك

 

ل
صد به ك

در
 

ن برنده
ن رتبه پيمانکارا

ميانگي
 

ت
صا

ت باز شده به برنده مناق
ت پاكا

سب
ن

 

ت
خريد آسفال

 
تناژ

 

ل
صد به ك

در
 

 )ميليون ريال( )ميليون ريال( )ميليون ريال(

1 20 7 118120 7 440234 0 423333 14 2 0 101400 11 

4 01 0 808873 13 714074 11 100304 8 2 4 73718 0 

0 02 0 015778 2 010470 14 112007 5 2 7 110388 5 

2 02 0 285528 1 07550 1 111041 1 0 4 51030 7 

0 43 0 440718 0 054714 8 440047 14 0 2 54333 7 

1 03 2 400551 0 131151 4 148040 7 0 0 00072 2 

7 02 0 034037 1 104114 0 145333 7 2 0 21450 0 

8 42 2 472517 0 173780 2 03333 0 2 0 04411 2 

5 43 0 471302 0 47208 1 28011 0 0 4 07220 0 

13 17 0 153177 4 05001 1 01821 0 0 1 13811 0 

11 11 4 147448 1 11012 3 04011 0 0 4 15041 1 

14 00 0 007234 2 417375 1 14810 1 2 0 15331 1 

10 00 0 075538 2 3 3 04033 4 2 1 00147 0 

12 01 0 081011 2 130374 4 03333 4 2 0 23101 0 

10 40 0 030555 2 151181 2 3 3 2 2 01170 2 

11 00 0 017200 2 100440 0 18333 1 2 4 44711 4 

17 11 4 481200 0 423820 0 3 3 2 4 10141 1 

18 07 5 211044 0 2550 3 151181 13 2 4 74340 0 

15 21 1 071782 7 20232 1 05351 4 2 4 23520 0 

43 20 1 211373 0 000422 7 03333 0 2 1 11025 0 

41 18 0 042133 1 117500 2 114380 1 0 1 130201 8 

44 03 2 013422 2 774131 11 83333 2 2 2 82228 1 

 133 1003801 133 133 133 1540728 133 2751080 133 8078055 133 173 جمع
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 31آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال 

منطقه
 

 
ش

ی و روك
ت اساس

آسفال
ن(

)ت
 

 
ی

ی و لکه گير
ت نوار حفار

ت مرم
آسفال

ن(
)ت

 

ی( 
ی )نقاش

ك كار
ناز

( 
مترمربع

) 

ش از 
ی با بي

ش
ديوارك

22
c
m

 
ت

ضخام
  

  (
 

ب
مترمکع

) 

ی 
ط ريز

مخلو
(

ب
مترمکع

ی(  (
ی، نگهبان

ن )ادار
ث ساختما

احدا
)م

ترمربع
) 

ی 
ت خاك

عمليا
-

ی
دست

(
ب

مترمکع
) 

ی 
ت خاك

عمليا
–

ی
ماشين

  (
ب

مترمکع
) 

1 112353 07120 18323 10128 1483 4013 41450 181711 

4 14751 7577 8241 14333 11804 4833 41421 015800 

0 137343 8318 3 073 0113 3 12707 0222 

2 15578 41047 4333 0103 18114 1103 13211 83510 

0 07001 02115 0000 4333 3 48771 11154 128 

1 27341 8000 42024 1005 4118 17438 17517 111730 

7 20201 4822 11033 3 10333 083 3 3 

8 21230 0801 02310 0018 103 0003 8100 74750 

5 40001 14138 3 3 4333 3 233 4333 

13 00713 0131 1033 203 1703 1483 7231 0033 

11 12150 0003 8033 730 0182 110 2412 533 

14 11775 7444 1044 230 4235 1033 2573 43200 

10 43008 12085 5057 0401 40311 2021 41120 81458 

12 02370 1314 12778 7341 11380 453 00387 44708 

10 02508 11700 83 84 7015 711 3 3 

11 10833 1511 5118 1133 0733 13422 13433 14033 

17 10308 4018 3 010 1882 3 0121 1700 

18 42812 27105 10053 1000 100313 12803 400005 103082 

15 01174 5771 0810 4323 04017 203 11831 108815 

43 01808 5251 13240 483 01081 3 17250 138151 

41 75847 40145 0121 4010 7510 8011 20148 57884 

44 07314 47201 0154 8785 140353 41 40503 010202 

 1771708 053313 133734 031477 71075 413115 027001 1330455 جمع
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 31آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال
منطقه

ی 
لوله گذار

)متر(
 

سنگدال
)عدد(

 

ترميم نرده 
(

كيلوگرم
) 

ی دريچه 
بازساز

(
عدد

ی  (
ل فلز

ب پ
ص

تهيه و ن

ظ 
و حفا

(
كيلوگرم

) 

ک جدول
ت

)مترطول(
 

ی
زيرساز

)مترمربع
) 

ی
ن ريز

بت
ب(

)مترمکع
 

1 7010 1271 1383 2581 112130 42000 132421 43000 

4 42401 14853 11210 1433 44103 04233 144718 17040 

0 1100 0024 2010 1015 8303 15250 058553 5748 

2 0248 2715 73333 215 403 41104 08005 11031 

0 1333 0523 033 1307 3 25083 027333 15414 

1 44104 44105 05873 10133 8453 01005 001210 25105 

7   0033 3 4013 3 13231 43100 0433 

8 7300 402 103 824 43033 23108 142358 18142 

5 133 403 3 788 8033 0321 1333 1872 

13 033 870 1033 1314 14033 0387 032721 1113 

11 0024 1045 2401 801 103 0117 100148 0033 

14 2254 1272 2503 2114 11813 2212 141011 1143 

10 0815 0032 14041 4442 20410 42052 172751 40505 

12 1004 4845 40100 7181 41131 04183 50301 8802 

10 1014 208 1444 053 0883 41043 172277 10082 

11 43 1137 4033 424 8433 4875 05733 2133 

17 123 700 0818 000 4200 1518 45771 1745 

18 5120 4707 47440 1053 8575 01114 443213 41878 

15 11102 122 3 070 000140 17005 108517 14532 

43 1530 1048 4403 453 8153 04284 101450 15181 

41 2353 0310 24025 1388 70200 41551 08517 10507 

44 4311 1848 41314 1132 2188 48773 223351 483315 

 071815 0808825 023107 550221 25118 478531 71781 103211 جمع
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 شهر تهران سازمان مهندسی وعمران

 

 
 33-31خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سالهای 

 وضعيت واحد مقياس موضوع
 مقدار

 وضعيت
 مقدار

 وضعيت
 مقدار

 31سال  32سال 33سال 

بز
رگر

ی
اه و معابر شريان

 

 متر مربع تمساح
 موجود تا انتهاي

 51سال 

41121103 
 موجود تا انتهاي

 54سال 

44143403 
 موجود تا انتهاي

 50سال 

44111703 

 023073 000073 255573 متر طول

 متر مربع مساحت
 در دست احداث در

 51سال 

0151333 
 در دست احداث در

 54سال 

4041833 
 در دست احداث در

 50سال 

1130113 

 12213 00233 88333 متر طول

 متر مربع مساحت
 بهره برداري شده

 51در سال 

1010333 
 بهره برداري شده

 54در سال 

578133 
 بهره برداري شده

 50در سال 

21283 

 0333 00233 04033 متر طول

ل و تقاطع غير همسطح
پ

 

 دستگاه تعداد

 51موجود تا انتهاي سال 

470 

 54موجود تا انتهاي سال 

021 

 50موجود تا انتهاي سال 

001 

 1088111 1074370 1370412 متر مربع مساحت

 18130 11403 27101 متر طول

 دستگاه تعداد

در دست احداث در سال 

51 

125 

در دست احداث در سال 

54 

112 

در دست احداث در سال 

50 

54 

 152225 213414 073333 متر مربع مساحت

 10314 40052 40104 متر طول

 دستگاه تعداد

بهره برداري شده در سال 

51 

23 

بهره برداري شده در سال 

54 

71 

بهره برداري شده در 

 50سال

0 

 11001 451811 144401 متر مربع مساحت

 4070 18052 0177 متر طول

ی
ل بزرگراه

تون
 

 کيلومتر طول

 18 50موجود تا  انتهاي سال  17 54سال موجود تا  انتهاي  1 51موجود تا  انتهاي سال

 در دست احداث

 51سال 
14 

 در دست احداث

 54سال 
2 

 در دست احداث

 50سال 
2 

 بهره برداري شده

 51در سال 
13 

 بهره برداري شده

 54در سال
3 

 بهره برداري شده 

 50در سال
4 
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 سازمان مشاور فنی ومهندسی شهرتهران
 

 

 39-31رسال هایعملکرد طراحی ومهندسی د

 واحد نام پروژه

 31سال  32سال 33سال 39سال

 مقدار تعداد پروژه مقدار تعداد پروژه
تعداد 

 پروژه
 مقدار

تعداد 

 پروژه
 مقدار

 03 11 41 0 78 12 115 03 کيلو متر پروژه بزرگراهی

 07 40 20 11 20 13 100 27 تقاطع پل تقاطع غير همسطح

 - - - - 00 7 11 11 کيلو متر مسيل (کانال ،تونل ، ی )جمع آوري و هدايت آبهاي سطح

 - - - - - - 837 1 هکتار جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی منطقه شهرداري تهران

 طرح جامع آبهاي سطحی شهر تهران
کيلو متر 

 مربع
1 703 - - - - - - 

 - - - - - - - - متر مکعب حجم (طراحی حوضچه تعديل کننده و رسوبگير )

 147333 1 151703 0 - - - - مترمکعب مخزن تسکين سيالب

 10 1 10 1 - - - - ايستگاه احداث شبکه پايش آبهاي سطحی

 11 0 12 0 - - - - کيلومتر مطالعات ساماندهی مسيل و احداث کانال

 1033 1 1033 1 - - - - هکتار مطالعات آبهاي سطحی مناطق

 - - 400 1 - - - - متر مسير دسترسی و پل جزيره موج

 - - 41274 1 - - - - مترمربع مطالعات جزاير مصنوعی درياچه چيتگر

 - - 14 1 - - - - ماه پايش پايش کيفی رودخانه کن

 15 01 1 1 11 11 117 15 دستگاه مطالعات مقاوم سازي پل ها

 دستورالعمل تعمير و نگهداري پل ها

 4 4 0 0 - - - - دستگاه

 7 4 - - - - - - جلد

 4 4 11 11 - - - - دستگاه خدمات جنبی پل ها

 1 0 14 2 - - - - کيلومتر طراحی تونل ها

 17 17 02 1 74 5 23 13 کيلو متر تهيه پوسته جهت طراحی پروژه ها

 53333 1 - - - - - - مترمربع طراحی پارکينك طبقاتی

 1010 115 110 21 002 21 1333 73 هکتار انهانقشه برداري و تهيه پروفيل طولی و عرضی معابر خياب
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 آب زيشركت خاكر

 

 
 31آب  درسال  زيشركت خاكر یپروژه ها ستيل

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

جام شده در سال
هزينه ان

31
 

(
هزار ريال(

 

ی
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
 

 
ی سال

)تا انتها
31

) 

كارفرما
 

)منطقه وقوع(
 

 تاريخ شروع زمان پروژه
  تاريخ پايان

 )طبق قرارداد(

تاريخ 

پايان پيش 

 بينی شده

1 
کانال سرخه حصارحد فاصل ميدان بسيج تا پل 

 دولت آباد
 10 44 13473152 50 50/31/03 50/32/03 ماه 41

4 
جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی محدوده 

 خيابان خاوران
 12،10 1 47407325 50 50/31/03 50/32/03 ماه 41

0 
ري و هدايت آبهاي سطحی بزرگراه جمع آو

 ( 0،4،1آزادگان ) قطعات 
 18 0 45500344 50 50/31/03 50/32/03 ماه 41

 43 4 10472112 50 50/31/03 50/32/03 ماه 41 هرنجی -بازسازي کانال هالل احمر  2

 43 50 10100270 52 88/0/45 87/30/45 ماه 14 جنوبی 0کانال کمکی سرخه حصار 0

 0 133 1382003 52 88/5/14 87/8/14 ماه 10 اري حصارك  )دره ذغال(لوله گذ 1

 0 133 0481707 50 51/13/31 51/31/31 ماه 2 بازسازي کانال سيل برگردان غرب 7

 11 133 1330715 52 87/5/10 81/11/10 ماه13 تونل سرشاخه شيرمحمدي 8

5 
حوضچه رسوبگير و کانال سازي  مسيل 

 وردآورد)قطعه اول(
 44 133 17521074 50 87/11/4 81/0/4 ماه43

 41،44 55 3 52 87/14/0 81/14/0 ماه 14 (4کانال وردآورد )قطعه  13

 41 55 444247 52 88/11/10 81/11/10 ماه 42 (0کانال وردآورد )قطعه 11

 41 133 3 50 85/1/4 87/13/4 ماه 43 41منطقه 1جمع آوري آبهاي سطحی ناحيه  14

 
 31آب  درسال  زيشركت خاكرو حجم فعاليت های  یها پروژه ستيل

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 حجم فعاليت

 كانال )متر( تونل )متر( لوله )متر(
پل آبگير آشغالگير و  حوضچه رسوبگير

 )متر مکعب( غيره

 کانال سرخه حصارحد فاصل ميدان بسيج تا پل دولت آباد 1
  

4022 
 

- 

 0500 ي سطحی محدوده خيابان خاورانجمع آوري و هدايت آبها 4
   

 آبگير، منهول دارد

 0403 ( 0،4،1جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی بزرگراه آزادگان ) قطعات  0
 

0183 
 

 آبگير، منهول دارد

 0300 هرنجی -بازسازي کانال هالل احمر  2
 

1741 
 

 آبگير، منهول دارد

 ل داردسازه اتصا     جنوبی 0کانال کمکی سرخه حصار 0

 1074 لوله گذاري حصارك )دره ذغال( 1
   

 آبگير، منهول دارد

 بازسازي غرب کانال سيل برگردان غرب 7
  

240 
 

- 

 تونل سرشاخه شيرمحمدي 8
 

100 
  

 آبگير، منهول دارد

 حوضچه رسوبگير و کانال سازي مسيل وردآورد)قطعه اول( 5
  

 سازه آبشار نيز دارد 4033 1133

 (4دآورد )قطعه کانال ور 13
  

524 
 

 سازه آبشار نيز دارد

 (0کانال وردآورد )قطعه 11
  

1111 
 

 سازه آبشار نيز دارد

 004 41منطقه 1جمع آوري آبهاي سطحی ناحيه  14
   

 آبگير، منهول دارد
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 39-31خالصه وضعيت پروژه های خاكريزآب در سالهای 
 

 موضوع
 وضعيت واحد مقياس

 مقدار
 وضعيت

 مقدار
 عيتوض

 مقدار
 وضعيت

 مقدار

 31سال  32سال 33سال   39سال  

ل کانال
مسي

 

موجود تا   دستگاه تعداد

انتهاي سال 

53 

موجود تا   01

انتهاي سال 

51 

موجود تا   05

انتهاي سال 

54 

موجود تا   24

انتهاي سال 

50 

22 

 - - - - متر مربع مساحت

 10708 10700 14848 13138 متر طول

در دست  دستگاه تعداد

احداث در 

 53سال 

در دست  14

احداث در 

 51سال 

در دست  14

احداث در 

 54سال 

در دست  5

احداث در 

 50سال 

8 

 - - - - متر مربع مساحت

 11880 13527 10107 14733 متر طول

بهره  دستگاه تعداد

برداري 

شده در 

 53سال 

0 
بهره برداري 

شده در 

 51سال 

0 
بهره برداري 

شده در 

 54سال 

0 
بهره برداري 

شده در 

 50سال 

4 

 - - - - متر مربع مساحت

 4340 530 4443 1170 متر طول

ل
تون

 

موجود تا   دستگاه تعداد

انتهاي سال 

53 

موجود تا   03

انتهاي سال 

51 

موجود تا   04

انتهاي سال 

54 

موجود تا   08

انتهاي سال 

50 

08 

 - - - - تر مربعم مساحت

 81022 81022 11714 12071 متر طول

در دست  دستگاه تعداد

احداث در 

 53سال 

در دست  13

احداث در 

 51سال 

در دست  13

احداث در 

 54سال 

در دست  8

احداث در 

 50سال 

1 

 - - - - متر مربع مساحت

 100 11707 15350 15118 متر طول

هره ب دستگاه تعداد

برداري 

شده در 

 53سال 

4 
بهره برداري 

شده در 

 51سال 

4 
بهره برداري 

شده در 

 54سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 50سال 

3 

 - - - - متر مربع مساحت

 3 12104 4001 1030 متر طول

ي
لوله گذار

 

موجود تا   دستگاه تعداد

انتهاي سال 

53 

موجود تا   24

انتهاي سال 

51 

تا   موجود 27

انتهاي سال 

54 

موجود تا   28

انتهاي سال 

50 

25 

 71245 71357 73410 17118 متر طول

در دست  دستگاه تعداد

احداث در 

 53سال 

در دست  13

احداث در 

 51سال 

در دست  8

احداث در 

 54سال 

در دست  0

احداث در 

 50سال 

0 

 10534 7011 13405 14340 متر طول

هره ب دستگاه تعداد

برداري 

شده در 

 53سال 

7 
بهره برداري 

شده در 

 51سال 

0 
بهره برداري 

شده در 

 54سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 50سال 

1 

 004 804 0127 1021 متر طول

حوضچه رسوبگير
 

موجود تا   دستگاه تعداد

انتهاي سال 

53 

موجود تا   13

انتهاي سال 

51 

موجود تا   11

انتهاي سال 

54 

د تا  موجو 11

انتهاي سال 

50 

14 

 780113 784113 784113 784033 مترمکعب حجم

در دست  دستگاه تعداد

احداث در 

 53سال 

در دست  4

احداث در 

 51سال 

در دست  4

احداث در 

 54سال 

در دست  1

احداث در 

 50سال 

1 

 4033 10233 10013 10013 مترمکعب حجم

بهره  دستگاه تعداد

برداري 

در شده 

 53سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 51سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 54سال 

3 
بهره برداري 

شده در 

 50سال 

1 

 4033 3 113 1033 مترمکعب حجم



 حوزه معاونت فنی و عمرانی

 313                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 شركت يادمان سازه
 

 

 31ليست پروژه های شركت يادمان سازه درسال 

ف
ردي

 

 پروژه عنوان

جام شده در سال  واقعی
هزينه ان

31
 

)هزار ريال(
 

ص
در

ی
ت فيزيک

شرف
د پي

 

 
ی سال 

)تا انتها
31

) 

زمان 

 پروژه
 تاريخ شروع

 تاريخ پايان 

 )طبق قرارداد(

تاريخ پايان 

پيش بينی 

 شده

 مستمر - مستمر مستمر 1054 مستمر مقاوم سازي  پل هاي سواره رو 1

 مستمر 104337717 مستمر مستمر 1054 مستمر تعمير و نگهداري پلهاي سواره رو سطح شهر تهران 4

0 
 عمليات باقيمانده طرح مرکز ارتباطات بين المللی تهران

 ) مجموعه يادمان ( 
 83 71120112 1052* 1051 1053 ماهه 13

 باشد. یم ربطيذ مانکارانيارز و پرداخت به پ نيصورت گرفته به علت عدم تام ري* تاخ

 

 ركت يادمان سازه(پروژه پل های شهر تهران ) ش 31ليست قرارداد های سال

 تاريخ ابالغ قرارداد ( الي) رمبلغ قرارداد مدت قرارداد موقعيت موضوع قرارداد رديف

 1051/11/03 )مبلغ اوليه(0503487328 تابع مدت پيمانکاران پهنه شرقی نظارت کارگاهی و عاليه عمليات تعميرات پل ها )پهنه شرقی( 1

 1051/11/03 (هي)مبلغ اول4000783353 تابع مدت پيمانکاران پهنه غربی ت پل ها )پهنه غربی(نظارت کارگاهی و عاليه عمليات تعميرا 4

 1051/14/0 7405115085 يکسال  پهنه جنوب غرب پهنه جنوب غرب-مرمت موردي و تعميرات تخصصی 0

 1051/14/14 7114313540 يکسال  پهنه شمال شرق پهنه شمال شرق-مرمت موردي و تعميرات تخصصی 2

 1054/14/18 7557133333 ماه 0 پهنه شمال غرب مربوط به پهنه شمال غرب 700/1231205الحاقيه قرارداد  0

 1050/35/35 10824301580 يکسال پهنه شمال غرب پهنه شمال غرب -عمليات مرمت و تعميرات تخصصی 1

 1050/35/13 10824301580 يکسال پهنه شمال شرق پهنه شمال شرق -عمليات مرمت و تعميرات تخصصی  7

 مرمت و تعميرات تخصصی پل هاي بخشی از پهنه شمال غرب 8
بخشی از پهنه شمال 

 غرب
 1050/30/48 14772417341 يکسال

 مرمت و تعميرات تخصصی پل هاي بخشی از پهنه جنوب غرب 5
بخشی از پهنه جنوب 

 غرب
 1050/30/48 14772417341 يکسال

 هاي  بخشی از پهنه جنوب شرقمرمت و تعميرات تخصصی پل  13
بخشی از پهنه جنوب 

 شرق
 1050/37/15 14772417341 يکسال

 مرمت و تعميرات تخصصی پل هاي  بخشی از پهنه شمال شرق 11
بخشی از پهنه شمال 

 شرق
 1050/37/15 14772417341 يکسال
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 پل ها()تعمير و نگهداری  31يادمان سازه در سال اجرا شده خالصه وضعيت پروژه های 

 مقدار واحد مقياس موضوع رديف

 73 متر مربع  مساحت ترميم پياده رو 1

 023 متر طول طول اجراي هندريل 4

 4033 متر طول طول ترميم و تعويض درز انبساط الستيکی )پل بتنی( 0

 133 متر طول طول ترميم و تعويض درز انبساط فلزي )پل بتنی( 2

 133 متر طول طول ستيکی )پل فلزي(ترميم و تعويض درز انبساط ال 0

 733 متر طول طول ماستيك ريزي 1

 433 عدد پيچ تعداد تورك زنی 7

 433 مترمکعب حجم بتن ريزي 8

 733 مترمربع مساحت اجراي مالت ترميمی 5

 23 تن وزن کارهاي فوالدي با ميلگرد 13

 1133 متر طول طول اجرا و اصالح سيستم زهکش 11

 733 متر مربع مساحت قالب بندي 14

 73 عدد تعداد ترميم ستون و سرستون 10

 80 تن وزن تعويض روکش آسفالت پل ها 12

 403 متر طول طول اجراي گاتر 10
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 سازمان عمرانی مناطق  شهرداری تهران

 
 31قراردادهای منعقد شده سازمان در سال 

 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد درخواست كننده 

 7235 830 گانه 44مناطق 

 4 1 ساير سازمانها

 4127 01 سازمان مستقيم سازمان عمران

 13308 813 جمع

 31تعداد قراردادهای منعقد شده با مناطق  در سال
 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد منطقه مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد منطقه

1 25 071 14 42 000 

4 134 1482 10 0 41 

0 132 535 12 10 115 

2 5 17 10 23 014 

0 134 111 11 04 423 

1 10 100 17 48 041 

7 43 418 18 7 41 

8 41 425 15 1 11 

5 12 27 43 07 201 

13 1 12 41 02 205 

11 8 22 44 133 1311 

 7233 830 جمع مناطق

 31ها شهرداری  در سال تعداد قراردادهای منعقد شده با سازمان ها و شركت های تابعه در معاونت
 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد معاونت

 4 1 معاونت خدمات شهري

 4 1 جمع معاونت ها

 تعداد قراردادهای منعقد شده با مناطق و سازما ها از ابتدای سازمان

 سال
 با سازمان ها با مناطق 

 (الياردريليمبلغ قرارداد)م تعداد مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد

85 1815 1500 08 214 

53 1420 0358 01 125 

51 708 0170 01 120 

54 082 4175 45 1737 

50 830 7235 1 4 

 0210 123 40811 0305 جمع

 قراردادهای مستقيم سازمان عمرانی در سالهای مختلف

 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد سال

85 138 1111 

53 51 0280 

51 111 1831 

54 05 0011 

50 01 4127 

 14210 203 جمع
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 31پروژه های اتمام يافته  سازمان عمرانی در سال 

 پروژه منطقه پروژه منطقه

 نشانی هاشم آبادايستگاه آتش 10 مسجد الرضا )ع( 1

 نشانی لقمان حکيمايستگاه آتش 41 حسينيه و مجتمع فرهنگی ائمه اطهار )ع( 2

 نشانی وردآوردشايستگاه آت 44 مسجد قدس 10

 مجموعه اداري ورزشی مهرآباد 5 حوزه علميه باقرالعلوم )ع( 11

 ورزشگاه سردار شهيد کاظمی 15 مسجد سيدالشهدا )ع( 17

  نشانی جيحونايستگاه آتش 13

 

 31پروژه های جاری سازمان عمرانی در سال 
 پروژه منطقه پروژه منطقه

 ص(مسجد خاتم االنبياء ) 8 خانه کشتی 11

 مجتمع فرهنگی صادق آل محمد )ع( 10 ساختمان اداري سازمان تاکسيرانی 11

 مجموعه برج طغرل 43 مسجد ابوالقاسم )ص( 0

 پايانه جديد شرق 10 مجتمع فرهنگی و مسجد وليعصر )عج( 11

 دانشگاه شهيد مطهري 14 ساختمان ديوان عدالت اداري 0

 اونت حمل و نقل و ترافيكساختمان اداري مع 1 مسجد وليعصر)عج( 44

 

 )مبالغ به ميلياردريال( 31ه های مستقيم سازمان عمرانی  مناطق در سال ژاطالعات پرو

 31اعتبار سال  برآورد عنوان قرارداد منطقه
 درصد پيشرفت

 31واقعی سهم  
 كل كاركرد 31كاركرد سال  درصد پيشرفت كل

 011 28 55 2 85 023 مسجد الرضا 1

 40 8 70 11 13 00 لقاسممسجد ابوا 0

 115 4 133 0 03 120 مجتمع ائمه اطهار 2

 70 10 02 7 03 143 رسول اعظم 2

 070 115 11 43 420 1103 ديوان عدالت اداري 0

 0 0 1 1 0 1433 ساختمان حمل و نقل و ترافيك 1

 8 8 02 17 12 73 مسجد خاتم االنبيا 8

 70 43 58 40 21 84 مجموعه مهرآباد 5

 50 4 55 4 04 130 خانه کشتی 11

 011 42 87 4 20 283 مسجد وليعصر 11

 0 4 0 0 0 24 مسجد رضوي 11

 13 47 74 41 13 113 ساختمان تاکسيرانی 11

 8 8 18 18 3 23 مجتمع فرهنگی صادق آل محمد 10

 427 171 00 41 027 1433 ترمينال شرق 10

 131 2 133 0 03 131 مسجد قدس 10

 00 12 58 41 13 05 د سيدالشهدامسج 17

 087 3 133 1 3 053 ورزشگاه کاظمی 15

 400 03 00 0 53 503 برج طغرل 43

 111 10 74 1 01 433 مسجد وليعصر 44
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 اداره كل معماری و ساختمان
 

 

 39-39 هایساختمان و معماری در سال هایخالصه فعاليت معاونت

 درصد تغيير 39سال  39سال  عنوان

 22 724 333 آراي صادره از شوراي انتظامي ) عدد(

 32- 3303 7727 تشکیل پرونده مهندسان حقیقي

 4 043 053 تشکیل پرونده مهندسان حقوقي

 32- 4232 00373 ه مهندسان حقیقياصالح پروند

 3- 0071 0252 اصالح پرونده مهندسان حقوقي

 21- 0233 0223 تسویه حساب برگ مهندسان حقیقي

 04- 0033 0301 تسویه حساب برگ مهندسان حقوقي

 70- 33 50 تعداد صدور برگ شهرسازي

 32- 25 33 تعداد صدور برگ ) اتمام عملیات ساختماني (

 

 39ساختمان و معماری در سال  هایاليت معاونتخالصه فع

 تعداد مکاتبه تعداد جلسه عنوان
تعداد نفرات یا 

 پروژه ها

 733 73 33 آموزشي ) کالسهاي آموزشي(  هايفعالیت

 3 05 03 تدوین سند راهبردي طراحي نما براي بناهاي با اهمیت شهري ) با تاکید بر معماري اسالمي و ایراني (

 35 23 02 تخصصي معماري ومنظر شهري  کارگروه 

 1 223 04 کارگروه ساماندهي و بررسي طرح مساجد

 02333 033 533 نظارت دوره اي و موردي  کمیته نماي مناطق

 23 353 00 ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولین جسمي ، حرکتي و حسي

 73 273 23 .. (بررسي شده معماري) مساجد، بناهاي شاخص و. هايپرونده

 2 23 1 بررسي شده ساختمان)تخلفات و ... ( هايپرونده

مخابراتي ، میادین، سینما ها ، مناطق پایلوت، آتش نشاني ،  هايموردي ) دکلها آنتن هايکمیسیون

 خدمات آزمایشگاهي ، طراحي شهري و ...( هايشرکت
77 223 032 

 72 2 2 اداتبررسي پیشنهادات ارسال شده از نظام پیشنه

 333 53 بخشنامه ها ) حصار کارگاهي ، پوشش موقت ، اشغال معابر و ...(
2   

 بخشنامه  ابالغ شده

 7 03 1 لوایح بررسي شده )نما(

 33 53 - 0111و 034پرونده هاي موردي 

 - 33 03 شوراي امن

 0252 - - تشکیل شده در  امور مهندسان ناظر تشکیل هايپرونده

 402 - - دسان برائت شدهتعداد مهن

 034 - - تعداد مهندسان برائت شده با اخذ تعهد

 734 - - تعداد مهندسان تعلیق شده ) ارسال به شوراي انتظامي(

 7233 7233 23 مکاتبات صادره به  سازمان نظام مهندسي

 053 053 2 مکاتبات صادره به  اداره کل راه و شهرسازي استان تهران

 2533 2533 33 گانه شهر تهران 22به مناطق  مکاتبات صادره
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 میره كل حرااد
 

 

 37-39 هایدر سال میره كل حراعملکرد اد زانيجدول م

 واحد عنوان برنامه

 39سال  39سال  37سال

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده
 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده
 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده

 )نفر ساعت( )نفر ساعت( )نفر ساعت(

ایجاد وحدت رویه ما بین 

کلیه سازمانهاي ذي 

مدخل در عرصه حریم 

)برون سازماني( شکل 

دهي مدیریت یکپارچه در 

 عرصه حریم پایتخت

 71 27 73 23 32 01 جلسه شوراي حفظ حقوق بیت المال

 03 5 1 7 2 3 جلسه نهاد ریاست جمهوري

ري تهران و شهرهاي فرماندا

 اطراف
 71 2 73 5 73 5 جلسه

 02 3 24 3 02 7 جلسه استانداري تهران

 02 3 02 3 02 3 جلسه مجمع نمایندگان استان تهران

ایجاد رویه یکسان و سازو 

کار منسجم در جلوگیري 

از ساخت و ساز غیر مجاز 

 در حریم )درون سازماني(

 23 05 21 04 23 05 جلسه کمیته اجرایي حریم

 کمیته فني حریم
 تعداد

 مصوبات
 433مصوبه(33) 07 025 25 025 25

دفاع از لوایح و طرح هاي پیشنهادي مرتبط با عرصه حریم در 

 شوراي شهر
 جلسه

 
22 03 33 02 32 

تنقیح قوانین و اصالح 

ضوابط و مقررات مرتبط 

 با حریم

برگزاري جلسات با اداره کل 

حقوقي و اداره کل تدوین 

 وانینق

 053 05 43 4 073 07 جلسه

نظارت عالیه بر پروژه هاي 

عمراني واقع در روستاهاي 

 داخل حریم

بازدیدهاي انجام شده از پروژه 

 هاي عمراني مصوب
 432 33 227 052 0732 014 بازدید

پروژه هاي  مطالعاتي 

پژوهشي در دست اقدام در 

 حریم پایتخت

نظارت  بر  عملکرد و راهبري 

 ر پروژه هاي پژوهشيمشاور د
 023 7 23 2 233 23 پروژه

نظارت  بر  عملکرد و راهبري 

 مشاور پروژه هاي مطالعاتي
 023 7 22 2 035 5 پروژه

پاسخگویي به استعالمات و درخواستهاي اشخاص حقیقي و 

حقوقي که از سوي مناطق دهگانه داراي حریم به اداره کل 

 ارجاع مي شود.)پرونده ارجاع شده(

 133 345 423 353 203 233 رهفق
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 37-39 هایدر سال میره كل حراجدول عملکرد اد

 واحد عنوان برنامه

 39سال  39سال  37سال

 مقدار

مقادیر نهایي  

فعالیت انجام 

 شده
 مقدار

مقادیر نهایي 

فعالیت انجام 

 شده
 مقدار

مقادیر نهایي 

فعالیت انجام 

 شده

 ساعت()نفر  )نفر ساعت( )نفر ساعت(

بازدید میداني و نظارت بر کلیه فعل و انفعاالت 

 عرصه حریم پایتخت

بازدیدهاي کنترلي و نظارتي  

 انجام شده از حریم مناطق
 2542 020 2423 373 2423 373 بازدید

بازدیدهاي فني جهت 

 پاسخگویي به استعالمات
 233 53 203 53 023 32 پرونده

پیگیري تهیه و  اجراي طرح 

دي روستایي به منظور هاي ها

تدقیق مرز روستاها و حریم 

 پایتخت

برگزاري 

جلسات 

هماهنگي با 

بنیاد مسکن 

انقالب 

 اسالمي

تعداد روستاهاي داراي طرح 

هادي که نیازمند پیگیري این 

 اداره کل بوده است

 00 - تعداد
  

35 302 

ستحدثات نظارت عالیه و راهبري مناطق داراي حریم در خصوص  نحوه برخورد با م

 غیر مجاز
 373 373 تعداد

  
703 703 

 - - تعداد پردازش اطالعات به منظور صیانت و رصد هوشمند)محدوده و حریم( شهر تهران
    

 72 - تعداد پیگیري تدقیق مرز طرح هاي هادي روستاها و سایر نقاط جمعیتي واقع در حریم
  

43 35 

 - - درصد م در شهرداري تهرانطراحي و اصالح تشکیالت و ساختار مدیریت حری
    

 - - درصد کنترل و رصد هوشمند حریم شهر تهران
    

 احیا و ساماندهي مجموعه ها و بافت هاي تاریخي در شهر تهران و حریم آن
تعداد 

 طرح
- - 

    

 

 39بازدیدهای انجام شده در سال 
 نقاط بحرانی مورد بازدید تعداد بازدید منطقه دارای حریم

0 03 03 

2 01 7 

7 07 7 

5 02 00 

03 01 3 

05 04 1 

01 05 1 

03 05 07 

23 05 01 

22 01 3 

   020 جمع
 

 تهدیدات حریم شهر تهران

 نوع تهدید
 39سال  39سال 

 تعداد مساحت )مترمربع( تعداد مساحت )مترمربع(

 0335  0021  ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرداري

 0335  0343  ج از طرح هادياحدا ث بنا خار

 031  225  تغییر کاربري

 11  15  میزان جلوگیري از تخلفات ساخت و ساز در شهر و حریم تهران)درصد(
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 پهنه بندی حریم شهر تهران
 درصد مترمربع(كيلومساحت ) كاربری ملک

 04 343310 پهنه کشاورزي و باغداري

 23 0352.52 محیط زیست هايپهنه اندوختگاه

 27 0727334 پهنه عناصر طبیعي

 01 0372322 موضوعي هايپهنه پردیس

 05 331323 تپهنه سکون

 0352 3330 پهنه تجهیزات

 2 003322 پهنه صنعتي

 

 39وضعيت مناطق دارای حریم در سال 

 غرب شرق جنوب شمال همجواری ها

مساحت تقریبی 

محدوده حریم پایتخت 

 (18)مصوب سال 

 )كيلومترمربع(

مساحت تقریبی محدوده 

 شهر تهران حریم

 )وضع موجود(

 )كيلومترمربع(

 0منطقه 
 –دامنه رشته کوه البرز 

 حوزه آبریز شهر تهران

محدوده قانوني شهر 

 تهران

جاده اوشان و فشم و 

 جاده لشگرك 

 (7)حریم منطقه 

 دره درکه 

 (2)حریم منطقه 
112 225 

 دامنه رشته کوه البرز 2منطقه 
 نوني محدوده قا

 (3)منطقه 

 رود دره درکه 

 (0)حریم منطقه 

 رود دره فرحزاد

 (5)حریم منطقه 
53 23 

 7منطقه 
دریاچه لتیان و بلوارامام 

 خمیني

 دماوند –بزرگراه تهران 

)حریم مصوب منطقه 

03) 

 رودخانه جاجرود
 جاده لشگرك

 (7)محدوده منطقه 
733 032 

 5منطقه 
 دامنه رشته کوه البرز

 پایتخت ()مرز مصوب 

محدوده قانوني شهر 

 تهران 

 (5)محدوده منطقه 

 دره فرحزاد
 دره سولقان

 )ابتداي جاده سولقان(
031 53 

 03منطقه

 –جاده تهران دماوند 

پارك جنگلي سرخه 

 حصار

 (7) مرز منطقه 

 قره چشمه 

)مرز موجود حریم منطقه 

05) 

 رودخانه جاجرود
 محدوده شهر تهران 

 (03)مرز قانوني منطقه 
723 13 

 05منطقه
 قره چشمه

 (03)مرز حریم منطقه 

 جاده خراسان

)مرز موجود حریم منطقه 

23) 

 مسگرآباد

)امتداد مرز حریم  

 (03منطقه 

 محدوده شهرتهران

)مرز قانوني محدوده 

 (05و  07مناطق 

027 025 

 01منطقه
 بزرگراه مفتح 

و  01)محدوده مناطق 

20) 

 خطوط برق فشار قوي 

ز حریم )منطبق بر مر

 (40مصوب سال

محدوده حریم شهر 

باغستان و کمربندي 

 آزادگان 

)امتداد خط آهن تهران 

 ساوه( -

 کمربندي اندیشه 

)منطبق بر مرز حریم 

 (40مصوب سال

221 42 

 03منطقه
 محدوده شهر تهران 

 )مرز قانوني شهر تهران(

اراضي حسن آباد و 

 محدوده بخش آفتاب

)منطبق بر مرز حریم   

 (40المصوب س

 قم  –اتوبان تهران 

 )مرز قانون شهر تهران(

بزرگراه آیت اهلل سعیدي 

)منطبق بر خط راه آهن 

، تا مرز قانوني شهر 

 تهران(

373 13 

 277 0713 اتوبان  قم اتوبان امام رضا )ع( بخشداري کهریزك محدوده شهر تهران 23منطقه

 دامنه رشته کوه البرز 22منطقه

محدوده قانوني شهر 

 رانته

)مرز قانوني حریم  

 (22منطقه 

 دره سولقان 

 (5)حریم منطقه 

حریم شهر گرمدره و 

 کرج
025 323 

 0730 5333 جمع حریم
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 شهری هایاداره كل شهرسازی و طرح
 

 

  39شهری در سال  هایاستعالمات انجام شده از اداره كل شهرسازی و طرح

 جلسات منطقه
پهنه  جلسات طرح تفصيلی شامل تدقيق الیه

 تثبيت شده هایبندی و مستثنيات كاربری

 سایر

-ایستگاهی های)مجتمع 

حرایم طبيعی -جایگاه سوخت

 هایطرح -مترو -و مصنوع

نظارت -موضعی و موضوعی

 دوره ای(

 اصالح و تدقيق 

 پهنه بندی طرح تفصيلی

 بررسی الیه 

 تثبيت شده 

 خدماتی

 جمع

0 25 33 02 15 033 330 

2 73 30 5 35 12 034 

3 52 30 07 15 33 242 

7 30 22 2 55 33 234 

5 73 23 4 42 15 224 

2 53 24 2 31 31 203 

4 52 23 7 73 22 013 

1 55 03 3 24 37 035 

3 75 02 4 07 30 033 

03 05 07 2 03 25 43 

00 23 03 2 23 32 037 

02 33 20 2 33 27 023 

03 05 20 7 03 27 13 

 

 39در سال  GISاقدامات گروه 

 تعداد عنوان

 02 شرکت در جلسات شوراي هماهنگي

 43 برگزاري جلسات در ارتباط با تدقیق خط محدوده شهر تهران

 13 مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصیلي)مکاتبه با مشاور طرح تفصیلي و پاسخ به مناطق(

 53 کمیته تخصصي شبکه معابرموردي معابر جهت طرح مسئله در  هاينقشه تنظیم

 43 طرح تفصیلي یکپارچه شهر تهران هايبررسي و نظارت بر حسن اجراي اعمال الیه مصوبات بر روي نقشه

 43 طرح تفصیلي هايمکاتبات با مشاور طرح تفصیلي جدید در خصوص اعمال  اصالحات بر روي نقشه

 033 طرح تفصیلي   (مطابق با صورتجلسات کمیته تخصصي شبکه معابر و ...( هايبازبیني انعکاس اصالحات صورت گرفته بر روي نقشه

 33 مختلف هايموردي در خصوص استعالم از طرح تفصیلي با ارگان هايمکاتبه

 23 موردي به موسسات مختلف هايتهیه و ارسال اطالعات و نقشه

 33 دوره اي هايتهیه جداول اطالعات هر منطقه در ارتباط با گزارش

 053 به ارباب رجوع و دانشجو پاسخگویي

 13 پاسخگویي به استعالمات موردي از جمله تهیه نقشه جهت همکاران حوزه معاونت

 353 تهیه نقشه ها راسته ها

 2533 تعهدي در سطح شهرتهران هايجانمایي پارکینگ

 73 شهرتهران هايتهیه نقشه و جانمایي آرمستان

  23333 )تثبیت مسکوني ( R230واقع شده در زیرپهنه هايي اطالعات مربوط به پارسلجمع آوري و آماده ساز
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 39اقدامات كميته شبکه معابر در سال 
 ابالغ شده تعداد موارد مطرح شده منطقه ابالغ شده تعداد موارد مطرح شده منطقه

0 53 53 02 050 057 

2 210 217 03 51 20 

3 202 225 07 10 17 

7 203 205 05 50 53 

5 154 120 02 303 323 

2 42 42 04 07 05 

4 023 042 01 23 23 

1 021 017 03 27 27 

3 023 024 23 71 5 

03 034 003 20 43 45 

00 230 234 22 2 0 

 7233 7022 جمع 

 

 39 اجرایی در سال هایاقدامات گروه طرح
 39سال  عنوان

 20 طرح تفصیلي هاينقشه هاياجرایي گذرها و تقاطع هايبازبیني طرح

همکاري با سازمان فناوري اطالعات و سازمان مشاور فني و مهندسي و سازمان حمل و نقل و ترافیک درخصوص 

اجرایي و همچنین هماهنگي با سایر نهادهاي متولي و دبیرخانه کمیسیون ماده پنج درخصوص تهیه  هايتهیه طرح

 طرح تفصیلي مالك عمل هايشهاجرایي بر روي نق هايو انعکاس طرح

32 

 5 تعداد جلسات کمیته مستندسازي اسناد، مدارك و نقشه ها در آتلیه فني)جلسه(

 233 طرح اجرایي جهت ارسال و ابالغ به مناطق )عدد( هايتهیه و چاپ نقشه

 31 تعداد مصوبات کمیسیون رسیدگي به طرح ها

 5 . بازنگري شدهاجرایي معابر، تقاطع ها و .. هايتعداد طرح

 32 تعداد جلسات کمیسیون رسیدگي به طرح ها 

 1 اجرایي بزرگراهي هايتهیه و کنترل طرح

 43 ثبتي هاياجرایي و پالك هايپاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح

 3 مي باشند. 5اجرایي که داراي تصویب کمیسیون ماده  هايتعداد طرح

 

 اجرایی هایليست طرح
 تاریخ ابالغ  منطقه موضوع تاریخ ابالغ  منطقه موضوع

 33332327 02 سنگبري ها 333231 02 متري عباسي 02خیابان 

 333231 02 متري شهید ضربعلي زاده 33خیابان 
بازنگري قسمتي ازطرح ب امام علي از مسیل باختر تا 

 دماوند
4 33332327 

 3333302 02 متري شهرداري 33طرح خیابان 
ایي کوچه طهماسب و صولت از خیابان  بازنگري طرح اجر

 بني هاشم
4 33332327 

 333434 03 بزرگراه یاسیني 3333302 20 تبریز -طرح تقاطعبزرگراه دوگاز با بزرگراه فتح و خط آهن تهران

 333434 3 قیطریه-بازنگري تقاطع صدر 3333302 3 طرح خیابان میر قادري

 333434 05 متري تفرشي 03 3333302 3 طرح گذر گلچین

 333434 05 متري دهنوي 02 3333302 3 طرح خیابان پالیز بان

 3331322 02 اتابکي 333733 02 طرح خیابان کوشا

 3331322 05 ابراهیمي 333733 02 طرح خیابان امیر غربي

 3331322 0 پروین 333733 05 طرح تقاطع امام علي)ع( با خیا بانهاي شوش و خاوران

 3333327 4 دنيم 333733 3 مطلبي

 3330331 3 بزرگراه فتح 333733 07 ابوالقاسمي،بي نام -نرگس-حاج طالبي

 333733 07 تاجیک
 3330331 03 متري پیشنهادي تا خیابان بدر 02

 3335323 02 همداني
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 39وسعت و منطقه در سال  کيشهر تهران به تفک یليدر طرح تفص یموضع هایتعداد طرح

 عنوان قرارداد
صد كل در

 پيشرفت فيزیکی

تاریخ شروع 

 قرارداد

تاریخ پایان 

 قرارداد

 33334301 33/4/2 033 شرقي و جنوبي تهران ( -ساخت فیلم رئال به صورت هلي شات )مستند سازي بصري بافت مناطق غربي 

 33334301 33/2/23 033 ساخت انیمیشن سه بعدي) تهران ، شهر دانش پایه ، هوشمند و جهاني (

 لعات و تهیه طرح راهبردي توسعه فضاهاي زیرسطحي شهر تهرانمطا
 

33/4/33 37333330 

طبیعت )اراضي فوقاني تونل رسالت:حد فاصل بلوار آفریقا تا خیابان -طراحي شهري محور گردشگري

 اسدآبادي(
43 33/4/33 37330333 

 شناسایي، اصالح و بازنگري طرحهاي اجرایي معابر و تقاطع ها و میادین
 

33/1/03 35/2/03 

 امکان سنجي ترافیکي پیاده راه سازي محور نازي آباد
 

33/1/4 37/2/4 

 ساماندهي کوهساران )شمالي و شرقي(
 

33/1/03 37/00/03 

 مکانیابي و تدوین چارچوب برنامه ریزي و طراحي شهري محدوده مرکزي شهر تهران
 

33/1/03 37/4/03 

 اسالمي در فضاهاي شهري -ساماندهي و ارتقاء هویت ایراني
 

33/1/03 37/1/03 

خدمات مشاوره برنامه ریزي براي گستره ها و مراکز تجاري،اداري و خدمات با غلبه ي سبز و باز و 

  S222 , S220فرهنگي در مقیاس فرامنطقه اي و منطقه اي 
33/1/03 37/5/03 

 33/3/33 33/1/01 033 مستند سازي بصري برج میالد تهران

 33/3/33 33/1/01 033 3سازي بصري بافت فرسوده منطقه مستند

 33/3/33 33/1/01 033 ساماندهي مرکز محله ده ونک

نظارت بر تهیه ي طرحهاي اجرایي شهر تهران )پهنه جنوب با محوریت خیابان انقالب اسالمي شامل 

  منطقه( 03جمعاٌ به تعداد  3،03،00،02،03،07،05،02،04،01،03،23،20مناطق 
33/1/24 37/1/24 

 37/4/2 33/3/2 35 ساماندهي پهنه هاي صنعتي پاك با فناوري باال و خوشه هاي صنعتي در طرح تفصیلي شهر تهران

نظارت بر تهیه ي طرحهاي اجرایي شهر تهران )پهنه شمال تهران با محوریت خیابان انقالب شامل 

  منطقه( 3جمعاً به تعداد  22و  1،4،2،5،7،3،2،0مناطق 
33/1/03 37/1/03 

( و M220تدوین ضابطه،برنامه ریزي و طراحي گستره هاي مختلط ویژه با غلبه ي سیاحت و زیارت) 

 (M222فرهنگي)–بافت تاریخي 
05 33/3/1 37/4/1 

بازنگري، اصالح و بروزرساني شبکه معابر طرح تفصیلي تهران )حوزه جنوب( )شامل مناطق: 

  ( 20و  23،03،01،04،02،05،07،03،02،00،03،3
33/3/05 35/3/05 

بازنگري،اصالح و بروزرساني شبکه معابر طرح تفصیلي تهران)حوزه شمال()شامل مناطق 

  (22و0،2،3،7،5،2،4،1
33/3/27 35/3/27 

 ارزیابي طرح هاي موضعي همراه با تهیه گزارش مدون
 

33/3/02 33/03/2 

 ونارزیابي طرح هاي موضوعي همراه با تهیه گزارش مد
 

33/3/02 33/03/2 

انجام مطالعات امکان سنجي و طراحي شهري، سیویل و ابنیه فني تقاطع بزرگراه آیت ا... سعیدي با بلوار 

  معلم و خیابان یافت آباد
33/4/33 37/4/33 

 تکمیل و تدقیق حرایم طبیعي و مصنوع شهر تهران
 

33/3/5 37/3/5 

 ( با رویکرد توسعه پایدارG323پهنه حفاظت ویژه ) تدوین برنامه عملیاتي نحوه ساماندهي زیر
 

33/0/23 37/0/23 

 موضوع طراحي باغ شهري مدرن فرحزاد
 

33/00/0 37/00/0 

 37/00/7 33/00/7 33 تهیه و تدوین راهنما و دستورالعمل نحوه برنامه ریزي و طراحي پروژه هاي بزرگ مقیاس شهرسازي

 37/37/5 33/0/5 55 میل و بازنگري طرح تفصیلي شهر تهرانانجام خدمات مشاوره براي راهبري،تک
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 ماده صد یها ونيسيكم ییاداره كل امور اجرا
 

 

 39-39 هایگزارش تعداد و متراژ اهم آراء صادره به تفکيک مناطق و رای در سال

 مقدار تخلف منطقه

 درصدتغيير 39سال  39سال 

 تخریب تعطیل و اعاده تخریب
تعطیل و 

 اعاده
 تعطیل و اعاده خریبت

0 
 04 27- 037 025 13 027 تعداد راي

 13 55- 54123 22330 30225 51350 متراژ راي

2 

 3- 20- 253 052 222 031 تعداد راي

 7- 22- 12145 05572 33432 23372 متراژ راي

3 

 21- 27- 72 23 033 27 تعداد راي

 43- 75- 25122 2255 17313 02020 متراژ راي

7 

 54- 23- 14 000 233 354 تعداد راي

 20- 13- 00573 07327 23430 43353 متراژ راي

5 

 73- 52- 23 31 005 223 تعداد راي

 77- 21- 21341 02140 52030 52143 متراژ راي

2 

 34- 02- 023 24 013 42 تعداد راي

 04 74 23732 3325 53035 2423 متراژ راي

4 

 4- 03 041 47 030 22 تعداد راي

 3- 033 70353 3307 72701 7731 متراژ راي

1 

 5 32- 20 53 51 32 تعداد راي

 52 03- 01022 2313 00131 2527 متراژ راي

3 

 71- 74- 04 23 33 55 تعداد راي

 7- 022 2702 2331 2531 3031 متراژ راي

03 

 22- 32- 13 43 031 033 تعداد راي

 52- 31- 3223 3327 03245 7305 متراژ راي

00 

 32- 27- 032 47 022 34 تعداد راي

 77- 2- 04541 2233 30220 2223 متراژ راي

02 

 20- 25- 232 32 223 021 تعداد راي

 2- 55- 52133 3523 51234 20351 متراژ راي
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 39-39 هایگزارش تعداد و متراژ اهم آراء صادره به تفکيک مناطق و رای در سال

 ر تخلفمقدا منطقه

 درصد تغيير 39سال  39سال 

 تخریب تعطيل و اعاده تخریب
تعطيل و 

 اعاده
 تعطيل و اعاده تخریب

03 
 00- 70- 30 27 35 70 تعداد راي

 03- 70- 5031 2701 5213 7000 متراژ راي

07 

 27- 34- 40 12 33 032 تعداد راي

 35- 52- 2332 3242 3335 4520 متراژ راي

05 

 54- 53- 32 33 203 273 يتعداد را

 54- 53- 4777 03114 04734 23324 متراژ راي

02 

 23- 47- 21 77 013 023 تعداد راي

 54- 17- 03412 2370 27302 73333 متراژ راي

04 

 73- 53- 72 34 10 41 تعداد راي

 72- 33- 7373 3212 1234 5742 متراژ راي

01 

 24- 40- 71 24 077 237 تعداد راي

 41- 22- 7045 05233 03270 75357 متراژ راي

03 

 4- 24- 33 24 72 32 تعداد راي

 74- 34- 2231 02732 7233 03230 متراژ راي

23 

 74- 74- 04 73 32 10 تعداد راي

 13- 72- 3370 04132 07323 33271 متراژ راي

20 

 53- 33- 22 77 77 42 تعداد راي

 42 3 03323 04021 5331 02527 متراژ راي

22 

 32- 77- 03 23 03 32 تعداد راي

 33- 10- 3550 0551 5122 1313 متراژ راي

 جمع

 37- 72- 0442 0503 2230 2133 تعداد راي

 23- 53- 717003 201334 233153 724771 متراژ راي
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 )مبالغ به ریال(39-39گانه درسالهای 99آمار عملکرد واحد اجرای احکام مناطق

 همنطق

 درصد تغيير 39سال  39سال 

 وصول جرایم نقدی
جرایم صادره ماده 

 صد
 وصول جرایم نقدی

جرایم صادره ماده 

 صد

وصول جرایم 

 نقدی

جرایم صادره ماده 

 صد

0 11325333333 303003237213 023302333333 020342133553 75 -20 

2 72550333333 031270425433 33253333333 33334730723 -23 -40 

3 43742333333 22322104423 15253333333 05204251517 22 -44 

7 73734333333 10327243353 43125333333 24334373372 43 -22 

5 73022333333 20174334452 72332333333 72307377230 -3 002 

2 00232333333 00324321323 5334333333 05403350330 -57 30 

4 02204333333 5573373023 05532333333 04277325703 -2 200 

1 02430333333 7732233513 27315333333 0217253234 77 -22 

3 7172333333 3015232420 00373333333 414255420 072 -45 

03 7420333333 323023733 4332333333 0022521575 71 25 

00 3043333333 7203077213 25552333333 5517133130 043 33 

02 3315333333 07554314225 03324333333 02353145543 23 -05 

03 5753333333 2700132510 3037333333 171233023 24 -25 

07 5557333333 3123333753 2332333333 7233101730 1 -54 

05 02271333333 02725022443 2220333333 5233430214 -72 -57 

02 03237333333 1223073537 02233333333 2353032333 -4 -22 

04 4332333333 1325327312 1545333333 3722135043 22 -51 

01 25725333333 05203473224 37223333333 4303077372 32 -57 

03 5222333333 4021034234 2322333333 5524424727 32 -22 

23 1772333333 2304302335 00743333333 2105355032 32 03 

20 03323333333 3422233224 2414333333 5245275253 -27 -72 

22 2441333333 3727272313 7047333333 122731353 -31 -42 

 53- 20 331750474227 521253333333 403223121532 743332333333 جمع
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 39گانه درسال  99تخلفات بررسی شده به تفکيک كد خالف و مناطق 

كد 

 خالف
7 9 9 4 5 8 

 متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ عدادت منطقه

0 34 5273 072 22272 3 232 3 3 2 224 033 070035 

2 33 3303 003 3117 1 2073 3 3 3 3 307 037733 

3 4 0373 02 2331 3 232 3 3 3 3 50 30524 

7 71 7207 037 03340 7 272 3 3 3 3 070 27234 

5 22 3332 42 22227 3 22 3 3 3 3 033 73571 

2 3 17 23 0704 3 033 3 3 3 3 074 13732 

4 2 73 35 0140 23 4733 3 3 3 3 203 74741 

1 3 031 54 0141 3 3 3 3 0 5 41 23751 

3 5 033 01 0374 3 3 3 3 3 3 33 03027 

03 5 241 33 2344 3 43 3 3 0 0 033 01020 

00 0 04 53 2050 5 433 3 3 3 3 073 33122 

02 00 333 72 2003 5 013 3 3 3 3 271 43434 

03 0 070 23 0432 5 0204 3 3 3 3 75 1032 

07 03 231 37 3233 5 014 3 3 3 3 033 3357 

05 37 7251 023 1147 5 3203 3 3 0 33 043 03323 

02 07 0323 73 0413 5 50 2 7052 3 3 31 01342 

04 07 2243532 74 7724 0 02 3 3 3 3 45 4222 

01 22 2043 20 7750 0 327 3 3 0 022 033 33237 

03 24 2704 033 00313 3 3 3 3 2 735 41 3323 

23 04 532 74 5772 2 2173 3 3 0 535 73 20732 

20 04 0700 25 0550 7 43 3 453 3 3 72 77504 

22 2 237 03 2323 3 3 3 3 3 3 23 7303 

 435713 2520 0727 3 7333 5 23253 13 033430 0302 2433557 373 جمع
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 39گانه در سال  99تخلفات بررسی شده به تفکيک كد خالف و مناطق 
 79 77 71 3 1 1 كدخالف

 متراژ تعداد متراژ تعداد تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد منطقه

0 3 3 3 3 3 3 012 4 3 014 7235 

2 0 733 3 3 3 3 327 2 3 224 0344 

3 3 3 3 3 3 3 57 2 3 55 2432 

7 3 3 3 3 3 3 032 33 055 017 532 

5 3 3 3 3 3 3 057 02 3 022 272 

2 3 3 3 3 3 3 072 3 3 033 551 

4 3 3 3 3 3 3 235 0 3 17 733 

1 3 3 3 3 3 3 31 5 3 22 023 

3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 32 022 

03 3 3 3 3 3 3 027 5 3 20 237 

00 3 3 3 3 3 3 052 0 3 17 312 

02 3 3 3 3 3 3 222 52 3 024 0332 

03 3 3 3 3 3 3 52 2 3 37 245 

07 3 3 3 3 0 3 034 03 3 037 533 

05 3 3 3 3 3 3 270 22 3 032 440 

02 3 3 3 3 3 3 002 07 3 15 770 

04 3 3 3 3 3 3 33 25 3 45 725 

01 3 3 3 3 3 3 024 25 2 33 343 

03 3 3 3 3 0 32 035 32 3 035 2741 

23 3 3 0 2022 3 3 51 02 0 21 022 

20 3 3 3 3 3 3 53 2 3 52 027 

22 3 3 3 3 3 3 21 2 3 33 001 

 03555 2051 024 233 3377 32 2 2022 0 733 0 جمع

 

 كدهای خالف

 بناي مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه -0

 در حد تراکم ( ) بناي خالف 

 بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حریم شهر  -4

 ) احداث بنا ممنوعه (

 بناي مسکوني مازاد برترکم در کاربري مربوطه  -2

 ) بناي خالف مازاد برتراکم (

 بناي بدون مجوز مغایر با کاربري مصوب در حریم شهر -1

 ) احداث بنا ممنوعه ( 

 مازاد برتراکم در کاربري مربوطه بناي غیر مسکوني  -3

 ) تجاري ، اداري ، صنعتي (
 ساله آزاد نشده 25بناي درمحدوده  -3

 پارکینگ کسر شده -03 بناي غیر مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه ) در حد تراکم مجاز ( -7

 . اصالحي و پخ و طرح رعایت نشده -00 بناي مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر -5

 سایرموارد ) عدم رعایت سایر ضوابط شهرسازي ( -02 بناي غیر مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر ) تغییر کاربري ( -2
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 39-39تعداد آرای ماده صد به تفکيک منطقه و وضعيت رای درسال های

 منطقه

 درصد تغيير 39سال  39سال 

پرونده های 

 ارجاعی
 آرای صادره

آرای اجرا 

اس شده)بر اس

تایيد اداره كل 

 ماده صد(

پرونده 

های 

 آرای صادره ارجاعی

آرای اجرا 

شده)بر 

اساس تایيد 

اداره كل ماده 

 صد(

پرونده های 

آرای  ارجاعی

 صادره
 آرای اجرا شده

 )عدد( )عدد( )عدد(

0 470 223 040 133 241 011 1 3 03 

2 0214 0312 512 2272 0157 400 45 40 20 

3 553 503 334 214 233 235 -71 -55 -33 

7 0722 0705 757 120 233 321 -77 -50 -03 

5 455 211 713 712 707 730 -32 -73 -04 

2 537 501 021 430 503 302 01 3 11 

4 234 732 502 544 570 502 -5 03 -0 

1 704 702 301 773 734 323 1 -0 3 

3 235 034 13 072 003 13 -30 -77 7 

03 577 774 052 772 701 221 -01 -2 53 

00 473 254 223 240 201 203 -03 -2 -2 

02 417 533 370 433 433 303 -2 03 -2 

03 270 222 043 354 240 033 71 22 05 

07 234 552 333 573 502 320 -00 -4 -01 

05 0221 0054 533 413 433 712 -31 -30 -00 

02 710 711 257 737 323 733 -02 -33 43 

04 535 743 230 250 214 033 -53 -73 -5 

01 214 250 012 775 344 033 -35 -72 -21 

03 311 373 11 733 311 032 00 00 02 

23 312 352 231 777 323 023 02 7 -32 

20 303 227 57 207 013 35 -30 -32 42 

22 013 071 23 32 32 005 -71 -35 24 

 2 02- 03- 2033 03432 02337 5330 02333 03413 جمع
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 وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطقاداره كل برنامه ریزی 
 

 

 37-39 هایاطالعات كلی در سال

 شاخص های اهداف عملياتی
واحد 

 سنجش
 توضيحات 39سال  39سال  37سال 

نسبت سطوح تحت حفاظت و احیا و داراي کارکرد شهري در ارتفاعات داخلي شهر تهران 

 عباس آباد و بي بي شهربانو(-پردیسان-چیتگر–)لویزان 
 درصد

تهیه طرح ساماندهي پارکهاي جنگلي لویزان    

پردیسان توسط سازمان پارکها در  -چیتگر -

دست اقدام میباشد و از شرح وظایف این امور 

 موارد مربوط به حفاظت نمي گردد .

 درصد نسبت باغات حفاظت شده در شهر تهران
وضعي ساماندهي اراضي باغات کن م هايطرح   

و طرشت در دست اقدا م این امور بوده و 

بدیهي است موارد مربوط به حفاظت در شرح 

 خدمات این اداره کل)شهرسازي( نمي باشد

     تعداد کریدورهاي دید و منظر حفظ و احیا شده در شهر تهران
     درصد ي تهراننسبت سطوح تحت حفاظت و احیا شده دامنه هاي شمالي و شرق

   23 23 درصد نسبت سطوح تحت نظارت اداره کل حریم  به کل حریم پایتخت
   033 33 درصد نسبت سطوح مورد نظارت قرار گرفته به کل سطوح دراختیار

 03   درصد فرهنگي با الویت اول ثبت و احیا شده )در همکاري با میراث فرهنگي...( –نسبت آثار تاریخي 
 

 5   درصد فرهنگي با الویت دوم ثبت و احیا شده)در همکاري با میراث فرهنگي ...( –ت آثار تاریخينسب
 

 2233 2003 0221 تعداد پروانه هاي صادره انفرادي در بافت فرسوده در یک سال
 

 453 2345 2540 تعداد پروانه هاي صادره تجمیعي در بافت فرسوده در یک سال
 

 0277212 0377122 2312017 مترمربع ادره انفرادي در بافت فرسوده در یک سالمساحت پروانه هاي ص
 

 443533 0315374 0333012 مترمربع مساحت پروانه هاي صادره تجمیعي در بافت فرسوده در یک سال
 

میزان انطباق مراکز شهري و فرامنطقه اي و منطقه اي شکل گرفته با معادل پیش بیني شده در طرح 

 جامع
 23   ددرص

مرکز شهري، فرا منطقه ایي   02درطرح جامع 

ومنطقه ایي پیش بیني شده که تهیه طرح آن 

ذیل جداول الف وب سند طرح جامع درسال 

در دست این امور میباشد .بدیهي  33-37

است شکل گیري آن از شرح وظایف این امور 

 هايتپه -نمي باشد. ) مرکز اقتاصد جهاني 

مرکز رسانه ایي  -ي مدرن فعالیت -عباس آباد 

کوهک  -بسیج  -یافت آباد  -یادمان انقالب  -

 آزادي و دوشان تپه -اقدسیه  -پونک  -

 43   درصد میزان انطباق محورهاي کار و فعالیت با معادل پیش بیني شده در طرح جامع

کار  هايدر طرح جامع برنامه ساماندهي پهنه

ه که شامل و فعالیت ) نه محور (  مد نظر بود

محور  -پهنه صنعتي غرب و شمال شرقي  -

یافت اباد که تهیه طرح آن  -فداییان اسالم 

ذیل برنامه طرح جامع در دست اقدام میباشد. 

 )  نیازمند اصالح (

 23   درصد نسبت سطوح ساماندهي و احیا شده در دوره هاي شهر تهران

شهر تهران  هايتهیه طرح ساماندهي رود دره

این امور دیده  33امه عملیاتي سال در برن

شده است . بدیهي است اوال وقتي کلمه 

نسبت به کار برده میشود بحث مقایسه با چیز 

دیگري مطرح مي گردد که در اینجا قید 

نشده است. ثانیا اقدامات این امور فارغ از 

 مباحث عملیاتي موضوع میباشد.

 53   درصد في طرح جامع و تفصیلي شهر تهراننسبت  طرح هاي موضعي و موضوعي تهیه شده تکلی

و براساس برنامه عملیاتي  0333درسال 

درصد تکالیف طرح  53پنجساله بیش از 

جامع و تفصیلي درسال جاري و مابقي در 

 عملیاتي مي گردد. 37سال 

 135   مترمربع سرانه خدمات هفتگانه شهر تهران
 

شده با ضوابط و مقررات مربوطه در طرح تفصیلي  میزان انطباق پروانه هاي ساختماني صادر

 یکپارچه و سایر ضوابط مالك عمل در ساخت
 35   درصد

 

 07   هکتار هنري ملي و فراملي-مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد فرهنگي
 

 23   هکتار مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد ورزشي و فراملي
 

 25   هکتار ربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد سیاسي ملي و فرا مليمساحت زی
 

 3   هکتار مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد تجاري و کسب و کارهاي حرفه اي و تخصصي ملي و فراملي
 

 332   هکتار مساحت زیربناي فضاهاي ساخته شده با عملکرد پژوهشي ملي و فرا ملي
 

 2   هکتار ضاها و عرصه هاي باز و عمومي شهري با عملکرد با عملکرد ملي و فرامليمساحت ف
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 37-39عملکرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال های
 39سال  39سال  37سال  نوع عملکرد

    بررسي پروژه ) تعداد(
    بررسي پروژه ) هزار ریال(

 1 بودجه جاري پیشنهادي ) تعداد(
  

 23333333 بودجه جاري پیشنهادي ) هزار ریال(
  

 1 1 1 بودجه هزینه اي جاري مصوب ) تعداد(

 02321333 3232333 1504333 بودجه هزینه اي جاري مصوب ) هزار ریال(

 33 25 23 بودجه سرمایه اي مصوب ) تعداد(

 3425333333 0331323333 0777333333 بودجه سرمایه اي مصوب ) هزار ریال(

 07 تعداد قرار داد مشاوران )تعداد(
  

 23331241 تعداد قرار داد مشاوران ) هزار ریال(
  

 2 2 2 تنظیم و ارسال تفاهم نامه ) تعداد(

 07 تنظیم و ارسال موافقت نامه ) تعداد(
  

    تنظیم و ارسال موافقت نامه ) درصد پیشرفت(
    اد(ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) تعد

    ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) درصد پیشرفت(
    ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه ) هزار ریال(

    جمع مبلغ کل قراردادها ) درصد پیشرفت(
 23331241 جمع مبلغ کل قراردادها )هزار ریال(

  
 30 21 21 دریافت پیشنهاد  بودجه از ادارات کل حوزه ) تعداد(

 3507333333 3225333333 0333233333 دریافت پیشنهاد  بودجه از ادارات کل حوزه ) هزار ریال(

    صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) هزار ریال(
    صورت وضعیت مالي تایید شده توسط دستگاه نظارت ) تعداد(

    صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) تعداد(
    صورت وضعیت مالي دریافتي از مشاور طرح ) درصد پیشرفت(
 

 37-39واحد آمار و اطالعات در سال های  -عملکرد معاونت فناوری 

 39سال  39سال  37سال  نوع عملکرد

 زماني مختلف هايجمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه گزارش عملکرد سالیانه معاونت شهرسازي و معماري در بازه

 نفرساعت()
023 043 233 

 45 15 13 معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت( جمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه آمارنامه

   0233 گانه شهرداري تهران )نفرساعت(22ابالغ مصوبات جلسات نظارت و حمایت ستادي از مناطق 

 003 033 023 ابالغ مصوبات جلسات شوراي معاونین )نفرساعت(

   211 صوبات جلسه کمیسیون شهرسازي و معماري )نفرساعت(م

 

 37-39واحد ارزیابی عملکرد در سالهای  -عملکرد معاونت فناوری

 39سال  39سال  37سال  نوع عملکرد

 373 373 323 گانه ) نفرساعت(22ارزیابي عملکرد دوره اي  معاونت شهرسازي و معماري مناطق 

 723 223 323 نیاز مدیریت ارشد ) نفرساعت(ارائه سایر گزارشات مورد 

 33 53 023 بررسي، تغییر و اصالح شاخصهاي ارزیابي عملکرد با توجه به ماموریت ها و وظایف جدید ابالغي )نفرساعت(

 453 353 773 بررسي اسناد و مدارك پروژه ها و قراردادهاي معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت(

 553 253 323 اطالعات سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداري تهران )نفرساعت(بروز رساني و تدقیق 
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 39عملکرد امور مهندسين مشاور در سال های

 39سال  نوع عملکرد 39سال  نوع عملکرد

 تخصیص نقدینگي هايتعداد موافقتنامه
 

 4 آزاد سازي حسن انجام کار هايتعداد نامه

 دینگيتخصیص نق هايمبلغ موافقتنامه
 

 0 ارزیابي برگزار شده هايتعداد جلسات کمیته

 تعداد جلسات کمیته کارشناسي 2 تعداد جلسات جهت هماهنگي با مشاور منتخب
 

 27 تعداد شرح خدمات ارسالي جهت تدفیق
تعداد شرکت در جلسات تعیین تکلیف طرحهاي موضعي با حضور مناطق 

  مرتبط

 فني بررسي مستندات ارسالي از سوي مهندسین مشاور هايتعداد ارزیابي 035 ليدریافتي و ارسا هايتعداد د رزومه
 

 تعداد بررسي و ارزیابي فني صورت گرفته شرح خدمات 214 اضافه شده به بانک اطالعاتي هايتعداد رزومه
 

 72 تعداد  قراردادهاي ارسالي جهت انعقاد به کارگزار
فرادست معاونت  هايبرنامهتعداد جلسات برگزار شده در خصوص تدوین 

  شهرسازي و معماري

 75 تعداد قرار دادهاي ابالغ شده  به دستگاه نظارت
تعداد گزارشات بررسي شده موضوعي مرتبط با فعالیت معاونت شهرسازي و 

  معماري

 اساس اسناد فرادست پیشنهادي بررسي شده سامانه بر هايتعداد پروژه 03 تمدید زمان ارسالي به کارگزار هايتعداد نامه
 

 تعداد  جلسات کمیته تخصصي شبکه معابر تهران 2 تعداد نامه ها ي متمم ریالي ارسالي به کارگزار
 

 تعداد جلسات کمیته فني
 

 مصوب هايموضوعي نظارت بر تحقق برنامه هايتعداد بررسي
 

 کارنامه مطالعاتي جلد اول )درصد( 02 گزارشات دریافت شده از مشاورین
 

 کارنامه مطالعاتي جلد دوم )درصد( 0 تعداد صورت جلسه تنظیم شده کمیته راهبري
 

 پرداختي به کارگزار هايتعداد نامه
 

 5 خاتمه قرارداد هايتعداد نامه

 

 39واحد آموزش در سال  -عملکرد معاونت فناوری 

 نفرساعت  نوع عملکرد نفرساعت نوع عملکرد

تقویم ابالغي اداره کل آموزشي طبق  هايبرگزاري دوره

تشکیالت وآموزش جهت پرسنل معاونت شهرسازي و معماري 

 حراست-دفاتر خدمات الکترونیک-نواحي -ومناطق

07273 

هیه شناسنامه آموزشي کلیه پرسنل معاونت شهرسازي و معماري در قالب 

جهت تسهیل در امور دسترسي به   EXCELو    ACCESSفرمت 

 اطالعات فراگیران

7133 

آموزشي مازاد بر تقویم ابالغي اداره کل  هايبرگزاري دوره

 تشکیالت و آموزش
5712 

پایان دوره  هايمراجعه هفتگي به اداره کل تشکیالت جهت اخذ گواهینامه

 پیگیري امور جاري پرسنل-عقد قرارداد با شرکتهاي تابعه-
213 

 IT 0132آموزشي  هايبرگزاري دوره
تابلو اعالنات)نفر  -پیگیري تفلني  -تبات مکا -اطالع رساني آموزشي 

 ساعت(
7233 

هماهنگي و همکاري جهت برگزاري همایشهاي ابالغي از اداره 

 کل تشکیالت و آموزش
3373 

 

 

 39واحد فن آوری اطالعات در سال  -عملکرد معاونت فناوری

 39سال  نوع عملکرد 39سال  نوع عملکرد

ه کامپیوتري )نفر پشتیباني و کنترل سرویسهاي تحت شبک

 ساعت(
 30 ها) تعداد ارجاعات( serverراهبري  037

 0352 راهبري و پشتیباني اتوماسیون اداري) تعداد ارجاعات( 0433 پشتیباني و کنترل سرویس هاي سخت افزاري) نفر ساعت(

 15 ) تعداد ارجاعات(رفع اشکال کاربران مهندسین ناظر 223 پشتیباني و کنترل سرویس هاي نرم افزاري)نفر ساعت(

 72 پشتیباني و کنترل سرویسهاي تحت شبکه کامپیوتري) تعداد ارجاعات( 34 ها)نفر ساعت( serverراهبري 

 135 پشتیباني و کنترل سرویس هاي سخت افزاري) تعداد ارجاعات( 752 راهبري و پشتیباني اتوماسیون اداري)نفر ساعت(

وري اطالعات و ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فنا

 ارتباطات)نفر ساعت(
220 

 پشتیباني و کنترل سرویس هاي نرم افزاري

 ) تعداد ارجاعات(
335 

 271 راهبري و پشتیباني سیستم تردد)نفرساعت( 33 رفع اشکال کاربران مهندسین ناظر)نفر ساعت(

 ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

 () تعداد ارجاعات
 025 راهبري و پشتیباني پرتال)نفرساعت( 433
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 تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانهاداره كل 
 

 39عملکرد اداره كل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال 

 عنوان

عملکرد 
 

)نفر
-

ت(
ساع

تعداد موارد  

جام شده
ان

ت  
سا

تعداد جل

برگزار شده
 

گانه  به منظور هم اندیشي در راستاي  22شهرسازي مناطق  هايبا معاونت برگزاري جلسات کمیته تخصصي ضوابط شهرسازي

 ساختماني هايبازنگري 3اصالح و تدوین ضوابط  مالك عمل  شهرسازي  درزمینه صدورانواع پروانه و گواهي
73 

 
2 

ساختماني )با عنایت به ابالغ  هاييتدوین ضوابط ،  دستورالعمل ها ولوایح مورد نیاز شهرسازي در زمینه صدور انواع پروانه و گواه

  طرح تفصیلي جدید شهر تهران(
 الیحه 2 33

 اعمال ضوابط طرح تفصیلي جدید در سامانه شهرسازي ، هوشمند سازي  و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن
 

73 
 

 بروز رساني سامانه قوانین و مقررات شهرداري تهران در حوزه شهرسازي ومعماري
 

04 
 

 ساختماني هايشهرسازي در زمینه صدور انواع پروانه و گواهي هايوابالغ واصالح ضوابط و دستورالعمل بازنگري
 

033 
 

-شوراي شهر-گانه3 ادارات کل حوزه 3موارد ارجاعي ازسوي مراجع مافوق )دفترشهردار 22پاسخگویي به کلیه استعالمات مناطق 

  درون و برون سازماني شهرداري تهران حوزه معاونت شهرسازي ومعماري( وسایر سازمانهاي
7433 

 

 help deskپاسخگویي به سواالت دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مناطق از طریق سامانه 
 

2771 
 

 0111و سامانه نظارتي   راهبري و پاسخگویي به موارد ارجاعي از ستاد تکریم ارباب رجوع
 

52 
 

 013 ن تهران به منظور اجراي مفاد تفاهمنامه  فیمابینبرگزاري جلسات با اداره کل ثبت اسناد استا
 

3 

 اصالح گردش کار شوراي معماري منطقه
 

2 
 

 برگزاري جلسات کمیته هماهنگي بهبود فرآیندها به منظور کاهش مراحل زائد صدور پروانه و گواهي ساختمان
  

5 

مات الکترونیک و برگزاري جلسات مشترك به منظور اعمال انجام بازدید میداني و احصاء مسائل و مشکال ت مناطق و دفاتر خد-

  ساختماني هايوحدت رویه و تسریع در روند صدور انواع پروانه و گواهي 
023 

 

 اصالح  و اضافه کردن گزارشات ناحیه محوري
 

353 04 

 33 013 33 تخلفاتي هايکمیته انضباطي دفاتر خدمات الکترونیک جهت رسیدگي به سوابق پرونده

 بازدید دوره اي نواحي با هدف ناحیه محوري
 

31 
 

 شرکت موثر در جلسات کمیته تخصصي شبکه معابر
  

03 

 71 21 32 شرکت موثر در جلسات کمیته فني حریم

 25 73 033 شرکت موثر در جلسات هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و ساختمان تهران

گانه در امر صدور پروانه و گواهي و ارائه آمار فعالیتهاي شده به مراجع  22ري مناطق ارزیابي عملکرد معاونتهاي شهرسازي و معما

 مختلف منجمله مرکز آمار ایران3 بانک مرکزي 3 وزارت مسکن 3 شوراي اسالمي شهر 
733 7  

 مصوبات کمیته تغییرات سامانه شهرسازي
 

005 02 

 ر سامانه شهرسازيتدوین الگوریتم پیاده سازي ضوابط طرح تفصیلي جدید د
 

05 
 

 ارائه گزارشات فصلي اجراي مصوبات شوراي  محترم اسالمي شهر
 

23 
 

 073 برگزاري جلسات آموزش سامانه ناحیه محوري براي پرسنل ادارات شهرسازي نواحي در مناطق
 

07 

 تشکیل جلسات هماهنگي با آتش نشاني و تدوین و ابالغ دستور العمل ایمني از حریق
 

5 7 

 شکیل جلسه جهت اعمال حرائم ) تاریخي ، امنیتي ، تاسیساتي و ......( در سامانه طرح تفصیلي جدید شهر تهرانت
 

7 2 

برگزاري جلسات هماهنگي با اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداري تهران جهت راه اندازي تشکیل پرونده یکپارچه و آرشیو 

  الکترونیک یکپارچه
03 02 

 3 71 پرتال اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه و مدیریت شبکه تاالر گفتمان روزرسانيراهبري و به 
 

تدوین ضوابط و روشهاي تامین پارکینگ هاي اختصاصي شهر تهران با اولویت »  هايراهبري مشاورین جهت انجام پروژه

 «پارکینگهاي مکانیزه
73 

 
03 

 0332 ضوابط و مقررات شهرسازي در زمینه عوارض صدور انواع پروانه و گواهي ساختمانيبروزرساني و تدوین کتاب مالك عمل 
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 39-39 هایتعدادكل پروانه به تفکيک نوع پروانه و گروه كاربری در سال

 جمع مسکونی صنعتی سایر خدمات عمومی تجاری بهداشتی ودرمانی آموزشی اداری نوع پروانه سال

32 

 33 21 0 3 - 3 - - 2 اضافه اشکوب

 5 5 - - - - - - - اضافه اشکوب وتوسعه

 0 0 - - - - - - - اضافه اشکوب)دو مرحله اي(

 5 2 - - - 5 - - 0 پروانه تعمیرات

 015 013 - 0 - 1 - - 0 پروانه ساخت

 0332 302 34 24 3 024 2 3 73 پروانه ساختمان

 05 07 - 0 - 0 - - 0 پروانه ساختمان)دو مرحله اي(

 03 3 - - - 1 - - 0 تبدیل

 03422 03730 24 032 7 2333 00 0 233 تخریب ونوسازي

 223 255 0 0 - 23 - - 5 تخریب ونوسازي)دو مرحله اي(

 00 1 - 0 0 7 - - 0 تغییرات

 5371 7332 04 25 3 253 02 2 037 تغییرنقشه پروانه

 13 13 - - - 02 - - 0 تمدیدپروانه ساخته نشده

 54 25 22 3 - 01 - 4 23 توسعه بنا

 0 - - - - 0 - - - توسعه بنا)دو مرحله اي(

 22743 95343 715 971 71 9181 93 71 448 جمع

33 

 22 22 - - - 0 - - - اضافه اشکوب

 02 3 - - - 3 - - - پروانه تعمیرات

 024 025 - - - 07 - - 7 پروانه ساخت

 533 742 07 27 3 13 5 3 24 پروانه ساختمان

 20 03 7 2 - 7 - - 2 پروانه ساختمان)دو مرحله اي(

 2 2 - - - 2 - - - تبدیل

 3724 3213 03 23 3 0320 03 2 073 تخریب ونوسازي

 032 033 - 0 - 23 - - 4 تخریب ونوسازي)دو مرحله اي(

 0 0 - - - - - - - تعویض مهندس

 5 7 0 - - 0 - - 0 تغییرات

 2502 2772 02 33 1 343 4 3 32 تغییرنقشه پروانه

 1 2 - 0 - 2 - - 5 تغییرنقشه پروانه)دو مرحله اي(

 243 223 0 3 - 22 0 - 7 تمدیدپروانه ساخته نشده

 33 23 3 3 0 3 2 0 2 توسعه بنا

 0 - 0 - - - - - 0 توسعه بنا)دو مرحله اي(

 79759 79114 58 719 75 7583 95 3 911 جمع
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 39-39 هایسالصادره به تفکيک منطقه و گروه كاربری در  هایتعداد پروانه

 جمع مسکونی صنعتی سایر خدمات عمومی تجاری بهداشتی ودرمانی آموزشی اداری منطقه سال

39 

0 30 0 3 033 0 04 - 0732 0743 

2 23 3 0 005 0 02 - 0433 0432 

3 21 0 - 001 0 07 - 333 0337 

7 02 - 2 033 0 05 02 0142 0332 

5 07 0 3 032 0 5 - 0355 0340 

2 15 - 0 53 2 00 0 225 220 

4 25 - - 023 - 3 2 0220 0213 

1 5 - 2 020 - 4 - 0240 0212 

3 2 - 0 25 0 3 3 143 144 

03 0 - - 033 2 3 0 0353 0325 

00 00 - - 030 - 1 2 352 343 

02 53 0 0 073 - 02 4 103 113 

03 2 - 0 12 0 5 2 442 412 

07 0 - 2 030 - 4 - 0535 0230 

05 5 - - 027 3 4 5 0457 0422 

02 5 - - 023 - 2 0 121 144 

04 00 - - 022 - 4 - 0244 0232 

01 05 - 2 022 - 01 01 0225 0255 

03 0 - - 005 - 3 0 217 213 

23 1 0 2 015 - 05 3 0247 0333 

20 77 0 0 53 - 3 73 553 233 

22 05 2 4 034 3 00 - 724 752 

 98413 95343 715 971 71 9181 93 71 448 جمع

39 

0 23 - 0 17 0 5 0 131 122 

2 01 2 3 24 - 3 2 312 0334 

3 72 - 3 43 - 2 - 207 237 

7 4 - - 030 0 03 7 0002 0070 

5 4 0 7 43 0 3 - 432 132 

2 43 0 - 57 - 5 - 722 752 

4 05 - 2 41 - 0 3 222 272 

1 5 - 0 003 0 2 0 333 302 

3 2 - - 33 0 - 0 221 243 

03 - - - 53 - 0 - 252 253 

00 4 - 2 32 - 5 - 751 725 

02 27 - 0 37 - 3 7 342 737 

03 7 - - 37 - 2 - 317 332 

07 7 - 2 32 - 3 2 417 430 

05 - 0 0 47 0 0 - 310 312 

02 2 - - 55 - 5 - 342 313 

04 5 - - 12 - 2 - 774 752 

01 02 - 0 43 0 4 00 773 742 

03 - - - 50 - 7 - 227 224 

23 2 - - 033 - 4 7 741 733 

20 20 - - 23 - 7 22 330 323 

22 23 7 7 12 1 20 0 304 373 

 79759 79114 58 719 75 7583 95 3 911 جمع
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 39-39 هایسال در تعداد واحدها در پروانه ها به تفکيک نوع كاربری و منطقه

 جمع مسکونی صنعتی سایر خدمات عمومی تجاری بهداشتی ودرمانی آموزشی اداری منطقه سال

39 

0 1324 001 7 04234 2 3351 - 205323 253533 

2 00232 0342 0 23127 033 0370 - 053520 013325 

3 01423 2 - 07730 2 5234 - 021205 024047 

7 0125 - 022 2214 0 015 737 033535 071113 

5 3153 04 137 1053 2 7533 - 232422 253025 

2 23237 - 013 3202 22 3312 2 50523 43742 

4 3303 - - 5425 - 2023 33 45353 33272 

1 433 - - 7331 - 23 - 44142 13272 

3 240 - 1 0203 072 02 20 33531 70240 

03 0327 - - 0772 2 334 2 10530 17772 

00 0003 - - 3772 - 322 2 13423 11212 

02 2327 21 0 25242 - 725 072 72733 45232 

03 513 - - 422 3 055 3 24343 21535 

07 43 - 24 323 - 425 - 51325 53134 

05 053 - - 0033 153 001 43 23513 22321 

02 342 - - 2273 - 5 0 35320 34371 

04 322 - - 5374 - 31 - 31232 77523 

01 2502 - 757 7472 - 0277 373 41323 13233 

03 4 - - 0273 - 003 2 32250 31703 

23 2330 5 04 02050 - 743 070 23331 45722 

20 0434 4 0 4373 - 53 0053 32514 72175 

22 2152 50 2532 023327 07 23334 - 042323 321224 

 9417547 7393198 9359 51413 7759 974758 4914 7944 13571 جمع

39 

0 3732 - 002 00505 37 312 0 004022 033243 

2 00325 32 2533 03324 - 2345 2 33412 023444 

3 03231 - 023 5523 - 037 - 45424 35073 

7 5543 - - 1331 5 427 000 12125 31043 

5 0337 222 225 7203 33 0022 - 32325 037525 

2 03211 03 - 7012 - 0501 - 34052 52553 

4 0135 - 41 2414 - 022 33 72373 72330 

1 743 - 2 3320 - 23 00 71137 52530 

3 53 - - 017 072 - 0 02303 03233 

03 - - - 015 - 30 - 32175 34320 

00 130 - 2 537 - 013 - 33473 32323 

02 2702 - 1 3133 - 073 02 20311 37757 

03 520 - - 034 - 31 - 05731 02237 

07 07 - 032 207 - 05 0 23310 33454 

05 - 7 033 724 2 0 - 32327 32270 

02 032 - - 754 - 43 - 02553 04011 

04 11 - - 0122 - 4 - 05351 04303 

01 0723 - 0 5731 0 0333 523 30227 73012 

03 - - - 325 - 515 - 05314 04534 

23 43 - - 0322 - 073 23 25343 22727 

20 234 - - 553 - 10 771 05137 04203 

22 05307 135 520 224303 22 27253 3 047427 777344 

 7439115 7181119 7971 94814 913 919855 4914 7754 13493 جمع
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 )مترمربع( 39-39 هایسالو مساحت زیربنا در صادره به تفکيک منطقه  هایتعداد پروانه

 711كمتر از  511بيشتر از  منطقه سال
تا  951بين 

511 

تا  911بين 

951 

تا  951بين 

911 

تا  751بين 

911 

تا  911بين 

951 

 تا 711بين 

751 
 جمع

39 

0 0350 17 10 03 03 01 02 05 0743 

2 0255 24 25 05 2 1 5 2 0432 

3 344 52 72 00 3 2 2 7 0337 

7 0233 022 021 33 01 07 01 4 0332 

5 0332 072 25 00 1 2 2 04 0340 

2 202 33 33 02 4 4 3 3 220 

4 445 032 223 021 24 03 01 02 0213 

1 132 024 304 203 232 23 030 05 0212 

3 523 54 053 33 53 2 02 3 144 

03 234 13 302 205 073 22 73 3 0325 

00 532 000 017 11 53 03 02 2 343 

02 273 43 025 75 27 04 05 03 113 

03 725 20 012 22 51 02 1 1 412 

07 172 031 320 023 047 03 73 02 0230 

05 123 073 433 037 51 1 05 05 0422 

02 734 032 225 13 71 4 01 03 144 

04 424 033 237 033 14 07 24 2 0232 

01 273 033 347 075 72 25 37 23 0255 

03 701 32 044 75 21 4 20 05 213 

23 472 023 332 023 72 25 73 07 0333 

20 775 72 033 01 05 5 4 5 233 

22 343 37 23 03 4 07 2 07 752 

 98413 945 411 931 7919 7115 4519 9798 71913 جمع

39 

0 472 74 50 2 03 7 2 2 122 

2 343 73 25 2 3 7 3 2 0334 

3 230 37 23 02 7 7 3 7 237 

7 0305 40 032 07 1 2 4 1 0070 

5 442 55 03 4 7 3 2 2 132 

2 724 27 30 2 5 02 3 5 752 

4 333 20 033 72 33 03 07 7 272 

1 532 47 047 34 30 02 73 02 302 

3 017 22 73 23 02 7 0 2 243 

03 331 75 053 11 22 05 02 4 253 

00 232 52 43 34 23 1 03 7 725 

02 320 35 24 03 3 3 00 04 737 

03 223 22 10 24 01 3 3 2 332 

07 722 47 050 11 45 4 01 7 430 

05 731 27 771 23 25 3 4 7 312 

02 224 52 33 30 05 2 2 2 313 

04 223 32 44 34 25 3 07 4 752 

01 212 53 003 73 05 01 00 3 742 

03 023 52 74 23 02 7 03 7 224 

23 212 41 035 23 23 02 02 03 733 

20 271 25 27 3 1 5 0 5 323 

22 232 32 34 4 4 03 03 5 373 

 79759 773 973 731 433 147 9714 7795 3411 جمع
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 39-39  هایصادره به تفکيک منطقه و تعداد طبقات در سال هایتعداد پروانه
 جمع صفر طبقه طبقه7 طبقه9 طبقه9 طبقه4 طبقه و بيشتر5 منطقه سال

39 

0 0702 22 01 03 - 2 0743 

2 0211 33 4 5 2 0 0432 

3 0303 3 3 1 0 - 0337 

7 0153 27 03 00 2 2 0332 

5 0333 23 3 3 2 0 0340 

2 254 2 2 - - - 22  0 

4 0223 02 7 - 0 73 0213 

1 0222 02 3 7 0 - 0212 

3 123 3 7 - 0 - 144 

03 0303 32 5 0 7 - 0325 

00 332 00 7 3 3 53 343 

02 133 20 04 7 2 2 113 

03 453 23 3 3 3 - 412 

07 0543 04 2 7 3 2 0230 

05 0232 77 42 00 3 - 0422 

02 173 02 03 3 5 - 144 

04 0037 23 5 2 - 22 0232 

01 0052 21 57 3 1 - 0255 

03 233 42 3 5 0 2 213 

23 0020 55 23 1 4 02 0333 

20 334 277 03 02 2 - 233 

22 043 222 2 5 2 - 752 

 98413 013 87 774 975 7149 94189 جمع

39 

0 412 2 3 2 0 01 122 

2 372 74 5 3 - 2 0334 

3 221 3 - 2 - 0 237 

7 0033 04 7 1 2 03 0070 

5 413 1 4 0 2 0 132 

2 773 5 2 - - - 752 

4 513 25 5 7 - 03 272 

1 333 2 2 2 2 - 302 

3 224 2 - 0 - - 243 

03 224 22 3 0 - - 253 

00 704 05 2 2 - 23 725 

02 342 23 05 03 5 3 737 

03 341 2 5 2 0 - 332 

07 424 03 5 5 0 - 430 

05 117 72 53 0 7 0 312 

02 354 07 0 2 7 2 313 

04 733 04 3 0 0 25 752 

01 724 02 01 1 4 - 742 

03 222 27 7 2 0 03 224 

23 733 20 03 03 3 0 733 

20 040 077 3 3 0 0 323 

22 072 015 5 0 3 - 373 

 79759 024 44 13 781 881 79181 جمع
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 39-39  هایصادره بر حسب نوع سازه در سال هایتعداد پروانه
 جمع نيمه فلزی فلزی سوله و خرپای صنعتی سایر بتنی آجری نامشخص منطقه سال

39 

0 2 3 433 0 - 423 2 0743 

2 2 - 0203 - - 501 3 0432 

3 - - 753 - - 543 2 0337 

7 2 - 324 - 2 337 0 0332 

5 2 - 0433 0 - 231 - 0340 

2 0 - 353 - - 303 - 220 

4 72 - 732 - - 472 - 0213 

1 - 2 701 - - 0253 3 0212 

3 - - 440 - - 032 - 144 

03 - - 335 - - 733 - 0325 

00 23 0 432 - - 044 - 343 

02 2 2 533 - - 350 0 113 

03 - - 011 - - 537 - 412 

07 2 - 703 - - 0013 - 0230 

05 - - 533 - 7 0023 - 0422 

02 - - 502 - - 320 - 144 

04 22 0 0335 - - 227 - 0232 

01 0 - 0021 - 0 15 - 0255 

03 2 - 733 - - 242 2 213 

23 00 - 512 - - 435 0 0333 

20 - - 531 - 0 033 - 233 

22 - - 324 - - 025 - 752 

 98413 73 77993 1 9 75114 3 731 جمع

39 

0 03 3 737 - 0 335 7 122 

2 2 0 432 - - 234 0 0334 

3 0 0 210 - - 353 0 237 

7 03 0 223 - 0 722 - 0070 

5 0 0 402 - - 17 - 132 

2 - 0 224 - - 011 - 752 

4 03 7 210 - - 334 0 272 

1 0 - 231 - - 205 2 302 

3 - - 234 - - 33 - 243 

03 - - 733 - - 023 - 253 

00 23 2 330 - - 35 7 725 

02 3 3 223 - - 235 - 737 

03 - 0 072 - - 273 - 332 

07 - - 245 - - 502 - 430 

05 0 - 343 - - 202 - 312 

02 2 - 225 - - 053 - 313 

04 25 4 371 - - 42 - 752 

01 - - 720 - 0 53 - 742 

03 03 - 050 - - 035 0 224 

23 2 0 273 - - 253 - 733 

20 2 - 212 - - 70 - 323 

22 - - 253 - - 10 - 373 

 79759 74 5987 9 - 1813 91 795 جمع
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 39-39  هایدر سال  هایتعداد پروانه به تفکيک منطقه و نوع پروانه

سال
منطقه 

 

ب
ضافه اشکو

ا
 

ب و
ضافه اشکو

ا
توسعه

 

ی(
ب)دو مرحله ا

ضافه اشکو
ا

 

ت
پروانه تعميرا

ت 
پروانه ساخ

پروانه ساختمان 
 

ی(
ن)دو مرحله ا

پروانه ساختما
 

ل
تبدی

 

ی
ب ونوساز

تخری
 

ی(
ی)دو مرحله ا

ساز
ب ونو

خری
ت

 

س
ض مهند

تعوی
 

ت
تغييرا

 

شه پروانه
تغييرنق

 

ی(
شه پروانه)دو مرحله ا

تغييرنق
شده 

تمدیدپروانه ساخته ن
 

توسعه بنا
 

توسعه بن
ی(

ا)دو مرحله ا
 

جمع
 

39 

0 5 0 - - 2 52 - 4 413 05 - 0 513 - 03 4 - 0743 

2 7 2 - 0 2 43 2 - 0233 2 - - 731 - - 5 - 0432 

3 2 - - - - 23 - - 542 - - 0 722 - 2 7 - 0337 

7 3 - - - 2 41 - - 0734 2 - - 342 - 5 3 - 0332 

5 - - - - 0 077 - - 0254 2 - - 523 - 7 3 - 0340 

2 - - - - - 02 - - 733 - - 0 055 - - - - 220 

4 - - - - 73 2 - - 112 52 - - 235 - 0 0 - 0213 

1 2 - - 0 - 5 - - 0303 0 - 0 377 - 07 0 - 0212 

3 - - - - - 7 - - 441 - - - 35 - - - - 144 

03 - - - - - 0 - - 0034 - - 0 027 - 2 - - 0325 

00 - - - 2 53 0 - 0 274 22 - - 233 - - - 0 343 

02 7 - - 0 2 - - - 232 3 - - 012 - 7 0 - 113 

03 - - - - - - - - 215 - - - 35 - 2 - - 412 

07 0 - - - 2 1 - - 0335 2 - - 270 - 02 - - 0230 

05 0 0 - - - 002 - - 0743 0 - 0 023 - 03 7 - 0422 

02 - - - - - 2 - - 473 7 - - 023 - 3 0 - 144 

04 0 - - - 23 3 - - 0323 14 - - 42 - - - - 0232 

01 0 - - - - 022 - - 335 - - - 033 - 2 5 - 0255 

03 2 - - - 2 73 03 - 527 0 - - 27 - - - - 213 

23 2 - 0 - 02 42 - 2 0333 01 - - 050 - 7 7 - 0333 

20 0 - - - - 70 - - 743 - - - 41 - - 02 - 233 

22 0 0 - - - 012 - - 070 - - 5 005 - 0 2 - 752 

 22743 0 54 13 - 5371 00 - 223 03422 03 05 0332 015 5 0 5 33 جمع

39 

0 3 - - 0 01 22 0 0 312 32 - - 303 7 30 2 - 122 

2 3 - - 2 5 53 1 - 232 3 - - 232 2 - 2 - 0334 

3 3 - - - 0 02 - - 373 5 - 0 252 - 04 - - 237 

7 0 - - - 03 23 3 - 112 02 - 0 025 2 21 7 - 0070 

5 - - - - 0 23 - - 537 2 - - 014 - 05 - - 132 

2 - - - - - 02 - - 337 0 - - 031 - - 0 - 752 

4 - - - - 03 - - - 725 04 - - 023 - 01 - - 272 

1 0 - - - 0 7 - - 222 0 - - 013 - 52 2 - 302 

3 - - - - - 0 - - 222 - - - 37 - 3 - - 243 

03 - - - - - 0 - - 523 - - - 14 - 5 - - 253 

00 5 - - 0 21 0 - - 322 30 0 2 23 - 0 - - 725 

02 2 - - 3 3 - - - 323 1 - - 41 - 3 2 - 737 

03 - - - - - - - - 333 - - - 52 - 4 - - 332 

07 - - - - - 0 - - 227 - - - 003 - 02 - - 430 

05 0 - - - 0 73 - - 133 - - - 43 - 35 - - 312 

02 0 - - 2 2 4 - - 300 - - - 73 - 1 - - 313 

04 - - - - 25 3 - - 343 05 - - 73 - 3 - - 752 

01 2 - - - - 52 - - 357 - - 0 52 - 0 2 - 742 

03 0 - - - 03 31 7 - 017 0 - - 23 - - - - 224 

23 3 - - 3 2 22 - - 315 3 - - 24 - 5 3 - 733 

20 - - - - 0 33 5 - 274 0 - - 35 - 7 2 0 323 

22 - - - - - 032 - 0 035 - - - 37 - 2 2 - 373 

 03052 0 33 243 1 2502 5 0 032 3724 2 20 533 024 02 - - 22 جمع



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 717                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 39-39  هایدر سالنوع پروانه يک منطقه و متراژ تراكم استفاده شده به تفک

سال
منطقه 

 

ب
شکو

ضافه ا
ا

ب  
شکو

ضافه ا
ا

سعه
وتو

 

ب)دو 
شکو

ضافه ا
ا

ی(
مرحله ا

ت 
پروانه تعميرا

ت 
ساخ

پروانه 
ساختمان 

پروانه 
ساختمان)دو  

پروانه 

ی(
مرحله ا

 

ل
تبدی

 

ی
ساز

ب ونو
خری

ت
 

39 

0 22013 3443 - - 23434 0730334 - 03233 02537034 

2 25333 4143 - 11 02112 5532730 0022520 - 3323302 

3 1332 - - - - 5335733 - - 1403733 

7 03322 - - - 75323 0035732 - - 00203735 

5 - - - - 7323 03535715 - - 00175302 

2 - - - - - 500373 - - 5452577 

4 - - - - 002771 020354 - - 7432731 

1 3513 - - 0222 - 23104 - - 7242720 

3 - - - - - 03337 - - 3241327 

03 - - - - - 23 - - 7212343 

00 - - - 033 334343 2021 - 743 3212577 

02 07431 - - 0523 03357 - - - 3315445 

03 - - - - - - - - 2022142 

07 0253 - - - 5333 77154 - - 7013035 

05 772 442 - - - 525337 - - 7470342 

02 - - - - - 01042 - - 3024373 

04 241 - - - 032335 23274 - - 3701321 

01 7373 - - - - 0273324 - - 2322213 

03 5325 - - - 00334 0323320 030133 - 2127534 

23 2233 - 334 - 37235 0245272 - 277 5724150 

20 0330 - - - - 307413 - - 2414252 

22 2233 3035 - - - 33030303 - - 2243123 

 025433253 07374 0227323 23735010 433032 3371 334 05527 005571 جمع

39 

0 01032 - - 34 723322 0074033 02727 0402 2327133 

2 1743 - - 2427 422533 5343001 0203220 - 2472274 

3 05404 - - - 2372 0275352 - - 7204523 

7 7433 - - - 032077 733242 034417 - 4252713 

5 - - - - 00703 3223333 - - 5335103 

2 - - - - - 727407 - - 3337435 

4 - - - - 14013 - - - 2073513 

1 4314 - - - 2421 533324 - - 2277323 

3 - - - - - 3323 - - 320733 

03 - - - - - 515 - - 2370433 

00 1243 - - 0701 003224 3333 - - 0722033 

02 3337 - - 0413 00237 - - - 2323224 

03 - - - - - - - - 0204323 

07 - - - - - 4134 - - 2707212 

05 2155 - - - 0273 025344 - - 2221553 

02 0314 - - 2335 3231 44252 - - 0721772 

04 - - - - 15403 1012 - - 0230001 

01 223 - - - - 335334 - - 2431251 

03 143 - - - 12505 331122 35305 - 0330133 

23 420 - - 3 33713 452373 - - 0153333 

20 - - - - 05524 250233 37551 - 0257452 

22 - - - - - 03275733 - 3011 733424 

 23435131 7333 0533472 32420110 0173233 02302 - - 42333 جمع
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 9-39-39  هایدر سالراژ تراكم استفاده شده به تفکيک منطقه و نوع پروانه مت
سال

منطقه 
ب  

خری
ت

ی)دو 
ساز

ونو

ی(
مرحله ا

س 
ض مهند

تعوی
 

ت
تغييرا

شه  
تغييرنق

پروانه
 

شه 
تغييرنق

پروانه)دو 

ی(
مرحله ا

تمدیدپروانه  

شده
ساخته ن

 

سعه بنا
تو

سعه بنا)دو  
تو

ی(
مرحله ا

 

جمع
 

39 

0 452241 - 5415 05275212 - 372254 42335 - 33741247 

2 241342 - - 1057300 - - 0525723 - 22533224 

3 - - 07553 1455333 - 52433 02027 - 23530430 

7 071272 - - 7213327 - 02355 77152 - 04443333 

5 05710 - - 03055403 - 72534 27323 - 32212322 

2 - - 0332 7312537 - - - - 00271703 

4 051123 - - 3120333 - 3322 07745 - 1341531 

1 0122 - 333 2320241 - 53234 1322 - 2722012 

3 - - - 232033 - - - - 3134534 

03 - - 213 0335533 - 0432 - - 5313344 

00 315432 - - 0231540 - - - 203 2000211 

02 02403 - - 3327354 - 5344 03142 - 4032345 

03 - - - 543420 - 0473 - - 2472372 

07 5333 - - 0543514 - 27237 - - 5173523 

05 0273 - 75304 422211 - 22124 4334 - 2000200 

02 04417 - - 133433 - 2373 0105 - 7302732 

04 233351 - - 0203002 - - - - 7333122 

01 - - - 0205227 - 1244 020420 - 3720432 

03 2004 - - 315277 - - - - 7330223 

23 017372 - - 7312537 - 00024 32113 - 00333374 

20 - - - 0054422 - - 2222452 - 2521253 

22 - - 04212 23533123 - 0434 2520 - 45317321 

 303717015 203 7233341 231315 - 032314034 12352 - 2025055 جمع

39 

0 0311432 - - 03222345 0237130 570323 73425 - 23131237 

2 225233 - - 3520410 0223243 - 3533 - 03434337 

3 52273 - 3413 2342233 - 232302 - - 02377372 

7 047303 - 0233 3771315 030112 033052 227032 - 02053252 

5 4725 - - 7042355 - 021700 - - 01312205 

2 2037 - - 3233010 - - 323773 - 4321202 

4 045333 - - 0371725 - 42143 - - 7730324 

1 2421 - - 0207731 - 205111 2475 - 7234215 

3 - - - 334525 - 01530 - - 0250723 

03 - - - 737732 - 3471 - - 2572533 

00 237522 3 035 221313 - 0530 - - 2523325 

02 51223 - - 2024544 - 22425 23275 - 7352330 

03 - - - 300342 - 05552 - - 0577552 

07 - - - 545022 - 35223 - - 3332774 

05 - - - 232032 - 23133 - - 3027733 

02 - - - 235232 - 02142 - - 0137143 

04 251320 - - 023233 - 5111 - - 0213753 

01 - - 4222 0773225 - 03333 037133 - 5200300 

03 5752 - - 431253 - - - - 2233345 

23 32703 - - 0303370 - 03421 2310 - 3422234 

20 05524 - - 232223 - 54012 52734 30233 2323233 

22 - - - 20027315 - 22233 5514 - 42275235 

 231522553 30233 134155 0203233 2522357 037331207 02132 3 2735032 جمع
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 39-39  هایدر سالصادره بر حسب نوع گواهی  هایار گواهیآم

 منطقه سال
بالمانع 

 شهرسازی

بالمانع 

 ناحيه

پایان كار 

 صوری

پایان 

 كارآپارتمانی

پایان 

 كارساختمان

پایان كارقبل 

 43از

تمدیدپایان 

 كارساختمان
 جمع عدم خالف

39 

0 - 017 54 0333 0353 23 5 352 3213 

2 - 070 13 3352 0402 57 25 0350 2427 

3 - 3 020 2057 454 03 03 317 3750 

7 0 707 30 0535 0147 7 0 0335 7125 

5 - 02 3 3273 0533 - 07 113 2327 

2 - 331 42 2714 422 42 01 327 7300 

4 0 22 032 0434 0351 033 73 443 3334 

1 - 50 50 420 0345 25 23 432 2332 

3 - 2 3 735 440 0 3 713 0427 

03 - 1 03 312 0273 10 51 133 3013 

00 - 04 04 0152 0002 53 3 225 3212 

02 - 01 23 233 371 032 37 713 2337 

03 - 05 2 733 450 2 4 231 0502 

07 - 00 4 0333 0541 21 57 237 3342 

05 - 33 0 0723 2311 32 042 0231 5353 

02 - 4 1 235 0323 35 035 733 2222 

04 - 24 2 0353 0027 33 002 432 3311 

01 - 00 2 253 0304 0 22 573 2272 

03 - 0 - 217 513 - 0 031 0324 

23 - 42 - 133 0203 3 37 232 2445 

20 - - - 0327 522 0 3 253 2033 

22 - 23 - 052 743 - 2 232 151 

 11383 79979 153 178 94591 93513 845 7471 9 جمع

39 

0 - 073 34 0441 322 24 5 343 3215 

2 - 33 022 5700 0202 27 37 0233 1542 

3 - - 021 2211 432 25 05 333 3135 

7 - 334 21 2073 0270 3 4 425 7133 

5 - 5 00 7221 0742 - 02 203 2415 

2 - 273 33 2141 272 35 22 240 7274 

4 - 53 070 7003 345 033 72 530 5355 

1 - 23 44 0035 0755 03 03 523 3224 

3 - 0 3 557 412 7 03 357 0400 

03 - 3 03 2333 0072 023 72 411 5001 

00 - 23 33 3235 0332 32 00 757 5233 

02 - 03 33 337 134 022 73 325 2257 

03 - 2 3 444 427 7 3 051 0400 

07 - 04 00 0753 0233 72 35 530 3171 

05 - 01 0 0225 0473 24 077 0372 7203 

02 - 3 2 213 330 34 023 704 2233 

04 - 00 2 0705 0003 01 32 524 3221 

01 - 2 - 133 431 7 20 320 0135 

03 - 2 - 713 532 - 7 054 0051 

23 - 13 - 123 0332 3 30 725 2734 

20 - - - 0130 745 0 4 200 2515 

22 - 4 2 233 352 - - 233 137 

 13889 71193 141 181 99593 49151 141 7711 - جمع
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 شهر تهران ماده پنج ونيسيخانه كمريبد
 

 37-39 یها شده در سال ليتعداد پرونده ها و جلسات تشک

 جلسات
 39سال  39سال  37سال 

 تعداد جلسه دهتعداد پرون تعداد جلسه تعداد پرونده تعداد جلسه تعداد پرونده

 70 042 23 032 33 033 کارگروه فني

 03 005 3 42 7 035 کمیسیون ماده پنج

 57 230 31 231 34 231 جمع

 

 ماده پنج    ونيسيكم یجدول صورتجلسات ابالغ
 شماره صورتجلسه تعداد بند تاریخ  ابالغ  شماره صورتجلسه تعداد بند تاریخ  ابالغ 

0333303302 7 532 0333330322 0 527 

0333300337 1 533 0333332333 7 525 

0333300331 0 537 0333335302 03 522 

0333302303 2 535 0333335320 1 524 

0333302327 3 532 0333332300 2 521 

0333302322 32 534 0333334335 0 523 

 جمع 033 
0333334303 3 533 

0333334323 4 530 

 

 39در سال  كميسيون ماده پنج به تفکيک نتيجه رای  جدول مصوبات ابالغی
 موضوع تعداد)مورد( درصد

 موافقت با نظریه کارگروه فني 40 4333

 اصالح نظریه کارگروه فني 02 0033

 مخالفت با نظریه کارگروه فني 1 433

 احاله کارگروه فني به کمیسیون و یا طرح مستقیم  03 333

 جمع 717 711

 

 كارشناسی شده به تفکيک سال هایهتعداد پروند
 سال تعداد پرونده سال تعداد پرونده

735 0333 531 0330 

 0332 373 جمع  7919

 

 39موردی در كارگروه فنی و كميسيون ماده پنج شهر تهران در سال  هایبررسی پرونده
 ضوابط مکان یابی و ساخت و ساز بناهای بلند مرتبه •

 . 0312و انطباق طرح تفصیلي یکپارچه شهر تهران با طرح جامع مصوب اساسي  هايبررسي مغایرت  •

 طرح موضعي اراضي دره حسنک •

 طرح موضعي توسعه و ساماندهي محدوده طرشت •

 طرح تفصیلي مسگر آباد . •

 طرح ادامه خیابان شهید مطهري از بزرگراه شهید صیاد شیرازي به سمت شرق •

 مرکز مدني پاسداران ( تهران )32طرح ساماندهي اراضي پادگان  •

 بهار شیراز و میني سیتي ( . –آزادي ، شریعتي  –ایستگاهي مترو جوانه ، نواب  هايطرح اولویت دار مترو ) مجتمع 7ایستگاهي مترو به همراه تعیین تکلیف  هايطرح راهبردي مجتمع •

 طراحي شهري محور دماوند •
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 39 ماده پنج درسال ونيسيمصوبات كم منتخب

 ردیف مصوبه موضوع جنتای

طبقه روي همکف با سطح  07ضمن عدم تفکیک زمین و احداث بنا در مرکز زمین با طرح پیشنهادي در 

 موافقت شد . %33اشغال 
 0 527ص  0بند احداث بناي مسکوني در پانزده طبقه

 2 525ص  0بند طبقه 01احداث بناي مسکوني در  فقت شد .موا % 753و تراکم %33طبقه روي همکف با حداکثر سطح اشغال 05با مورد درخواست به صورت 

با مورد تقاضا موافقت شد و مقرر گردید سهم شهرداري با الویت فضاي سبز و تامین خدمات طبق سرانه 

 مورد نیاز طرح تفصیلي اختصاص یابد .

طبقه ( و سهم شهرداري به  03متر مربع ) مسکوني در  00524374سهم مالک به مساحت 

 طبقه تجاري و فرهنگي 3متر مربع  22333344حت مسا
 3 525ص 3بند

 ایستگاهي فوق موافقت بعمل آمد . هايطرح مجتمع 3با کلیات
و شهید  -آزادي  -بهار نواب  -جوانه ، شریعتي  هايایستگاهي مترو ) طرح هايطرح مجتمع

 4-2-7-3محالتي در خطوط 
 7 522ص  0بند

باقي مانده عرصه ملک به فضاي سبز تجهیز شده عمومي  %43قرر گردید ضمن موافقت با مورد تقاضا م

 تخصیص یابد
 5 522ص  2بند طرح مجتمع ایستگاهي میني سیتي

 2 522ص3بند  طبقه )میرداماد( 04احداث ایستگاه مترو و مجتمع تجاري ، اداري در  طبقه موافقت گردید . 05با احداث مجتمع تجاري اداري در 

 4 522ص03بند طبقه )صدر( 23احداث مجموعه خدماتي ،تجاري ، اداري در  موافقت گردید .   %533طبقه  و با تراکم  23ا بصورت تجاري اداري دربا احداث بن

الباقي در ضوابط زیر  %53جنوبي به شهرداري و  %53با تثبیت وضع موجود در قسمت شمالي و واگذاري 

 ، موافقت گردید . R022پهنه 
 1 522ص02بند داث بنا بر اساس توافقنامهتفکیک و اح

ضمن حفظ فضاي سبز  %73و سطح اشغال  %033بااحداث بنا بصورت ورزشي و تجاري با حداکثر تراکم 

 موجود موافقت گردید.
 3 524ص  3بند سایت )تقاطع ستاري ( 2احداث ساختمان ورزشي و تجاري در 

 03 524ص  5بند  بهداشتي )بیمارستان دي( -احداث مجتمع درماني  بقه موافقت گردید .ط 4با احداث ساختمان بصورت درماني بهداشتي در 

به صورت بلند مرتبه  يشهر يدماوند طراح ابانیمقرر شد بعلت وجود امالك درشت دانه ، در مجاورت خ

 ارائه گردد . يو معمار يتوسط معاونت شهرساز
 00 524ص  1بند  بنز( رانیطبقه )ا 23در  يو مسکون ياحداث مجتمع تجار

و  ي، فرهنگ ي، ادار يطبقه در دو بلوك مجزا بصورت تجار 02پالکها بصورت  عیاحداث بنا پس از تجم با

 . دیموافقت گرد يمسکون
 02 521ص  5بند  طبقه 02در  ي، فرهنگ يادار ،يبلوك تجار 2احداث 

درختان  یيحداقل جابجا تیضمن رعا يطبقه مسکون 05پالکها با احداث بنا بصورت  عیتوجه به تجم با

 . دیموافقت گرد
 03 521ص  2بند  طبقه 23در  يپالکها و احداث بنا مسکون عیتجم

و  يعالیشورا رخانهیدب ندگانیماده پنج با حضورنما ونیسیکم يدر جلسات کارگروه فن ندهیهفته آ 2 ظرف

به  يرائه شود تا پس از جمع بندماده پنج ا ونیسیالزم به کم شنهادیشهر مطرح و پ ياسالم يشورا

 منعکس شود. يو معمار يشهرساز يعالیشورا

شهر تهران با طرح جامع مصوب  کپارچهی يلیفصو انطباق طرح ت ياساس هايرتیمغا يبررس

0312 
 07 523ص 

 ونیسیکم ينظرات کارگروه فن هیشهر ،کل يلیمشاور طرح تفص حاتیمبسوط و توض ياز بحث و بررس پس

 ارجاع شد. يو معمار يشهرساز يعالیانجام شد و مراتب به شورا يفقت قرار گرفت و اصالحاتمورد موا

شهر تهران با طرح جامع مصوب  کپارچهی يلیو انطباق طرح تفص ياساس هايرتیمغا يبررس

0312 
 05 533ص  0بند

هر طبقه موافقت در  يواحد مسکون  5و حفظ درختان موجود و حداکثر  يطبقه مسکون 02احداث بنادر  با

 . دیگرد
 02 533ص  2بند  طبقه 33در  يبلند مرتبه مسکون ياحداث بنا

 04 530ص  2بند  طبقه  )بزرگراه ارتش( 32در  يو مسکون ياحداث دو برج تجار همکف موافقت شد . يرو ي، تجار يطبقه مسکون 33 با

 هینظر تیملک ورعا کیعدم تفک بر دیو تاک يشنهادیپ تیمطابق سا %234  دیمف يتراکم ساختمان با

 .دیموافقت گرد G000 با ضوابط پهنه يملک به شهردار %43 يسازمان پارکها و مشروط به واگذار

طبقه 03و24و هتل در دو بلوك  يحیتفر -يفرهنگ - يتجار -ياحداث مجموعه ادار

 ()مجموعه الرك
 01 532ص 2 بند

 يو معمار يشهرساز يعالیبه شورا یينها بیجهت تصو. موضوع  دیطرح موافقت شد و مقرر گرد اتیکل با

 ارسال گردد . رانیا

طبقه در محل  33در  يمذهب - يو خدمات آموزش یيرایپذ يادار -ياحداث مجموعه تجار

 ارتش 32پادگان 
 03 532ص  3بند 

ود ، ش فیتعر يبلوك شهر کیو امالك مجاور پروژه که در حد  ياراض دیمشروط به خر يشنهادیبا طرح پ

 .دیموافقت گرد

طبقه  23( در ياقامت -يورزش -ي)فرهنگيخدمات-يادار -ياحداث مجموعه بلند مرتبه تجار

 (ي)اسدآباد
 23 532ص  7بند 

 يسبز عموم يفضا  جادیاز ملک جهت ا يبخش يو واگذار يسرانه خدمات تیو رعا يشنهادیطرح پ با

 موافقت بعمل آمد.
 20 533ص  0بند  (هیژه شمس اقدس)پرو يخدمات -ياحداث شهرك مسکون

 22 533ص  7بند  دره حسنک ياراض يطرح موضع .دیو ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گرد يشنهادیطرح پ با

ملک  يطبقه در دو بلوك مشروط به تملک دو پالك واقع در محدوده شمال شرق 33مورد تقاضا حداکثر  با

 موافقت شد.
 23 533ص  5بند  اریاسفند -عصریطبقه در تقاطع ول 35در  ياقامت - يادار - ياحداث مجموعه تجار

ارجاع شده است جهت  رخانهیبه دب 33303302 خیتا قبل از تار شانیکه تقاضا يهایپرونده ستیل دیگرد مقرر

 ارسال گردد يشهرساز يعالیاخذ مجوز به شورا

 هايپرونده يبررس در خصوص نحوه يو معمار يشهرساز يعالیشورا 3334321مصوبه مورخ 

 يبلندمرتبه ساز
 27 537ص 

و جامع شهر تهران و مصوبات  يلیدرخواست ها در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفص دیگرد مقرر

 و اقدام گردد. يدگیرس يو معمار يشهرساز يعالیشورا
 25 535ص  0بند  يبلند مرتبه ساز يمورد هاينحوه مواجهه با درخواست

ها  نگیپارک هیکل نیو تام کیو موافقت معاونت حمل و نقل و تراف يکیطالعات ترافبه انجام م مشروط

 موافقت بعمل آمد .
 22 535ص 7بند صارم مارستانیطرح توسعه ب

محور  دیمقرر گرد 4تهران و شهردار منطقه  يشهردار کیاز ارائه گزارش معاونت حمل و نقل و تراف پس

 . ابدیمذکور به سمت شرق تداوم ن
 24 535ص  5بند  به سمت شرق يرازیش ادیاز بزرگراه ص يمطهر دیشه ابانیتداوم خ طرح

 21 532ص  0بند  بلندمرتبه شهر تهران  هايو ساخت و ساز و بنا يابیضوابط مکان  ارسال گردد. يو معمار يشهرساز يعالیمراتب به شورا دیضوابط و مقررات و نقشه ها مقرر گرد دییتا ضمن

 23 532ص  2بند  طرشت ياراض يتوسعه و سامانده يطرح موضع .دیو ضوابط و مقررات و نقشه ها موافقت گرد يهادشنیطرح پ با

شکل  يمسگرآباد به خط محدوده کالبد يمحدوده شرق دیموافقت شد و مقرر گرد يشنهادیطرح پ اتیبا کل

 طیفاظت شده سازمان محو مناطق ح يعیمنابع طب يکه با اراض يو اصالح گردد به نحو قیگرفته تدق

 و سرخه حصار تداخل نداشته باشد ریخج ي، پارك مل ستیز

 33 535 ص2بند  مسگرآباد يلیطرح تفص

 30 534ص 02بند طبقه 23در  يو مسکون ي، ادار ياحداث مجتمع تجار طبقه موافقت بعمل آمد  23مورد تقاضا در  با

 32 534ص37بند طبقه 24در  يادار - يداث مجموعه تجاراح طبقه موافقت بعمل آمد  01مورد تقاضا در  با

 33 534ص32بند يسوانح و سوختگ مارستانیاحداث ب مورد تقاضا موافقت بعمل آمد  با
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 سازمان نوسازی شهر تهران
 

 

 39در سال پژوهش و نشر سازمان نوسازی هایفعاليت
حوزه 

 فعاليتی
 عنوان فعاليت فعاليت

 پژوهش

 هايطرح ریزي طرح

 پژوهشي )بزرگ مقیاس(

 آسیب شناسي کیفیت ساخت و ساز در بافت فرسوده شهر تهران و ارائه راهکاري براي بهبود آن

 ارزیابي ماهیت، ظرفیت و آینده دفاتر خدمات نوسازي

 فرسوده هايتوسعه محلي و راهکارهاي بهبود کیفیت زندگي در بافت هايشاخص

 فرسوده شهر تهران هايصورت گرفته بر کیفیت زندگي ساکنان در بافت هايوسازيارزیابي اثرات و پیامدهاي ن

 فرسوده و راهکارهاي بهبود آن هايارزیابي تصویر ذهني نسبت به بافت

 هايطرح ریزي طرح

پژوهشي محله محور 

 )کوچک مقیاس(

 لعه مرغي در محالت همجوار )زمزم و جنوب بلورسازي(مترو ق برداري از ایستگاه( احداث و بهرهSIAارزیابي تاثیرات اجتماعي )

 بر کیفیت زندگي ساکنین 4هاي تشویقي ساخت و ساز در بافت فرسوده منطقه ارزیابي تأثیرات سیاست

 تقاء کیفیت زندگي ساکنانهاي مجاور به منظور ارهاي کاربري در زمینارزیابي تاثیر مجتمع تجاري نگین شرق بر بافت فرسوده اطراف و پیشنهاد اولویت

 بررسي تأثیرات راسته تجاري موتور و دوچرخه فروشي خیابان مولوي بر محدوده اطراف آن

 فرسوده مجاور هايبر زندگي ساکنان بافت 01منطقه  0آهن در ناحیه بالاستفاده راه هايارزیابي اثرات زمین

 و پیامدهاي آن 05ازي صورت گرفته در منطقه بررسي سیر مهاجرتهاي شهري ناشي از اقدامات نوس

 پژوهشي هايراهبري طرح

 فرسوده هايتدوین و ارائه راهکارهاي اجرایي ساماندهي و توسعه کسب و کارهاي کوچک و خانگي در فرایند نوسازي بافت

 ارزیابي فرآیند نوسازي هايسنجش شاخص

 وزش کارشناسان شهرساز و ارتقاء دانشتهیه و تدوین موضوعات و طرح درس به منظور آم

 مستند نگاري تجارب سازمان نوسازي شهر تهران

آموزش 

 و ترویج

 شماره 2انتشار  نشریه اینترنتي

 نفر 233عضو گیري  گفتمان نوسازي

 مقاله 23 ترجمه مقاالت تجارب جهاني

 نشست ها و کارگاهها

 کارگاه آموزشي ضوابط تامین پارکینگ

 آموزشي حمایت گیريکارگاه 

 میزگرد تخصصي باز افریني بافتهاي فرسوده

 همایش در جستجوي شهر فردا

 کنفرانس بین المللي شهرسازي و جریانهاي فضایي

 ایراني -نشست مدیریت شهري با رو یکرد مدیریت اسالمي 

 نشست نوسازي پایدار و جایگاه آن در برنامه و بودجه شهرداري

 جمعي تهران هايرهنشست مدیریت شهري و خاط

 نشست روشهاي تامین مالي در باز افریني شهري

 همایش ایمني نوسازي و تداوم زندگي

 تجارب نوسازي شهري لندن

 تجارب نوسازي شهري پاریس

 تجارب نوسازي شهري ترکیه

 GISدوره آموزشي 

 دوره آموزشي طرح تکریم ارباب رجوع

 دوره آموزشي مدیریت حقوق و مزایاي کارکنان

الیف؛ ت

تدوین و 

چاپ و 

انتشار 

کتاب و 

 کتابچه

 هايتالیف و تدوین کتابچه

 راهنما

 کتابچه راهنما در حوزه آموزش رسمي

 کتابچه راهنما در حوزه برنامه ریزي

 کتابچه راهنما در حوزه شناخت

 کتابچه بسیج و ترویج محلي

 راهنماي تجمیع ونوسازي کتابچه

 تدوین روشهاي حمایت گیري

 اطالع رساني هايهتدوین شیو

 چگونه بسازیم

 نوسازي

 نوسازي و خانه ورثه اي

 محله خوب

 الگوهایي براي نوسازي

 تدوین کتب ترویجي
 چاپ مقاالت نوسازي، دفتر اول )پایان نامه ها(

 چاپ کتاب مقاالت نوسازي، دفتر دوم )تجارب آموزنده دفاتر(

 چاپ و انتشار کتب تخصصي

 کدام نوزایي شهري؟

 باز آفریني شهري) یک کتاب راهنما(

 به سوي یک رنسانس شهري

 مدیریت باز آفریني شهري

 حفاظت و پایداري در عرصه شهرهاي تاریخي

 روشهاي پشتیباني از تصمیم گیري مشارکتي
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 39انجام شده در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی در سال هایفعاليت

 عنوان 

 تهیه آیین نامه کمیته هماهنگي و برنامه ریزي •

 تهیه شیوه نامه کمیته هماهنگي و برنامه ریزي •

 هماهنگي منطقه اي هايپیشنهاد ساختار کمیته •

 71تهیه جدول توزیعي سهم مناطق از اعتبار تبصره  •

 ساله 5ن نوسازي و اهداف کمي برنامه ساله شهرداري تهران  و اقدامات مرتبط با احکام سازما 5پیگیري تحقق و پایش برنامه  •

 سازمان نوسازي 0337تهیه و پیگیري تصویب اعتبارات متمرکز سال  •

 اعتباري مناطق  که براي اولین بار در ردیف بودجه مناطق داراي بافت فرسوده مصوب گردید.  هايپیگیري جهت تصویب ردیف •

 شکیالت شهرداري پیگیري و تصویب ساختار سازمان نوسازي در اداره کل ت •

 استخراج اولویت بازگشایي  معابر  و احداث پارکینگ و فضاي سبز در بافت فرسوده به تفکیک مناطق •

 تهیه اقدامات مرتبط با نوسازي بافت فرسوده به تفکیک محله با رویکرد تامین کمبود زیر ساخت و خدمات  •

 در مناطق داراي بافت فرسوده 71تشکیل کارگروه تبصره  •

 مناطق 71بازگشایي معابر و تصویب در کمیته تبصره  هايگزاري جلسات در خصوص اولویت بنديبر •

 خدمت( در چهار  سرفصل:45فرسوده محالت ) هايشناسایي نیازهاي بافت •

 تامین خدمات و زیرساخت ها -

 تملک و بازگشایي معابر -

 اجتماعي هايجلب مشارکت -

 نوسازي مردمي  -  

 شهرداري )تفاهم نامه ها( هايد ها و معاونتهماهنگي با نها •

 شهرداري تهران  0333بودجه سال  71بررسي عملکرد سالیانه مناطق شهرداري در خصوص تبصره  •

 

 فعال نوسازان هایگزارش عملکرد پروژه

 39-39 هایفروش متری در سال هایپروژه

 نام پروژه
تعداد 

 واحد

 درصدپيشرفت ساخت 

 39تا پایان سال 

 يشرفت ساختدرصد پ

 39در سال  

 درصدپيشرفت ساخت 

 39تا پایان سال 

 درصد پيشرفت ساخت

 39در سال 

 3 033 0 033 272 شهرزاد – 2نوسازان 

 3 033 7 033 427 گلسار – 02نوسازان 

 3 13 3 13 121 غدیر – 0محله نوسازان 

 3 033 3 033 232 )فاز غربي(بهاران – 3محله نوسازان 

 

 39-39 هایدر سال قد تعهدفا هایپروژه

 نام پروژه
 درصدپيشرفت ساخت 

 39تا پایان سال 

 درصدپيشرفت ساخت 

 39در سال 

 درصدپيشرفت ساخت

 39تا پایان سال  

درصدپيشرفت ساخت 

 39در سال 

 3 0 3307 033 )فابکا( 0نوسازان  - 1و  4بلوکهاي 

 3 5 0372 532 )2)فازغدیر – 0محله نوسازان 

 7 02 234 234 پاسارگاد - 07نوسازان 

 

 39-39 هایتعهد مردمی در سال هایپروژه

 تعداد واحد نام پروژه
پيشرفت ساخت در سال 

39 

پيشرفت ساخت در سال 

 )درصد(39

درصد مشاركت از سود 

 شریک

 24 3337 5 772 مبعث – 3نوسازان 

 23 3 3 032 کاوه – 5نوسازان 

 57 3 3 312 يرشمشی – 4نوسازان 

 21 3 3 737 بهروز – 03 زاننوسا

 51 3 3 45 بخت خوب – 00 نوسازان
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 توسعه بنا(-تخریب و نوسازی تغيير نقشه  -)پروانه ساختمانی39الی  13صادره در بافت با كل شهر و خارج بافت از سال  هایمقایسه پروانه

 جمع 39 39 37 31 13 سال
 ردرصدتغيي

39-37 

 تغييردرصد

 39-39 

نسبت 

 31به39

بت نس

 39به39

 3373 3330 54- 23- 21520 2223 2345 2540 1532 7433 تعداد پروانه نوسازي مسکوني بافت فرسوده

 3353 3370 53- 51- 37353 03077 23243 27355 27352 07325 تعداد پروانه نوسازي مسکوني خارج بافت

 3371 3331 52- 51- 022307 02427 22371 33222 33751 03401 تعداد کل پروانه نوسازي مسکوني کل شهر

 

 39تا پایان سال  11وضعيت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق از سال 

 منطقه
وسعت بلوک ها 

 )هکتار(
 وسعت پهنه ها

تعداد 

 بلوک ها

 درصد*

نوسازی و 

احيای بافت 

 فرسوده

نسبت تعداد واحد 

مسکونی در بافت 

نسبت به خارج 

 بافت

نسبت تعداد واحد 

نی در بافت مسکو

 نسبت به كل شهر

-آثار تاریخی

فرهنگی ثبت و 

 احيا شده

مساحت 

عرصه 

تاریخی 

 احياشده

در همکاري با 

 میراث فرهنگي
 (متر مربع)

0 71 25 33 22 33323      

2 02 27 32 03 33335      

3 04 25 72 03 33302      

7 5 4 1 03 33330      

5 02 4 01 03 33330      

2 3 5 4 32 33337      

4 010 231 223 33 33723      

1 003 077 013 73 33220      

3 031 072 234 73 33402      

03 320 721 232 31 03132      

00 223 355 331 32 03323      

02 743 533 533 23 03303      

03 53 43 071 33 33053      

07 032 251 572 37 33333      

05 033 272 235 04 33037      

02 032 052 352 25 33337      

04 047 232 724 34 33157      

01 42 033 015 34 33070      

03 04 20 70 02 33307      

23 033 034 247 32 33023      

20 5 4 7 23 33331      

22 3 0 3 31 33330      

        33 5352 3221 2712 جمع
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 )پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی( 39تا  15مساحت نوسازی شده مناطق از سال 

 39سال 39سال  37سال  31سال 31 یتا ابتدا 15سال  منطقه

0 35325 03724 23333 00332 1230 

2 2113 0335 3023 0527 325 

3 02353 7344 3373 5432 0125 

7 3332 437 231 373 013 

5 3513 137 227 500 0443 

2 2373 300 0355 53343 235 

4 043333 11337 27134 52237 22515 

1 055540 12333 43103 15113 23415 

3 004235 13032 24532 022533 27112 

03 345355 035307 005321 43232 20703 

00 212132 033435 44733 33021 35254 

02 330333 077324 35331 05312 72335 

03 53531 03272 02023 23230 3535 

07 011033 33012 24332 53335 35344 

05 53534 52213 70313 33032 34421 

02 42335 35222 33034 035117 05152 

04 235331 032373 34333 25723 33232 

01 003133 34433 22352 0732 1515 

03 2230 0525 0077 35222 331 

23 34535 72352 31234 0325 02254 

20 2332 0223 2335 233 0133 

22 3273 753 3 3 253 

 310017 131330 171720 0373323 2301350 جمع
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 كل شهر سهم نوسازی مردمی

 

 پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق

 جمع 39 39 37 31 13 سال
درصدتغيير 

39- 37 

 39نسبت 

 صد()در31به

 39نسبت 

به 

 )درصد(37

درصدتغيير 

39- 39 

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

تعداد 

 پروانه
01355 23344 25423 20211 03273 037213 -23 35 73 -52 

مساحت 

 پروانه
22333703 30127427 32242525 32425472 02722332 032223172 -73 52 50 -53 

تعداد واحد 

 مسکوني
032343 233547 230703 042735 15277 132433 -51 72 72 -52 

مساحت 

واحد 

 مسکوني

02324211 01020352 04232230 02722202 1217203 42142322 -53 72 74 -53 

تعداد 

مسکوني 

تخریب 

 شده

77052 43432 23334 21312 30337 212730 -55 73 75 -57 

مساحت 

مسکوني 

تخریب 

 شده

3752343 5753132 7330323 7223137 2052044 23242273 -54 73 73 -73 

مساحت 

 طبق سند
2553243 1527324 4423352 3042452 3423252 35442243 -50 77 73 -53 

مساحت 

اصالح 

 شده

2331302 1343320 4213274 1540332 3530133 33557302 -52 77 71 -53 

معبر آزاد 

 شده
752323 737125 732733 235457 221322 2204454 -71 72 52 -22 

مبلغ 

-تخفیف

میلیون 

 ریال

337334 173123 342774 333422 723152 3207373 -53 57 74 -50 
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 كل شهر سهم نوسازی مردمی

 39الی  11 هایپروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مسکونی به تفکيک مناطق و در سال

 منطقه
 تعداد مسکونی

 تخریب شده 

 مساحت مسکونی

 تخریب شده 
 مساحت اصالح شده مساحت طبق سند

 تعداد پالكهای

 تجميع شده 
 معبر آزاد شده

0 37137 3334213 4212512 2533133 532 450454 

2 22535 7732024 1253077 5223374 0543 2233334 

3 24424 2723370 7231312 3733122 210 135023 

7 37172 3701323 1043433 4334330 2075 123723 

5 15332 7257451 4471257 4257423 0232 733522 

2 23323 2345122 2577375 2211515 712 255723 

4 03732 0173272 2352243 2044323 0210 047372 

1 33442 2703501 2355110 2175321 2450 033303 

3 00335 132220 2332373 2311347 3524 201525 

03 23573 0137451 2341320 0323302 7535 071431 

00 01334 0333332 2073333 0353531 2344 013420 

02 05333 0252344 2371243 0373132 0024 037722 

03 23522 0352243 2331343 0330235 0015 44425 

07 20404 2235174 2303730 2453300 3032 057330 

05 24421 0104201 7735500 7040751 3732 227353 

02 03412 333725 0352237 0212321 2351 23144 

04 03543 0337532 0245070 0543235 2317 030535 

01 03543 0303323 5500701 5325233 2432 715411 

03 3222 245474 0511334 0345321 0730 202433 

23 03232 0310210 3220747 2321375 2731 433023 

20 1332 731423 2050324 5713353 0024 221304 

22 3322 013132 33300223 07237033 33 25244023 

 35033232 72204 12031325 020330224 70113034 533040 جمع
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 نوسازی مردمی داخل بافت فرسوده

 

 39الی  11 هایپروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی ،توسعه بنا( صادره مسکونی به تفکيک مناطق و در سال

 منطقه
وني تعداد مسک

 تخریب شده

مساحت مسکوني 

 تخریب شده
 مساحت اصالح شده مساحت طبق سند

تعداد پالکهاي تجمیع 

 شده
 معبر آزاد شده

0 447 77227 003733 37135 33 05227 

2 052 03753 25350 22231 00 3473 

3 342 22322 35515 24731 23 1074 

7 73 7172 4121 2121 7 0373 

5 73 2237 1435 1215 7 503 

2 33 4430 1335 4553 3 575 

4 2310 733123 553033 737422 253 55727 

1 2513 734423 747220 737323 0337 33331 

3 7332 332530 735033 337374 2520 73053 

03 05073 0033537 0242345 0052572 3753 023733 

00 3025 130275 327221 123374 0320 030010 

02 4123 133053 313222 333534 135 53321 

03 2022 233035 203335 012523 200 23122 

07 5155 547331 470332 224125 0020 47341 

05 2173 014215 332502 234112 0327 37233 

02 2233 233003 222402 270220 103 25730 

04 7203 707237 253323 232731 3133 74130 

01 2371 022354 550237 524032 231 27032 

03 222 02132 20043 03153 03 0302 

23 3533 200554 323233 230133 513 30330 

20 57 3333 02575 07104 24 0424 

22 22 320 4253 2322 3 321 

 433301 01221 4231575 1331723 2224332 45231 جمع
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 نوسازی مردمی داخل بافت فرسوده

 39الی  31 هایونوسازی، تغيير نقشه، توسعه بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق و درسال پروانه های )پروانه ساختمان تخریب

 جمع 39 39 37 31 سال
درصدتغيير 

39- 31 

 درصدتغيير

39-39 

نسبت 

 31به39

 39نسبت 

 37به 

 )درصد( )درصد(

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

 73 30 54- 23- 23421 2223 2345 2540 1532 تعداد پروانه

 51 53 71- 53- 03747273 2337044 3333443 3743322 7323324 مساحت پروانه

 57 74 50- 53- 027132 04474 32320 32233 31330 تعداد واحد مسکوني

مساحت واحد 

 مسکوني
2522334 2277333 2535535 0212314 1532231 -73 -73 50 54 

تعداد مسکوني 

 تخریب شده
3537 1220 00421 3444 33433 -23 -21 73 77 

مساحت مسکوني 

 تخریب شده
414345 270420 271523 220332 2333540 -24 -23 33 70 

 55 75 71- 55- 3323425 713727 303222 121073 0320335 مساحت طبق سند

 55 77 71- 52- 2325373 725353 100332 443312 351333 مساحت اصالح شده

 52 53 73- 74- 327212 55325 031223 34453 033235 معبر آزاد شده

-مبلغ تخفیف

 هزارریال
133011 0351203 0332202 571231 3532220 -33 -53 20 52 

ي صادره تجمیع شده
پروانه ها

 

تعداد پالکهاي 

 تجمیع شده
7345 7220 5453 2270 04324 -73 -57 23 22 

 51 53 57- 74- 2545 324 2003 0221 0120 تعداد پروانه

 40 40 53- 23- 5422302 333254 0315374 0333012 0313233 مساحت پروانه

 40 40 50- 23- 55344 3700 03332 03212 03232 تعداد واحد مسکوني

مساحت واحد 

 مسکوني
304327 373350 0374233 223243 3141314 -24 -53 43 40 

 24 23 53- 34- 0333134 203305 733132 322223 371433 مساحت طبق سند

 22 20 53- 33- 0013025 032273 312337 213323 303203 مساحت اصالح شده

 43 45 53- 25- 053242 22322 52322 32223 35317 معبر آزاد شده

-مبلغ تخفیف

 هزارریال
352723 717233 252312 335710 0127213 -5 -73 35 23 

درصد سهم تجمیع از کل
 075 042 2 42 003 34 35 25 20 تعداد پروانه 

 022 072 3- 72 047 73 50 73 37 مساحت پروانه

 030 052 0- 52 012 53 53 70 35 تعداد واحد مسکوني

مساحت واحد 

 مسکوني
32 72 53 52 017 73 -2 073 027 
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 ادعباس آب یشركت نوساز
 

 39عباس آباد درسال  یشركت نوساز یپروژه ها ستيل

 كاربری شاور طرحم عنوان پروژه ردیف
درصدپيشرفت 

 اول سال

درصدپيشرفت 

 آخر سال

 39هزینه سال
 وضعيت

 )مبالغ به ریال(

 کانون انفورماتیک طراحي نگین اراضي عباس آباد )فاز صفر( 0
فرهنگي 

 گردشگري
 تکمیل فاز صفر 0053540333 033 25

 تکمیل ساختمان در حال - 033 3 اداري معاونت معماري طراحي ساختمان پلیس 2

 در حال تکمیل طرح 3453317333 53 3 - نقش جهان پارس پروژه طرح ویژه اراضي 3

7 
دسترسي : لوپ همت به  هايطراحي مسیر

 21محور 
 احداث شده است - 033 3 - معاونت معماري

 معاونت معماري طراحي بوستان دیدار 5
فضاي سبز 

 ورزشي
 احداث شده است - 033 3

 فاز صفر - 5 3 - معاونت معماري لیه پل بوستان دیدارطراحي او 2

4 
 تهیه طرح فضاي اجتماعات 

 نیمه باز بوستان اکو
 - 03 3 - معاونت معماري

انجام طراحي فاز صفر در انتظار 

 تصمیم ساخت

 احداث شده است - 033 3 - معاونت معماري 21طراحي مسیر دسترسي هتل ارم به محور  1

 - 23 03 خدماتي معاونت معماري بهداشتي بوستان آب و آتش تهیه طرح سرویس 3
 

 طرح ارائه شده است - 033 33 خدماتي معاونت معماري تهیه طرح بوفه مانژ اسب 03

00 
بوستان طالقاني )شامل  هايتکمیل نقشه

 -زمین بازي  -پیاده دوچرخه  هايمسیر

 مبلمان(
 0انجام فاز  - معاونت معماري

 
- 

رت فاز بندي اجرا پروژه به صو

 مي گردد

02 
تهیه طرح جانمایي پارکینگ، مسیر دوچرخه و 

 پیاده و پل ها
 - معاونت معماري

  
- 

 

 - 03 3 - معاونت معماري طراحي دسترسي پل گلگشت 03
به دلیل وجود درختان متوقف 

 ماند

 افتتاح شده است - 033 35 - معاونت معماري تکمیل پروژه گنبد مینا 07

 معاونت معماري پالنتاریوم VIPح وروديطر 05
اداري 

 فرهنگي
13 33 - 

 

 پویا نقش امید نقشه برداري کل اراضي عباس آباد 02
 

3 73 2323333333 
 

 معاونت معماري بازنگري پروژه باغ هنر 04
فرهنگي 

   گردشگري
 بازنگري در طرح -

 نگین شهر بازنگري پل آب و آتش 01
  

25 - 
توسط  طرح دیگري اجرا شد

 3شهرداري منطقه 

 دیارگاه (2تکمیل پروژه باغ نمایش )فاز  03
فرهنگي 

 گردشگري
3 35 224373033 

 

 73 3 گردشگري کیسون نظارت بر طراحي پروژه دریاچه هنر 23
 

به تأیید رسید.  2طرح فاز 

 پروژه در دست تکمیل است

 ني آوند سازان پارکینگ میدان فرهنگ 20
خدماتي 

 فرهنگي
3 03 

 

نظارت و هدایت طراحي 

مي  0پارکینگ در مرحله فاز 

 باشد

22 
بوستان نوروز ، تکمیل طرح و توسعه محدوده 

 033 5 گردشگري معاونت معماري دوستدار کودك
 

 مطالعات تکمیل شده است

23 
ارتباطي داخلي و  هايتهیه طرح جانمایي پل

 ارتباط بال فصل شهري
 معاونت معماري

 
3 5 

 
 هايعرفي پلمکانیابي و م

 اراضي

 معاونت معماري تهیه نقشه پارکینگ دیدار 27
 

3 03 
 

فاز صفر و مطالعات شدید 

 جهت کاربري پارکینگ

 معاونت معماري نقشه کف سازي محور فرهنگ 25
 

3 033 
 

 در حال اجرا

22 
تهیه طرح مقدماتي توسعه فضاي سبز اراضي با 

 همکاري معاونت بهره برداري
 033 3 فضاي سبز معاونت معماري

 
 اجرا شد
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 مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران
 

 

 هاي شهري(کارفرما:معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، اداره کل طرح)13-39 هایدرسالمدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران  یپروژه ها ستيل

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان
مدت اجرای مطالعه 

 ه()ما
 درصد پيشرفت نام ناظر مجرینام هزینه انجام مطالعه )ریال(

ساماندهي محور پل چوبي 

 )محور ابن سینا(
 30پایان سال  3530330313

 520773333رقم اولیه قرارداد:  ماه کاري 1مدت قرارداد: 

مدت زمان قرارداد پس از  033 مدیریت بافت تاریخي پاسارگاد

 تمدید قراردادهاي متوالي

 ماه 22:

درصد  25رقم نهایي قرارداد پس از 

الزحمه به دلیل افزایش افزایش حق

هکتار:  0032هکتار به . 131محدوده از 

430133333 

ساماندهي محدوده چشمه 

 علي
 30پایان سال  2730230314

ماه  03مدت قرارداد: 

 شمسي

 033 مدیریت بافت تاریخي دیارگاه 7033174333

تصویب  به دلیل تطویل

طرح )مرحله دوم( در 

، مدت 5کمیسیون ماده 

زمان قرارداد، تا تاریخ 

 تمدید شد. 303230330

مدت زمان قرارداد پس از 

 ماه71تمدید قرارداد: 

ساماندهي سیماي شبانه و 

 روزانه
 033 مدیریت بافت تاریخي پيهرم 2537733333 ماه 02مدت قرارداد:  30پایان سال  2030330333

 30پایان سال  2230230311 ساماندهي محله رودکي

ماه شمسي  2مدت قرارداد: 

 (233530313)تا تاریخ 

الزحمه با توجه به افزایش محدوده حق

الزحمه در قالب الحاقیه قرارداد: حق

 121333333مطالعات: 

 033 مدیریت بافت تاریخي گزینه

 0230330313در تاریخ 

 07ه به ما 2مدت قرارداد از 

( 233230333ماه )تا تاریخ 

و سپس به دلیل پیشنهاد 

تغییر محدوده از سوي 

 2301هکتار به  7مشاور )از 

هکتار( مقرر گردید تا مدت 

 01زمان قرارداد به مدت 

( افزایش 233130330ماه )

 یابد.

 52333333برداري:نقشه

 
 35323333ارزش افزوده: 

طراحي شهري محور 

 جمهوري
 30پایان سال  2130230314

 0133333333رقم کل قرارداد:  ماه کاري 02مدت قرارداد: 

متوالي:  هايپس از تمدید 033 مدیریت بافت تاریخي باوند

 ماه 32
 21374240الزحمه نقشه برداري:حق

پیاده راه سازي مرکز 

 تاریخي تهران
 30پایان سال  2230230311

 ماه کاري 02مدت قرارداد: 

(2230230313) 

 033 مدیریت بافت تاریخي شهرنگین 3712423320

به دلیل طوالني شدن 

بررسي مراحل مختلف و نیز 

به دلیل عدم پاسخگویي 

اداره کل ترافیک به پایان 

نرسید لذا مجدداً اقدام الزم 

در خصوص تمدید صورت 

 پذیرفت

زار ساماندهي محورهاي الله

  و فردوسي
 30پایان سال 

  
 033 مدیریت بافت تاریخي دانشگاه تهران

پروژه طراحي شهري 

 خیابان امام خمیني تهران
 مدیریت بافت تاریخي راهوند شهر 7332533333 ماه 02 33خرداد 0033330313

پروژه در اختیار اداره کل 

معماري و ساختمان مي 

 باشد

ها سند جامع مدیریت بافت

و بناهاي تاریخي شهر 

 تهران

 033 مدیریت بافت تاریخي راهوند شهر 0530333333 ماه 03 33آذر 233330313

هاو مدیریت مکان رویداد

وقایع تاریخي فرهنگي شهر 

 تهران

 033 مدیریت بافت تاریخي راهوند شهر 2333333333 ماه03ماه پس از تمدید  02 32خرداد  033230330
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 اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت 

 

 19در سال اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت فعالیت های اهم آمار 
  2931چاپ و انتشار کتاب گزارش عملکرد شهرداری تهران سال 

 2939تا شهریور   2931چاپ و انتشار کتاب گزارش عملکرد یکساله شهرداری تهران از شهریور 

 گانه 11ناطق فعالیت های ارزیابی م

 پایش اطالعات عملکردی پروژه ها در سامانه کنترل پروژه

 پایش اطالعات عملکردی قراردادها در سامانه کنترل پروژه

 بازدید میدانی پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای ) اجرائی (

 ئی شهرداری تهرانبررسی کارشناسی اطالعات عملکردی و ارائه بازخورد به واحدهای اجرا

 رفع اشکاالت محتوائی سامانه کنترل پروژه

 توسعه نرم افزاری سامانه کنترل پروژه

 ارزیابی عملکرد ادواری واحدهای شهرداری تهران

 گانه 11نظارت ستادی معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق 

 گانه 11اخذ کارنامه عملکردی ماهیانه از مناطق 

 رش تحلیلی مدیریتی از کارنامه عملکردیتهیه گزا

 تهیه گزارشات پیشرفت از پروژه های سرمایه ای شهرداری تهران بطور اخص جهت مدیریت ارشد

 تهیه گزارشات پیشرفت از پروژه های عمرانی شهرداری تهران بطور اعم جهت مدیریت ارشد

 تشکیل کارگروه های ارزیابی عملکرد

 

 19ای ستادی درسال کنترل وارزیابی واحده

 نظارت ستادی برعملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران 
 تعداد فعالیت

 شرکت ( 9سازمان و 21) 29 برگزاری جلسات دوراول نظارت ستادی برعملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران 

 شرکت (  2سازمان و  9) 4 مانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهرانبرگزاری جمع بندی مصوبات دور اول نظارت ستادی برعملکرد ساز

 سازمان 2 برگزاری جلسات دور دوم نظارت ستادی برعملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران 

 نظارت و کنترل پروژه های واحدهای ستادی 
 مبلغ ) هزارریال (  تعداد ردیف بودجه  عنوان 

 21115212291 12 یمعاونت فنی و عمران

 9921191312 99 معاونت شهرسازی

 2111223121 41 معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورا

 4313412212 3 معاونت مالی و اقتصاد شهری

 9541331112 52 معاونت خدمات شهری

 25114214259 11 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 151211111 4 امور مناطق معاونت

 9211142312 15 ونت امور اجتماعیمعا

 2441112111 21 سازمان حمل و نقل و ترافیک )غیر مستقل(

 931111 2 معاونت توسعه منابع انسانی

 11121491131 911 جمع
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 اداره کل برنامه و بودجه

 

 )مبالغ به میلیون ریال( 19-19شهرداری تهران به تفکیک جاری و عمرانی در سال های  مصوب بودجه
 19-19درصد تغییر 19سال  19سال 19سال  بودجه

 بودجه مصوب

 221 11251241 14513911 23192219 جاری

 51 99 25 21 در صداز کل

 5- 211112924 221411591 213112259 عمرانی

 -23 12 51 51 در صداز کل

 29 215411111 241121241 215113191 جمع شهرداری بودجه کل

 

 )مبالغ به میلیاردریال(19-19ران  به تفکیک نقدی و غیر نقدی در سال های بودجه شهرداری ته

 19-19درصد تغییر 19سال  19سال 19سال  بودجه

 بودجه نقدی
 5 25141 21351 11133 مصوب

 41 31211 12315 14119 عملکرد

 بودجه غیر نقدی
 23 23521 12132 11111 مصوب

 21 29221 19952 11413 عملکرد

 کل شهرداری بودجه
 29 215411 241121 215113 مصوب

 91 221492 292943 214151 عملکرد

 

 ریال(  میلیون)19-19هزینه های جاری و عمرانی شهرداری تهران بر حسب نقدی و غیر نقدی در سال 

 هزینه
 ردرصدتغیی 19سال  19سال 19سال 

 19-19 سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ

 دینق

 244 94 15193351 25 19211522 21 25253199 هزینه جاری

 29- 19 95151131 94 44121152 91 41499511 هزینه عمرانی

 21 49 29222193 45 19952111 43 11415322 غیر نقدی

 91 211 221491321 211 292943153 211 214151911 جمع

 

 ) میلیون ریال ( 11-19هزینه های مصوب و محقق شهرداری تهران در سال 

 19سال  19سال 19سال  11سال  هزینه
 درصد تغییر

19-19 

 5- 221251925 221411591 213112259 12131551 مصوب مجموع کل اعتبارات و هزینه های عمرانی

 29- 224211142 212131529 211531229 12131551 محقق عمرانی

 مجموع کل اعتبارات عمرانی و جاری
مصوب + 

 متمم
59921131 215113191 211131253 215411114 29 

 11 221491321 295413192 242122155 24122111 محقق )عمرانی + جاری(

 بودجه تخصیص داده شده به آموزش پرسنل
 223 41111 21211 21311 21351 مصوب

 242 91111 24412 21311 31111 محقق

 بودجه تخصیص داده شده به آموزش شهروندی
 242 2112141 421111 929111 911311 مصوب

 292 313154 421111 929111 911311 محقق
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 ریال( میلیارد)مبالغ به  11-19به تفکیک نقدی و غیر نقدی در سال های تهران درآمد شهرداری 

 19سال  19سال 19سال  11سال  درآمد
 درصد تغییر

19-19 

 درآمد نقدی
 5 25141 21114 92943 19541 مصوب

 99 31211 21323 41411 19541 عملکرد

 درآمد غیر نقدی
 11 23521 11921 42511 41139 مصوب

 29 29221 11431 14411 41139 عملکرد

 درآمد کل شهرداری
 24 215411 295321 23221 39395 مصوب

 19 221492 295413 213541 39395 عملکرد

 

 (الی()مبالغ به هزار ر ی)با کمک منابع دولت19حسب ماموریت در سال برعمرانی)سرمایه ای( پروژه های آمار تعداد ،اعتبار و هزینه ها  

کد 

 ماموریت
 عنوان ماموریت

 تعداد

 )کدپروژه(

 جمع هزینه  اعتبارابالغی  هزینه  اعتبارابالغی  اعتبارمصوب شورا 

نقدی)بدون 

 اصالحیه(
غیرنقدی)بدون 

 اصالحیه(
 هزینهکل  ابالغیاعتبار  یغیرنقد غیرنقدی نقدی نقدی

 22153111441 22353314393 5112513131 5134411211 3112511211 3131193193 21222333114 5944111113 2111 اجتماعی و فرهنگی 21111

41111 
ایمنی و مدیریت 

 بحران
15 9592411221 593315554 9323111159 9314152531 913914431 111211243 4915111229 4114134141 

11111 
توسعه مدیریت و 

 هوشمند سازی 
2959 13319219311 22119911511 91193151124 91922113219 14222921122 19352133111 11312111112 13911115213 

11111 
حمل و نقل و 

 ترافیک
311 11115292111 41421229112 91112521222 91412542911 11119112453 11211323222 15541421111 15111511459 

91111 
خدمات شهری و 

 محیط زیست
2195 24199191411 24125311911 29121122953 29452124111 29151115155 29112415992 12131123122 12215111112 

 9111441111 9192112343 2151251119 2151231211 2395111922 2314511259 1211111111 2549111111 34 شهرسازی و معماری 11111

 221491324311 229114121143 29222193211 24319111421 31211121225 35212219293 23521111224 25141111111 4214 جمع

 

 (الی)مبالغ به هزار ر)بدون کمک منابع دولتی (  19آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی)سرمایه ای( بر حسب ماموریت در سال 

 کد

 عنوان ماموریت
تعداد 

 پروژه

 جمع هزینه ابالغی هزینه ابالغی مصوب

 هزینه ابالغی غیر نقدی غیرنقد نقدی نقد غیرنقدی نقدی ماموریت

 22111324293 22512952211 1311291254 2251115229 4112144111 4152925322 3114593114 9113913113 144 اجتماعی و فرهنگی 21111

41111 
ایمنی و مدیریت 

 بحران
44 2941111111 239511111 2215913112 2219539215 121211513 231399113 2419121411 2133511232 

11111 
توسعه مدیریت و 

 هوشمند سازی 
911 22121131311 22113142511 22139199152 22119191323 14211392142 19321993213 41931211294 42125121155 

 49111112323 49111911315 14115912914 14222131441 25315234111 23114221455 95431132112 21211219911 413 حمل و نقل و ترافیک 11111

91111 
خدمات شهری و 

 محیط زیست
123 4152415111 22512335111 9925311911 9941141214 21114112212 21112111412 29149291112 29115242212 

 9211222113 9223951125 2124151119 2124131211 2415132111 2444151421 1191111111 2122111111 51 شهرسازی و معماری 11111

  
باز پرداخت وام و 

 تعهدات 
4 5111111111 9511111111 1412119432 1442119432 1 1 1412119432 1442119432 

 223141412454 212222111215 12212432111 15124121511 11191391415 11541534321 22222451411 42111592313 1232 جمع
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 (الیرهزار)مبالغ به  19آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 

 کد

 برنامه
 تعداد عنوان برنامه

 جمع هزینه اعتبارابالغی اعتبارمصوب

 اعتبار ابالغی هزینه غیر نقدی نقدی غیرنقدی نقدی غیرنقدی نقدی

21911 
توسعه گردشگری و اوقات 

 فراغت
1 211111111 195111111 111143141 141314129 111143141 141111429 431111113 431129113 

21411 
های کنترل و کاهش آسیب

 اجتماعی
23 229511111 411111111 12112321 21513221 12192421 21211112 32312119 35122132 

21111 
توانمند سازی و جلب 

 های اجتماعیکتمشار
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2124152432 2111221391 2112121241 441213231 2112131122 442131151 2999111111 122921111 211 توسعه ورزش شهروندی 21111

21211 
گسترش فرهنگ دینی، ملی و 

 های انقالب اسالمیارزش
239 595111111 2311251111 211522142 2951313121 219291125 2913442145 1219254211 1241541922 

21511 
توسعه فضاهای فرهنگی، 

 اجتماعی و هنری
214 2422511111 9494941111 2111115419 1131925912 1121134155 1221292131 4951111251 9121151291 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حفظ و ارتقای سالمت شهری 22111

22211 

حمایت از نهاد خانواده و 

های اجتماعی مشارکت ارتقای

 بانوان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11211 
توسعه و ساماندهی حمل و 

 نقل عمومی ریلی
9 1192311111 25115211111 2221111123 9431294112 2221111123 9431294112 21122291251 21122291251 

11111 

توسعه و ساماندهی حمل و 

نقل عمومی و نیمه عمومی 

 غیرریلی

45 2455429211 9212222311 221911229 211123512 221131939 211123512 342321124 341111194 

11911 
توسعه و ساماندهی فضای 

 پارک خودرو
21 299211111 921111111 21959214 211412111 21959214 211911131 241211943 242232114 

11411 
افزایش ایمنی و بهره وری 

 معابر
94 111211111 2111211111 144135321 2432191121 144135321 2431193142 2294395413 2291591412 

 452115112 152211233 122219521 921412953 122219521 121114412 211411111 913111111 11 هاتوسعه و تجهیز پایانه 11111

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 برنامه تملک اراضی و امالک

11311 
ل روان سازی عبور و مرور وسای

 نقلیه موتوری
211 4325213111 29311413111 3311435191 22915215122 3521219115 22112131421 12195913159 12113111119 

12911 
روان سازی عبور و مرور 

 معلولین و سالمندان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 411331411 2291322429 2121195441 411491312 2121159 413225219 549511111 912111111 41 روان سازی عبور و مرور پیاده 12411

12111 
روان سازی عبور و مرور وسایل 

 نقلیه غیرموتوری
25 45131111 229931212 11321923 92331311 11515923 92331311 11514152 11321152 

12111 
های افزایش و توسعه ظرفیت

 مدیریتی پلیس راهور
5 93211111 31211111 13131412 29214144 15435199 29214143 22111451 21131111 

12511 
آموزش و ترویج امور حمل و 

 نقل و ترافیک
1 25111111 49411111 12151215 13332522 23411335 13332522 43935521 12122151 

91211 
توسعه و مدیریت فضای سبز 

 شهری و پیراشهری
293 2221419211 9331351311 2411355112 4911111194 2429219921 4944451424 1215195251 1221334142 

 2341192253 2319954114 2421332193 112931111 2492115144 122115341 2931411111 131241111 212 زیباسازی منظر شهری 91111

91911 
مدیریت و ساماندهی 

 هاآرامستان
1 212111111 132111111 224111111 111111111 224111111 111111111 951111111 951111111 

 211141915 212113211 32322139 13115229 31451231 13115229 491211111 251211111 29 مدیریت پسماند 91411
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 (الیر هزار)مبالغ به  19آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 

 کد

 برنامه
 تعداد عنوان برنامه

 جمع  هزینه  رابالغیاعتبا اعتبارمصوب

 اعتبار ابالغی هزینه غیر نقدی نقدی  غیرنقدی نقدی غیرنقدی نقدی

91211 
مدیریت شبکه جمع آوری و 

 دفع آب های سطحی
241 2111115911 1191113111 2111511252 2429129211 2192429141 2412191111 1214344121 1211291921 

 144115922 144115922 411111111 34115922 411111111 34115922 1111111111 111111111 9 برنامه تملک اراضی و امالک 91511

 411242519 411112929 31111222 915513111 31111112 913341111 221311111 141131111 11 بهبود محیط زیست شهری 91311

92111 
توسعه و نگهداری تأسیسات 

 وتسهیالت خدمات شهری
11 122511111 312132111 919559412 113232112 992911194 114941121 332222113 2129121221 

92211 
های کار و ساماندهی پهنه

 فعالیت در شهر
19 235111111 11111111 231215112 45925535 234222129 45925535 141431222 149112211 

 9222111919 9222111919 1 9222111919 1 9222111919 1 9411111111 1 آتش نشانی و خدمات ایمنی 41211

41111 
توانمندسازی سیستم و 

 اِعمال مدیریت بحران
23 32511111 115111111 19352525 211214121 13112153 31214121 212151114 223211199 

41911 

کاهش خطرپذیری و افزایش 

ایمنی در برابر سوانح طبیعی 

 و انسان ساز

11 153111221 122215554 214221111 114211124 214112141 212341194 922349251 915991224 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 برنامه تملک اراضی و امالک 41111

11211 

تهیه، نظارت و راهبری 

های توسعه شهری شهر طرح

 تهران

42 923111111 551111111 55441323 12211145 52192112 12131111 224912521 221142412 

 29913121 12329525 1 12329525 1 29913121 12111111 39111111 29 حریم شهر ساماندهی 11911

11411 

های تاریخی ساماندهی بافت

های طبیعی واجد و پهنه

 ارزش شهر تهران

25 259111111 2291111111 2151241121 2111131125 2151241121 2111131125 1392542531 1392542531 

 425111111 425111111 1 425111111 1 425111111 12111111 919111111 2 و سازنظارت و کنترل ساخت  11111

11111 
ساماندهی و نوسازی 

 های فرسودهبافت
29 141111111 1 21191111 1 21191111 1 21191111 21191111 

11211 
توسعه مجموعه ها و فضاهای 

 شهری در مقیاس جهانی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11211 
ریزی و برنامه گذاری،سیاست

 بودجه ریزی
5 91141111 9911111 1232142 1 1232142 1 1232142 1232142 

 9212912 9212912 1 9212912 1 9212912 1111111 12911111 22 نوسازی و تحول اداری 11111

11411 
های ایجاد و توسعه زیرساخت

 فناوری اطالعات
91 491311111 245211111 939911441 52919411 955245212 12544412 443331125 424111311 

11111 
تأمین و تعمیرات اساسی 

 های اداریساختمان
11 932211311 551122511 125324412 212349111 121131949 135142151 2915395113 2951322213 

 231152142 231213142 22439122 254121191 22311122 254121191 122151111 231211111 42 های کاربردیپژوهش 12111

 99293391591 99241211225 21412232412 21134194912 21331415211 21244422121 5414111111 21151211111 244 دیون و تعهدات 12111

 9252549111 1243211213 1 1243211213 1 9252549111 111111111 9411111111 44 موارد پیش بینی نشده 12211

 111111595 51111595 1 51111595 411111111 211111595 23111111 252224321 11 ردمدیریت عملک 12511

11111 
توسعه خدمات شهرداری 

 الکترونیک
31 111111111 11241111 191151413 25244291 111112122 1213192 121911515 112991233 

11211 
توسعه خدمات شهر 

 الکترونیک )شهر هوشمند(
5 225511111 29111111 32124411 4111111 51113155 1 51113155 31124411 

 245111111 245111111 1 245111111 1 245111111 1 211111111 11 دیپلماسی شهری 11111

11411 
توسعه زیرساختها توسط 

 بخش خصوصی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2231133121 2111111222 1212919211 133212122 1532142112 133212122 211111111 144111111 15 تملک اراضی و امالک 11111

 225932541149 225191512215 19522291433 14111294113 14221111113 14152121124 29151425211 42111114142 1111 جمع
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 (الی)مبالغ به هزار ر19در سال  یستاد یواحدها یعمران  یها نهیاعتبار و هز
 جمع هزینه  جمع اعتبار  هزینه غیرنقدی بارغیرنقدیاعت هزینه نقدی اعتبارنقدی نام واحد

 29311211351 24141132413 1142925122 1112912511 592314315 592321511 2 منطقه

 24521112591 24515151151 1152194511 1152152211 2114211231 2114121124 1 منطقه

 3411251419 3419252221 4142111331 4141525351 912421449 912149245 9 منطقه

 1913493121 1913223455 1131111121 1131294295 2245211141 2245922121 4 منطقه

 2291152939 2291152939 1425212112 1425212112 1135325932 1135325932 1 منطقه

 9199131594 9199131594 2414211191 2414211191 219251914 219251914 1 منطقه

 9934141124 9934142121 2495513911 2495513911 121512521 121511192 2 منطقه

 2351211413 1141111229 541155424 511242111 911125192 924212213 5 منطقه

 2953451111 2953114452 199251995 199251995 919212514 919293511 3 منطقه

 2211221951 2211531351 111455159 111455159 129293123 129321523 21 منطقه

 1153192554 1924422141 2121114314 2111939355 112251121 112113121 22 منطقه

 9153211144 9153211914 2115413129 2115413919 121549135 121549135 21 منطقه

 4211215323 4121199211 2311114132 1121523541 144211932 141229441 29 منطقه

 4112191211 4115131111 2225931543 2519921141 121211111 192544291 24 منطقه

 4251153129 4251153129 1192231244 1192231244 222135251 222135251 21 منطقه

 1241912112 1229111491 221941119 291939551 212191312 215521119 21 منطقه

 2915115533 2941112912 111125312 114951141 119121332 122431122 22 منطقه

 3111291122 3992195121 9111312411 9133211114 2395121512 2395115114 25 منطقه

 4221222111 1112411144 2121312344 2253911133 2411252222 2411513541 23 منطقه

 9195111411 1334213112 2421111142 2245122311 139415915 132139442 11 منطقه

 1115114214 1135321229 2114921231 2111291231 443219244 424133252 12 منطقه

 5352113241 3255119143 4121513212 4224124122 319131141 313431212 11 منطقه

 14922521311 14934191114 5121234114 5122551425 5221152122 5111213125 و عمرانی فنی معاونت حوزه

 1 1 1 1 1 1 موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت

 1 1 1 1 1 1 ، شورا و امور مجلسحقوقی معاونت

 4111111341 4111511294 2142131125 2111131125 2991922211 2942192435 و معماری شهرسازی معاونت حوزه

 1 1 1 1 1 1 دفتر شهردار تهران

 53313122 53313122 1 1 53313122 53313122 شهرتهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات

 1 22125111 1 1 1 22125111 ردیفهای متمرکز

 149931322 223199111 1 91411111 149931322 115199111 حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 1112113244 2319411121 2924133221 2324134251 9391112934 9314199215 و مالی اداری معاونت حوزه

 4122211121 4111149119 2931151959 2933151225 2591151141 2519122142 شهری خدمات معاونت حوزه

 11131112243 11924114153 1151132212 1131113212 21291121142 21294211491 و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه

 121192353 419111111 34151113 229111111 51129422 211111111 امور مناطق معاونت حوزه

 1512922191 9113211155 532511513 2112412911 2122211535 2111321115 وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه

 252119144111 254112391113 12212432141 15991121245 42145143321 42991222219 جمع
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 (الی)مبالغ به هزار ر19( بر حسب واحد در سال یا هیو کمک سرما هیینه های پروژه های عمرانی )سرماآمار تعداد ،اعتبار و هز
 کد

 تعداد نام واحد
 جمع هزینه اعتبار ابالغی اعتبارمصوب

 نهیهز یتبار ابالغعا رنقدیغ نقد غیرنقد نقد غیرنقد نقد واحد

 2923941313 2493999112 1142925122 592314315 1112912511 592321511 2241911111 245411111 29 2 منطقه 2

 5191252121 5142135991 1152194511 2114211231 1152152211 2114121124 2412121411 111955911 59 1 منطقه 1

 4313213499 4321911291 4142111331 912421449 4141525351 912149245 515234111 941111111 45 9 منطقه 9

 4195251511 4193141911 1131111121 2245211141 1131294295 2245922121 2925121111 114321111 12 4 طقهمن 4

 4222213531 4222213531 1425212112 1135325932 1425212112 1135325932 311112111 951132211 12 1 منطقه 1

 1215191133 1215191133 2414211191 219251914 2414211191 219251914 111351111 124211111 99 1 منطقه 1

 1911152131 2311152319 2495513911 321512221 2495513911 121511192 112212994 119992511 41 2 منطقه 2

 2241112141 2223524112 541155424 911125192 511242111 924212213 429211111 222149111 92 5 منطقه 5

 511914211 511911249 199251995 919212514 199251995 919293511 914934511 293111411 91 3 منطقه 3

 2111112911 2111414311 111455159 129293123 111455159 129321523 949221111 242129111 94 21 منطقه 21

 2129111351 2155119115 2121114314 112251121 2111939355 112113121 931141111 213332911 42 22 منطقه 22

 2392121322 2392129112 2115413129 121549135 2115413919 121549135 211421111 911245111 12 21 منطقه 21

 1111114155 1113119151 2311114132 144211932 1121523541 141229441 491211111 251322111 94 29 منطقه 29

 1153241512 1931111921 2225931543 121211111 2519921141 192544291 111311299 124152111 49 24 منطقه 24

 1245539313 1245539313 1192231244 222135251 1192231244 222135251 114311111 112591211 41 21 منطقه 21

 2419323124 2442111143 221941119 212191312 291939551 215521119 121242594 125553411 92 21 منطقه 21

 211253345 221525211 111125312 119121332 114951141 122431122 441199111 232922111 91 22 منطقه 22

 1431224121 1192399145 9111312411 2395121512 9133211114 2395115114 521239211 921215511 19 25 منطقه 25

 9131243112 9121211251 2121312344 2411252222 2253911133 2411513451 242314111 911193211 41 23 منطقه 23

 1211314413 1254122941 2421111142 139415915 2452122311 132139442 2151112111 419291911 12 11 منطقه 11

 2114215394 2191591122 2114921231 443219244 2111291531 424133252 212153111 915595911 44 12 منطقه 12

 4321243332 1124113995 4121513212 319131141 4224124122 313431212 2151133111 112254211 25 11 منطقه 11

19 
و  فنی معاونت حوزه

 عمرانی
21 9559311111 3111111111 5111213125 5122551425 5221152122 5121234114 21911143191 21142151142 

92 
 معاونت حوزه

 و معماری زیشهرسا
92 2129111111 1191111111 2942192435 2111131125 2991922211 2142131125 9114112221 1322312914 

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دفتر شهردار تهران

11 
و  مرکز مطالعات

 شهرتهران ریزیبرنامه
2 291111111 1 53313122 1 53313122 1 53313122 53313122 

 1 22125111 1 1 1 22125111 111111111 111111111 2 رکزردیفهای متم 13

21 
حوزه معاونت برنامه 

 ریزی و توسعه شهری
12 592351111 19111111 115199111 91411111 149931322 1 155199111 149931322 

22 
و  اداری معاونت حوزه

 مالی
22 5211112213 2914211214 9314199215 2124134251 9391112934 2924933221 1115212531 1142111113 

21 
 خدمات معاونت حوزه

 شهری
21 1224331111 9242111111 2519122142 2933151225 2591151141 2931151959 9111312411 9111521113 

29 
 معاونت حوزه

 و ترافیک ونقلحمل
44 1452111111 11111394411 21294211491 1131113212 21291121142 1151132212 22114231111 22121913335 

24 
امور  معاونت حوزه

 مناطق
5 311111111 1224111111 211111111 229111111 51129422 34151113 151111111 221911291 

21 
 معاونت حوزه

 وفرهنگی اموراجتماعی
41 2194411111 1429111111 2111321115 2112412911 2122211535 532511513 1145999315 2313115212 

 224111141311 221122912112 12212132141 42445143521 15124121545 42991221519 29521351411 91445129313 2921 جمع
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 )هزار ریال(19درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و اختصاص آن به اعتبارات جاری و عمرانی در سال 

 شرح کد
درآمدها و منابع 

 وصولی نقدی

سهم اعتبارات 

 جاری
 سهم اعتبارات عمرانی

درآمدها و منابع وصولی 

 غیر نقدی

جمع درآمدها و منابع 

 وصولی

911111 
درآمدهای ناشی از عوارض 

 عمومی 

 )درآمدهای مستمر(

11519414233 13521114312 11331513521 94121119111 52925315112 

 1214155411 911215334 1219112121 141912341 1419123411 عوارض نوسازی 211311

291211 
عوارض سالیانه خودروهای 

 سواری
595232112 1 595232112 1 595232112 

 

سایر درآمدهای ناشی از 

عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(

1 1 1 1 1 

911111 
درآمدهای ناشی از عوارض 

 اختصاصی
9344311292 2151111321 1115113111 21112114 4111412242 

 2521111194 21112114 2512214111 1 2512214191 عوارض حذف پارکینگ 121111

 

سایر درآمدهای ناشی از 

 عوارض اختصاصی
     

911111 

بهای خدمات ودرآمدهای 

موسسات انتفاعی 

 شهرداری

2211921315 111112341 2211215311 111242151 1923219339 

921211 
حق آسفالت ولکه گیری 

 یوترمیم حفار
241331332 1 241331332 19911142 521911195 

 

سایر بهای خدمات 

ودرآمدهای موسسات 

 انتفاعی شهرداری

     

111111 
درآمدهای حاصله ازوجوه 

 واموال شهرداری
9141311152 2342111421 2135921124 3211219511 21312153452 

111111 
کمکهای اعطایی دولت 

 وسازمانهای دولتی
- - - - - 

 41212391514 92125451153 9221252434 4219121142 2393419291 اعانات و هدایا و دارائی ها 111111

241111 

عوارض و درآمدهای 

وصولی درحریم 

 استحفاظی شهرها

251134134 91415515 241591191 1 251134134 

 215443341223 51212121123 91313213511 95211154141 21211929321 جمع درآمدها

 منابع 211111

 3121111111 1 3121111111 1 3121111111 وامهای دریافتی 221111

 1441135923 4111241225 529912112 1 529912112 فروش اموال شهرداری 211111

 22111125519 1 22111125519 1 22111125519 سایر منابع 291111

 11231122425 4111241225 12112411312 91415515 12119514211 جمع منابع

 254141112112 52914925332 15432221212 95253149135 32151195121 جمع درآمدها و منابع
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 )مصوب()مبالغ به میلیون ریال( 19خالصه بودجه سال 

 کد

 شرح

 جمع درآمدها ومنابع وصولی درآمدها ومنابع وصولی درآمدها ومنابع وصولی

 طبقه بندی

 دی و غیرنقدینق غیرنقدی نقدی

211111 
 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(
41119911 15544191 21315111 

 9121111 1 9121111 عوارض نوسازی 211311

 111111 1 111111 عوارض سالیانه خودروهای سواری 291211

 

سایر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(
2111 1 2111 

 9192111 1 9192111 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 111111

 1 1 1 عوارض حذف پارکینگ 121111

 
 1 1 1 سایر درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

911111 
بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی 

 شهرداری
2131111 221411 2415111 

 114311 221411 911111 حق آسفالت ولکه گیری وترمیم حفاری 921211

 

سایر بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی 

 شهرداری
1 1 1 

 22112111 1299111 4424111 درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری 411111

 - - - کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی 111111

 41931111 95159112 1529191 اعانات و هدایا و دارائی ها 111111

241111 
عوارض و درآمدهای وصولی درحریم استحفاظی 

 شهرها
211111 1 211111 

 291121111 24999111 15159111 جمع درآمدها

 منابع  211111

 1111111 1 1111111 وامهای دریافتی 221111

 3911111 1422111 9543111 فروش اموال شهرداری 211111

 22115111 1 22115111 سایر منابع 211111

 11594111 1422111 11912111 بعجمع منا

 215411111 23521111 25141111 جمع درآمدها و منابع
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 (ریال هزار)مبالغ به (محقق)19خالصه بودجه سال های 

 شرح کد

 جمع درآمدها ومنابع وصولی درآمدها ومنابع وصولی درآمدها ومنابع وصولی

 نقدی و غیرنقدی غیرنقدی نقدی

 52925315112 94121119111 11519414233 از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای ناشی 911111

 1214155411 911215334 1419123411 عوارض نوسازی 211311

 595232112 1 595232112 عوارض سالیانه خودروهای سواری 291211

 1 1 1 سایر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( 

 4111412242 21112114 9344311292 ناشی از عوارض اختصاصی درآمدهای 911111

 2521111114 21112114 2512214111 عوارض حذف پارکینگ 121111

 1 1 1 سایر درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 1923219339 111242151 2211921315 بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 911111

 521911195 19911142 241331332 ولکه گیری وترمیم حفاری حق آسفالت 921211

 1 1 1 سایر بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 

 21312153452 3211219511 9141311152 درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری 111111

 - - - کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی 111111

 41112391514 92925451153 2393419291 هدایا و دارائی هااعانات و  111111

 251134134 1 251134134 عوارض و درآمدهای وصولی درحریم استحفاظی شهرها 241111

 215443341223 51212121123 21211929311 جمع درآمدها

 منابع 111111

 3121111111 1 3121111111 وامهای دریافتی 22111

 1441135923 4111241225 529912112 شهرداریفروش اموال  21111

 22111125519 1 22111125519 سایر منابع 29111

 11231122425 4111241225 12119514211 جمع منابع

 254141112112 52914925332 32151195111 جمع درآمدها و منابع
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 (ریال هزار)مبالغ به )مصارف(19 -19خالصه بودجه سال های 

طبقه 

 بندی
 رحش

 19سال  19سال

 نقدی

 غیر نقدی

 نقدی ابالغی

 غیر نقدی

 ) ابالغی ( 

 جمع نقدی

 و غیر نقدی 

 ازمحل اعتبارات

 جمع

 ازمحل اعتبارات

 جمع
 جاری

نگهداشت و 

 سرمایه ای

جاری ) شامل 

کمک هزینه ای 

+ کمک هزینه 

ای جاری + 

 هزینه ای جاری (

نگهداشت و 

سرمایه ای ) 

ه ای شامل سرمای

+ کمک سرمایه 

 ای + نگهداشت (

1 

بودجه هزینه 

ای جاری و 

کمک هزینه 

 ای جاری

19914911111 1 19914911111 1 99512219259 1 99512219259 
 

99512219259 

21111 

مأموریت 

اجتماعی و 

 فرهنگی

2151133111 1 2151133111 1 1111552921 1 1111552921 1 1111552921 

11111 

حمل مأموریت 

و نقل و 

 ترافیک

1112111111 1 1112111111 1 21292251259 1 21292251259 1 21292251259 

91111 
مأموریت 

 خدمات شهری
292112111 1 292112111 1 211111111 1 211111111 1 211111111 

41111 

مأموریت 

ایمنی و 

 مدیریت بحران

2353411111 1 2353411111 1 1521114111 1 1521114111 1 1521114111 

11111 

مأموریت 

شهرسازی و 

 معماری

1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 

11111 

مأموریت 

توسعه مدیریت 

و هوشمند 

 سازی

24293411111 1 24293411111 1 25112113155 1 25112113155 1 25112113155 

1 

بودجه هزینه 

ای نگهداشت و 

 سرمایه ای

1 44121152111 44121152111 19952232111 1 14139313311 14139313311 24191311141 295311311111 

21111 

مأموریت 

اجتماعی و 

 فرهنگی

1 4121242111 4121242111 4952124111 1 2113112391 2113112391 5119595999 21199431113 

11111 

مأموریت حمل 

و نقل و 

 ترافیک

1 22352132111 22352132111 92431115111 1 12554112355 12554112355 11119112453 45215153422 

91111 
مأموریت 

 خدمات شهری
1 21352129111 21352129111 3121125111 1 29449522953 29449522953 29151115155 12211923122 

41111 

مأموریت 

ایمنی و 

 مدیریت بحران

1 129945111 129945111 111221111 1 2215312159 2215312159 913914431 2435151229 

11111 

موریت مأ

شهرسازی و 

 معماری

1 1332311111 1332311111 1243121111 1 2314511259 2314511259 2151231211 9192112343 

11111 

مأموریت 

توسعه مدیریت 

و هوشمند 

 سازی

1 2113442111 2113442111 21151141111 1 25121112251 25121112251 14222921122 41319412419 

جمع هزینه های مناطق، 

 حدهاوا
19914911111 44121152111 12151119111 19952232111 99512219259 14139313311 35212219245 24191311141 221294155234 

جمع هزینه ها موازنه با 

 درآمدها
19914911111 44121152111 12151119111 19952232111 99512219259 14139313311 35212219245 24191311141 221294155234 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران 

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         911
 

 روش ها و بهبود التیاداره کل تشک

 

 19اقدامات انجام شده در سال 
 نتیجه حاصل شده شرح اقدام انجام شده نام  واحد

 حذف - معاونت امور حقوقی ، شورا و مجلس 

 ایجاد  - معاونت توسعه منابع انسانی 

 اقتصاد شهری انتقال از معاونت حقوقی شورا و مجلس به معاونت مالی و  - اداره کل حقوقی 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - اداره کل منابع انسانی 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران 

 نتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی  ا - اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - اداره کل امور ایثارگران

 به معاونت توسعه منابع انسانی  انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری  - دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - هسته گزینش 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - شرکت خدمات اداری شهر

 ی به معاونت توسعه منابع انسانی  انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهر - شرکت شهر سالم 

 انتقال از معاونت مالی و اقتصاد شهری به معاونت توسعه منابع انسانی   - موسسه هادیان شهر

انتقال از معاونت حقوقی شورا و مجلس به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری  - اداره کل تدوین قوانین و امور شورا 

 وامور شورا

 ابالغ  بازنگری وتدوین شرح وظایف  ان مناطق شرح وظایف شهردار 

 ابالغ  بازنگری وتدوین شرح وظایف  شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق 

 ادغام در سازمان امالک و مستغالت  - اداره کل پیگیری امور نهادها و سازمان 

 امور مناطق به معاونت فنی وعمرانی انتقال از معاونت هماهنگی و  - سازمان عمرانی امور مناطق 

 انتقال از معاونت هماهنگی و امور مناطق به معاونت مالی و اقتصاد شهری - سازمان امالک و مستغالت 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان مدیریت پسماند 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  ه و تره بار سازمان میادین میو

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان منهدسی و عمران 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان فناوری اطالعات  و ارتباطات 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  شرکت شهروند

 ه گزارش ارائ بازدید میدانی  شرکت بهره برداری راه آهن شهری ) مترو(

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان پایانه ها و پارکسوارها

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان امالک و مستغالت 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان پارک ها و فضای سبز

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  گذاری و مشارکت های مردمی سازمان سرمایه 

 ارائه گزارش  بازدید میدانی  سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 

 2به  1ارتقاء از گروه ارزیابی ساختار   شرکت توسازی عباس آباد 

 ایجاد ساختار سنجش و برآورد  شرکت شهربان و حریم بان 

 ایجاد ساختار سنجش و برآورد  ر تهران سازمان نوسازی شه
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 19-19های  تجد ید ساختار یا اصالح واحدهای سازمانی مختلف در سال

 عنوان
 تعداد پست

 19سال 19سال 19سال 

 - - - 292و سامانه   2555بررسی ساختار سازمان بازرسی شهر تهران  ، سامانه 

 - - - ابالغ ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی

 - 25 - ابالغ ساختار سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 - - 911 اداره کل منابع انسانی

 - - 11 اداره کل حریم

 - - 45 دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

 - - 11 اداره کل برنامه و  بودجه

 - - 91 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری هماهنگی و امور مناطق

 - - 12 خانه ستاد مدیریت محلهدبیر

 - - 11 کارشناسان اداره کل منابع انسانی

 - 91 - اداره کل روابط عمومی و بین الملل

 - 25 - ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران

 - 13 - روابط عمومی مناطق

 اصالح عناوین شغل  پست های حوزه مشاوران شهردار محترم تهران
  

22 

 توسعه منایع انسانیدفتر حوزه معاونت 
  

25 

 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی
  

9 

 اداره کل امور اجرایی شورای شهر
  

41 

 24تغییرات پست های منطقه 
  

11 

 گانه 11معاونین توسعه منابع انسانی مناطق 
  

11 

 اداره کل دفتر شهردار
  

4 

 مدیریت آموزش
  

21 

 نت توسعه منابع انسانی مناطقابالغ معاو
  

111 

 اداره تشکیالت وبهبود روش ها در مناطق
  

221 

 مدیران دفاتر شهرداران مناطق
  

11 

 اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها
  

91 

 1پست مدیر مالی و قائم مقام ذیحساب  3ابالغ 
  

3 

 ذیحساب طرح های عمرانی
  

2 

 ورااداره کل تدوین قوانین و امور ش
  

11 

 اداره  کل برنامه و بودجه
  

2 

 رئیس اداره بازیافت و تبدیل مواد مناطق
  

11 

 ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار
  

1 

 اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد مالی و اقتصاد شهر
  

13 

 واحدهای تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی
  

5 

 عاونت هماهنگی و امور مناطقپست مشاور در دفتر حوزه م
  

2 

 2225 111 121 جمع
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 19-19ایجاد کد مکاتباتی در واحدهای سازمانی در سال 
 19سال  19سال 19سال  عنوان

 مشاور حقوقی شهردار تهران
 

 
 

 معاونت توسعه منابع انسانی
 

 
 

 شرکت برج میالد آسمان
   

 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
   

  ی مالی و اعتباری سازمان نوسازی شهر تهرانتعاون
  

  ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار
 

 

  سازمان امالک و مستغالت
 

 

  اداره کل پیگیری امور نهادها و سازمان ها
 

 

  سازمان عمرانی مناطق
 

 

  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
 

 

 سازمان صندوق بازنشستگی
  

 

  کاربردی شهرداری تهران -موسسه عالی علمی 
 

 

  کد مکاتباتی یگان حفاظت شهرداری تهران
 

 

 

 19-19در سال  گانه و نواحی آنها 99در خصوص پست های سازمانی مناطق  ایجادشده کد پست تعداد
 درصد تغییر 19سال  19سال 19سال  عنوان

 51- 524 4224 4145 گانه 11مناطق 

 211- 1 4519 4519 گانه 219نواحی 

 32- 524 3192 5322 جمع

 19-19کمترین و بیشترین تعداد پست در نواحی در سال 
 توضیحات تعداد پست منطقه سال

31 

 1ناحیه   4منطقه  4و  1نواحی  9منطقه  9و 2نواحی  1منطقه   1ناحیه  2منطقه  21و1و 2نواحی 

ناحیه  23منطقه   1ناحیه  25منطقه  2و1و1و9ناحیه  21منطقه   1ناحیه   24منطقه  1ناحیه  1منطقه 

 11منطقه  9

42 

الزم به توضیح است کمترین و 

بیشترین تعداد پست در مناطق و 

نواحی در گزارش اولیه  که مالک 

تهیه این فرم شده جهت اطالع از 

دامنه تغییرات در پست ها بود که 

در گزارش های عملکرد ساالنه 

 .  کاربردی ندارد

  1ناحیه  – 4منطقه   1ناحیه   -9منطقه   1و  1ناحیه  -1منطقه  2ناحیه  – 2منطقه   9و  1ناحیه 

 4و  1و  2ناحیه  – 24منطقه  9ناحیه  – 21منطقه  4و  9و 1ناحیه  – 22منطقه  2ناحیه  – 1منطقه 

 11منطقه  2و  1و 1و  1و  2ناحیه  -22منطقه  1ناحیه  -21منطقه 

95 

39 

 1ناحیه   4منطقه  4و  1نواحی  9منطقه  9و 2نواحی  1منطقه   1ناحیه  2منطقه  21و1و 2نواحی 

ناحیه  23منطقه   1ناحیه  25منطقه  2و1و1و9ناحیه  21منطقه   1ناحیه   24منطقه  1ناحیه  1منطقه 

 11منطقه  9

42 

  1ناحیه  – 4منطقه   1ه ناحی  -9منطقه   1و  1ناحیه  -1منطقه  2ناحیه  – 2منطقه   9و  1ناحیه 

 4و  1و  2ناحیه  – 24منطقه  9ناحیه  – 21منطقه  4و  9و 1ناحیه  – 22منطقه  2ناحیه  – 1منطقه 

 11منطقه  2و  1و 1و  1و  2ناحیه  -22منطقه  1ناحیه  -21منطقه 

95 

 

 19-19کمترین و بیشترین تعداد پست در مناطق در سال 

 تعداد پست منطقه سال

31 
 219 25و21و24و2طق منا

 115 11و23و4و9و1و2مناطق 

39 
 111 22منطقه 

 911 4منطقه 
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 19ابالغ ادارات کل و سازمان های مصوب شده در سال 
 تاریخ ابالغ تعداد پست عنوان

 393139 22 اصالح عناوین شغل  پست های حوزه مشاوران شهردار محترم تهران

 3931311 25 انیدفتر حوزه معاونت توسعه منایع انس

 393439 9 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی

 3934321 41 اداره کل امور اجرایی شورای شهر

 3934311 11 24تغییرات پست های منطقه 

 3934314 11 گانه 11معاونین توسعه منابع انسانی مناطق 

 3934391 4 اداره کل دفتر شهردار

 3934392 21 وزشمدیریت آم

 3933321 111 ابالغ معاونت توسعه منابع انسانی مناطق

 3933322 221 اداره تشکیالت وبهبود روش ها در مناطق

 3932139 11 مدیران دفاتر شهرداران مناطق

 39321324 91 اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

 39321312 3 1پست مدیر مالی و قائم مقام ذیحساب  3ابالغ 

 - 2 ذیحساب طرح های عمرانی

 39322312 11 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

 39321321 2 اداره  کل برنامه و بودجه

 39321321 11 رئیس اداره بازیافت و تبدیل مواد مناطق

 39321319 1 ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار

 39321311 13 اقتصاد شهر اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد مالی و

 39321311 5 واحدهای تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی

 39321329 2 پست مشاور در دفتر حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق

 2225 جمع
 

 

 81-19روند تغییرات واحدهای سازمانی شهرداری تهران در سال های 

 رخانهدبی ستاد دفتر مرکز سازمان اداره کل معاونت سال

51 3 13 23 1 2 1 1 

51 3 91 11 9 1 2 1 

52 3 95 11 9 2 2 1 

55 3 42 11 4 1 1 1 

53 3 92 11 1 1 1 4 

31 3 92 11 1 1 1 4 

32 3 92 11 4 1 1 4 

31 3 91 11 1 9 4 1 

39 3 91 11 1 1 4 1 
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 19برگزاری جلسات کمیسیون اصالح ساختار و تحول اداری در سال 
 مصوبات مورخ

3932314 

موافقت کردند و مقرر گردید اقدام الزم پس از تایید شهردار محترم تهران انجام « رییس ناحیه»به « شهردار ناحیه»و عنوان « مدیر منطقه»به «  شهردار منطقه»تغییر عنوان 

 پذیرد.

تابلوها در کلیه معاونت ها ، ادارات ، مناطق، نواحی، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری بررسی اولیه هرگونه ایجاد یا تغییر در عناوین سربرگ ها، فرم ها، برچسب ها و  -1

ا صادر گردد  . این مصوبه با تهران توسط معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا  ) اداره کل تشکیالت وآموزش ( صورت گرفته و در صورت تایید مجوز آن جهت اجر

 ی و مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اجرا خواهد گردید.همکاری سازمان بازرس

 ( جهت بررسی و تصویب در شورای عالی منابع انسانی و تحول اداری نیز مطرح گردد.1و  2مصوبات فوق )بندهای  -9

پست کارشناسی در ساختار سازمان بازرسی، بدون افزایش  1جاد معاون اجرایی و با حذف گروه بازرسان ویژه و اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات )پیشنهاد بازرسی(، با ای -4

 تعداد پستها و سطوح مدیریتی، موافقت می گردد.

 تغییر می یابد.« کارشناس مسئول بازرسی و ارتباطات مردمی»در ساختار نواحی به « کارشناس مسئول سامانه ارتباطات مردمی»عنوان پست مصوب  -1

 دیران بازرسی مناطق با توجه به شاخص هایی که متعاقباً تعیین می گردد مورد بازبینی قرار گیرد.پستهای م -1

یجاد یک پست قائم مقام و دو پست با عنایت به تدابیر آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، با پیشنهاد ساختار مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در ا -2

 الوه بر سه پست معاون موجود موافقت می گردد. ضمنا مقرر گردید که سه پست جدید از محل حذف پستهای همتراز سایر واحدها تامین گردد.معاون ع

3934322 

در حوزه  21مرتبه  1به مدیر به عنوان یک مدیریت مستقل با رت« مدیریت آموزش» معاونت آموزش اداره کل تشکیالت و آموزش و کلیه پست های زیرمجموعه آن با عنوان  -2

 معاونت توسعه منابع انسانی قرار گیرد.

ر سازمانی مصوب، سابقه پیشنهاد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای پست مشاور در مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وضع موجود مرکز شامل: ساختا -1

 جلسه آتی کمیسیون ارائه تا امکان اتخاذ تصمیم قراهم گردد.تغییرات، درخواست ها و پیشنهادها تدوین و در

دید و مقرر گردید اداره کل با پیشنهاد اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی مبنی بر درخواست ایجاد یک پست معاون اجرایی بدون تغییر ساختار فعلی آن موافقت گر -9

 اقدام نماید. تشکیالت و بهبود روش ها نسبت به انجام این تغییر

 درخصوص ساختار مدیریت محله مقرر گردید پیشنهاد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی جهت طرح در جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد. -4

 شود.درخصوص پیشنهاد درخواست احیاء پست های ذیحسابی مقرر گردید موضوع جهت بررسی کارشناسی به اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها ارسال  -1

3931392 

پست مشاور ) از نظر  2نفر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حجم فعالیت در این معاونت تعداد  21درخواست معاونت امور مناطق مبنی بر افزایش پست مشاور تا سقف  -2

 حقوق و مزایا( که حداکثر ظرف مدت یکسال تعینن تکلیف شوند.

نی و ایجاد مرکز ثبت تجارب مدیریتی در شهرداری تهران با مشارکت اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها واداره کل منابع انسانی به برگزاری جلسه تخصصی جهت پیش بی -1

 منظور بکارگیری مدیران با تجربه ای که از پست های مدیریتی جابجا می شوند.

سی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و نقش ارتباطات واطالع رسانی در این معاونت، ایجاد پست روابط ایجاد پست روابط عمومی در ساختار حوزه معاونت امور مناطق مورد برر -9

 عمومی معادل سایر معاونت ها به تایید کمیسیون رسید.

 2رتبه شغلی مدیران دفاتر مناطق از مدیرموضوع ارتقاء مرتبه شغلی مدیران دفاتر شهرداران مناطق بررسی و با توجه به مسئولیت واگذار شده و حجم فعالیت، مقرر شد م-4

 اصالح شوند. 29مرتبه  9نیز به مدیر  11و  12ارتقاء و مدیران مناطق  29مرتبه  9به مدیر 22مرتبه 

معاونت ) معاونت تشکیالت و  1کل با  ساختار اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فعالیت ها و وظایف محوله ، ساختار سازمانی این اداره -1

 معاونت بهبود روش ها ( وهمچنین ساختار اداره تشکیالت و بهبود روش ها ی مناطق مورد تصویب قرار گرفت .

فعالیت ها و وظایف محوله  مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حجم 21مرتبه  1درخواست معاونت خدمات شهری و محیط زیست مبنی بر ارتقاء یکی از پست ها به پست -1

 مورد تصویب قرار گرفت

این شرکت با گروه اول تا  تغییر گروه شرکت نوسازی عباس آباد از گروه دوم به گروه اول مورد بررسی قرار گرفت، پس از بحث و تبادل نظر با شرط تطبیق پست سازمانی -2

 پایان سال جاری به تصویب رسید.

3933311 

 داری کل در اداره کل امور مالی و اموال از محل حذف معاونت مالی و اداری اداره کل تشخیص وصول و درآمد ایجاد گردد )جابجایی معاونت(الف( معاونت خزانه 

 ردید.در اداره کل تشخیص وصول و درآمد تعیین گ "مطالعات و کارشناسی"و  "تشخیص منابع"ب( معاونت کارشناسی و تشخیص منابع از محل ادغام دو معاونت 

ه کل تشخیص و وصول درآمد ج( یک مدیریت مستقل تحت نظر معاونت مالی و اقتصاد شهری با عنوان مدیریت اقتصادی و اعتبارات اسنادی از محل ادغام دو معاونت در ادار

 )مذکور در بند ب( ایجاد گردد و پست های زیر مجموعه مدیریت از محل پست های موجود تأمین گردد.

اداره با حفظ سقف پرسنل موجود و  9معاونت موجود یک اداره ایجاد گردد. )ایجاد  9پست کارشناسی در اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد برای هر یک از  9 د( با ارتقاء

 خودداری از گسترش ساختار سازمانی(

 ل ادغام معاونت های مذکور در بند ب ایجاد گردد.)جابجایی(در حوزه اداره کل حقوقی با انتقال یک اداره از مح 95و(اداره هیات حل اختالف ماده 

در ذیل ساختار اداره کل امور مالی و  24مرتبه  4پست قائم مقام ذی حساب دو با جایگاه مدیر  21ه( با عنایت به مصوبات قانونی و شورای اسالمی شهر تهران مصوب گردید 

 اموال ایجاد گردد.

ذیل اداره کل حسابرسی ایجاد گردد. )پست های مورد نیاز ذیل معاونت از محل پست های موجود سازمانی تأمین  21مرتبه  1با پست مدیر ی( معاونت فنی و تدوین روش ها 

 می گردد(.

 

 جلسه 5برگزاری  برگزاری جلسات کارگروه تخصصی تشکیالت و تحول اداری

 جلسه 11برگزاری  شرکت ها و مناطقبرگزاری جلسات ایجاد ساختار یگان حفاظت برای کلیه سازمانها، 
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 و امور شورا نیقوان نیاداره کل تدو

 

 

 81-19ی در سال های شنهادیپ حیطرح ها و لوا

 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال  81سال  عنوان

 21- 14 11 12 15 11 بررسی، تهیه و ارسال لوایح به شورای اسالمی شهر تهران

 11- 2 1 1 1 1 الی استان هاارسال لوایح به شورایع

 15 12 21 21 25 11 بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح ها

 - 1 1 1 13 15 تهیه و تنظیم آئین نامه ، دستورالعمل ، بخشنامه و اساسنامه

 

 81-19در سال های  و مقررات نیقوان حیو تنق یبازنگر

 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال  81سال  عنوان

 1445 115 112 111 291 211 منظور بازنگری و تنقیح قوانین و مقرراته سی ببرر

 5 221 211 211 215 211 تشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی و بازنگری قوانین و مقررات

برگزاری یا شرکت در جلسات و همایش های مربوط به سیر تطورات و بازنگری 

 قوانین و مقررات
21 12 12 11 11 4 

 

 81-19در سال های  الماتاستع

 درصد تغییر 19سال  19سال 19سال  11سال  81سال  عنوان

 99 12 41 51 23 45 پاسخ به استعالمات در خصوص ضوابط و قوانین و مقررات جاری

برگزاری یا شرکت در جلسات و کارگروه های تخصصی جهت بررسی به 

 موضوعات استعالم
51 53 32 12 11 1 

 

 81-19در سال های ی سالما یمصوبات شورا

 تغییردرصد 19سال  19سال 19سال  11سال 81سال  عنوان

 19- 415 2115 124 951 911 پیگیری اجرای مصوبات ابالغی شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 5- 915 431 141 113 111 ارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران
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 81-19در سال های ی اسالم یشورا تذکرات
 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال 81سال  عنوان

 11 295 219 1 1 1 پیگیری تذکرات اعضای شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 52 299 51 1 1 1 ارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران

 

 81-19در سال های ی اسالم یشورادرخواست ها و شکایات مردمی ارجاعی توسط  پیگیری

 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال 81سال  عنوان

 345 1121 235 1 1 1 پیگیری تذکرات اعضای شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 2132 1115 245 1 1 1 هر تهرانارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اسالمی ش

 

 81-19در سال های  جلسات
 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال  81سال  عنوان

 11 51 22 11 12 95 شرکت در جلسات شورای اسالمی شهر تهران

 54 221 31 215 211 211 شرکت در جلسات کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی شهر تهران

 1 291 291 211 243 295 سی جهت بررسی طرح ها و تهیه لوایحتشکیل جلسات کارشنا

 211- 1 1 1 1 1 برگزاری همایش مدیران حقوقی کالن شهر های کشور

برگزاری همایش مشترک کمیته حقوقی کالن شهر های کشور ،قضات 

 محترم دیوان عدالت اداری و نماینده قوه قضائیه
2 2 2 2 1 -211 

 2 52 51 11 14 12 اخل اداره(شرکت در جلسات اداری )د

 2 249 241 241 295 291 شرکت در جلسات اداری )خارج از  اداره(

 

 81-19در سال های  انتشار و آموزش

 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال  81سال  عنوان

 2 31 31 51 51 14 بازنگری در ساب پرتال و بروز رسانی سامانه الکترونیک قوانین و مقررات

 11- 1 5 1 1 11 آموزش قوانین و مقررات شهری به پرسنل و مدیران شهرداری) دوره(

 99 4 9 29 12 23 تهیه کتاب ،جزوه ،بولتن و انتشار آن

 2 21 21 15 12 11 ارتباط با رسانه ها )مصاحبه رادیویی،تلویزیونی ،مطبوعاتی و ....(

 

 81-19ی در سال های امور ادار

 درصدتغییر 19سال  19سال 19سال  11سال 81سال  عنوان

 9 931 951 411 951 921 پیگیری تلفنی و حضوری

 1 1192 1191 1493 1221 1219 نامه های صادره

 1 2114 2111 2329 2159 2121 نامه های وارده

 1 1322 1321 1359 1531 4451 تایپ مکاتبات

 1 2111 2111 2119 2119 2425 بایگانی

 2 112 113 911 911 912 تشکیل پرونده ها
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 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

 

 معاونت آموزش
 19جدول عملکرد آموزش در سال 

 )نفردوره(19حجم کار در سال  عنوان فعالیت

 191 برگزاری آموزشهای درون سازمانی

 211 آموزش مدیران

 291 برگزاری دوره های مجازی

 249 برگزاری سمینارهای تخصصی

 3112 آموزش پایه

 2911 آموزش تخصصی

 2211 کاربردی-پذیرش دانشجوی دانشگاه علمی

 24292 جمع 

 19کتب چاپ شده در سال 

 تیراژ چاپ نام کتاب

 2111 2939اطلس راهیاب 

 2111 پیاده سازی حکمرانی فناوری اطالعات

 111 آمارنامه شهر تهران

 111 آمارنامه شهرداری تهران

 2111 اطالعات مکانی و مدیریت زمینزیرساخت 

 2111 14-11مجله شهرنگار شماره 

 2111 11-12مجله شهرنگار شماره 

 1111 جمع

 

 معاونت آمار، برنامه و بودجه
 سرویس های نرم افزاری معاونت آمار، برنامه بودجه

 نام نرم افزار
محدوده بهره 

 برداری

 پشتیبانی توسعه

تحت پوشش 

 ITSMسامانه 

 دیریت نشر()م

 Releaseتعداد 

تحت پوشش 

سامانه 
Helpdesk 

 CTSتعداد 
تعداد کاربر 

 فعال

  1  2114 21249 اینترانت اینترنت

SMS اینترانت  11  939 2425 

Helpdesk اینترانت  211  5111 511 

  92  1551 14315 اینترانت سامانه مدیریت کاربران

  2  111 9921 اینترانت تسامانه مدیریت آمار و اطالعا

  192 1921 - - اینترانت سامانه تحلیل اطالعات

  44  4 922 اینترانت سامانه نظارت شورا بر پروژه ها

 - - -  1 اینترنت سامانه گزارش ساز آمار و اطالعات

 - - -  2 اینترنت داشبورد شاخص های شهر و شهرداری

  21  ینترانتا سامانه مدیریت و کنترل پروژه
415 

421 

MSProject Server 1121 اینترانت - -  199 

  42  92 231 اینترانت (CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری )

Desktop Central اینترانت  9  239 11111 

 221525 24191 22 121 22 جمع 
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 19عملکرد دایره سیستمها و روش ها در سال  

 واحد کار کارحجم  عنوان فعالیت

 عدد 411 تعداد درخواستهای پشتیبانی سی آر ام

 نفرساعت 511 میزان ساعات پشتیبانی سی آر ام

 نفرساعت 911 میانگین زمان تحلیل تغییرات درخواستی سی آر ام )گردش کارها ، جلسات و.... (

 نفرساعت 51 آموزش پشتیبانی سی آر ام به دایره میز خدمت

 عدد 251 ی تعریف شده در سی آر امتعداد دسترسی ها

 نفرساعت 211 292انجام فعالیتهای مدیریت سطح خدمت سرویس 

 نفرساعت 111 292انجام فعالیتهای مدیریت گزارش گیری سرویس 

 نفرساعت 11 292انجام فعالیتهای مدیریت ظرفیت سرویس 

 نفرساعت ITIL 911انجام فعالیتهای مدیریت پروژه 

 نفرساعت 951 درخواستی روشهای اجرایی و فرمها بررسی تغییرات

رسیدگی به درخواست های اقدام اصالحی و پیشگیرانه ، پایش و اندازه گیری فرآیندها، تجزیه و تحلیل داده ها ، تجزیه و تحلیل 

 ،میزان رضایت مشتریان
 نفرساعت 211

 نفرساعت 211 خواستی معاونت آموزش در سی آر امبه روز رسانی استانداردهای شغلی ، تهیه گزارشات و داشبوردهای در

 عدد 21 تعداد شکایات بررسی شده

 نفرساعت 111 بررسی و پیگیری شکایات

 عدد 2 تعداد شکایاتی که بسته شده و رضایت مشتری نیز اخذ شده

HSE نفرساعت 212 انجام فعالیتهای مربوط به پروژه 

APQC نفرساعت 911 انجام فعالیتهای مربوط به پروژه 

 نفرساعت 11 و ارائه مشاوره در زمینه های مرتبط 12112حضور در کمیته راهبری پیاده سازی ایزو 

 

 19تعداد مستندات تحت کنترل در سال 

 تعداد مستندات موجود تعداد مستندات بازنگری شده تعداد مستندات ایجاد شده نوع مستندات

 14 5 4 روش اجرایی

 23 1 2 دستورالعمل

 991 41 21 فرم

 212 21 1 شناسنامه شغل

 1 1 1 آیین نامه

 2 1 1 استانداردها

 2 1 1 نظامنامه

 42 1 1 فرآیند

 113 14 12 جمع
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 19عملکرد دایره برنامه ریزی و کنترل پروژه در سال 

 توضیحات حجم کار واحد کار عنوان فعالیت

 گانه 11ارزیابی فناوری اطالعات مناطق 

 39روردین، مرداد و آذر ف 9 مرحله

 بازنگری و اصالح دوره های شاخصها و ایجاد شاخصهای نیروی انسانی 24 شاخص

 ریز آیتم های تحت کنترل 291 لیست آیتم چک

 1 مقاله
مقاله در همایش نظام صنفی رایانه و خبرنامه فاوا و همایش  1تهیه و ارائه 

 مدیران فاوای مناطق

 در سطح شهرداری تهران« ظارت شورا بر پروژه هان»راه اندازی سامانه 

 پیاده سازی و راه اندازی سامانه در شهرداری تهران 2 پروژه

 آموزش و راه اندازی کاربران 425 کاربر

واحد 

 سازمانی
 سازمان، شرکت و اداره کل 49منطقه و  11 11

ادارات کل تابعه راه اندازی سامانه کنترل پروژه در سازمانها و شرکتهای تابعه و 

 معاونتهای ستادی شهرداری تهران

واحد 

 سازمانی
22 

واحد سازمانی در سازمانها، شرکتها و ادارت کل  22راه اندازی سامانه در 

تابعه در حوزه های معاونت فنی عمرانی، اجتماعی، مالی اداری، حوزه 

 شهردار، امور مناطق انجام شد

 هتوسعه و پشتیبانی سامانه کنترل پروژ

 میانگین تعداد یک نسخه جدید سامانه در هر ماه 21 نسخه

 کل کاربران سامانه 9951 کاربر

CTS 941 تعداد پشتیبانی 

 جهت رفع اشکال و آموزش کاربران 1111 تماس تلفنی

 کنترل پیشرفت قیزیکی و ریالی پروژه ها

 اتفقره گزارش ماهیانه پروژه ها و اعتبار 5تولید و ارائه  5 گزارش

 و بروزآوری ماهیانه آن ها MSPتدوین ... برنامه زمان بندی در  11 پروژه

 تعداد قراردادهای تحت کنترل 991 قرارداد

درخواست 

 وجه
 کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی قراردادها 2229

 با همکاری معاونتهای سازمان، 2 فقره ساله دوم 1تدوین احکام برنامه و اهداف کمی برنامه 

 2939خرداد ماه  2 گزارش (2931تهیه گزارش عملکرد سازمان )تا پایان سال 

 دوره های بعدی توسط دایره بودجه انجام شد 2 گزارش تهیه گزارش تایم شیت

 پشتیبانی تلفنی ثبت نام پیمانکاران و کاربران سازمان 151 تماس پشتیبانی سامانه قراردادها

 21 گزارش تهیه گزارشات متفرقه
ساله ،  1زارشات بازدید دکتر قالیباف، گزارشات تحقق اهداف برنامه گ

 گزارشات راه اندازی سامانه کنترل پروژه و ...

 

 19آمار تجهیزات تحویلی توسط سازمان به مشتریان در سال 

 نوع تجهیزات
 توافقنامه و فروش موردی

 جمع 
 فروش موردی پشتیبانی سخت افزار تامین تجهیزات

pc 1145 211 21 1422 انیتور+ م 

 221 3 9 219 اسکنر

 141 22 1 113 پرینتر

 211 9 3 31 لپ تاپ

 9211 211 52 1319 جمع کل
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 آمار درخواست های دایره ارتباط با مشتریان

 تعداد درخواست پشتیبانی نام گروه

 191 گروه شبکه

 1212 گروه سخت افزار

 351 گروه مخابرات

 Accounting 1143گروه 

 4934 گروه اتوماسیون اسناد اداری

 11311 گروه اطالعات شهری

 21312 گروه سیستم های اداری

 3322 گروه مالی

 2159 گروه مدیریت خدمات انفورماتیک

 1115 گروه مدیریت شهری

 29231 جمع 

 
 19عملکرد اداره آمار و اطالعات مهندسی در سال 

 وضیحاتت واحد کار حجم کار  عنوان فعالیت 

 - پیشرفت درصد 91 و شهرداری تهران  تدوین نظام آمار و اطالعات شهر

 - - - برنامه ریزی جهت استفاده از روش های اینفو گرافی جهت استفاده در سامانه تحلیل و آمارنامه ها

 - درصد _ تهیه سامانه جدید مدیریت اطالعات غیر ثبتی شهرداری تهران

 2931درصدی نسبت به سال 9144رشد  نفر 9921 دیریت آمار و اطالعاتتعداد کاربران سامانه م

 2931درصدی نسبت به سال  2341رشد  عدد 21115 تعداد صفت های آماری و اطالعاتی سامانه مدیریت آمار و اطالعات

 2931درصدی به نسبت سال  1242رشد  عدد 4231 تعداد قلم های آماری  

 2931درصدی نسبت به سال 241رشد  حوزه 221 از سامانه مدیریت آمار و اطالعات  تعداد واحدهای استفاده کننده

 2931درصد نسبت به سال  2542رشد  _ _ حجم اطالعات غیر ثبتی در سامانه مدیریت آمار و اطالعات 

 2931درصدی نسبت به سال  9142رشد  نفر 1959 تعداد کل کاربران سامانه تحلیل اطالعات

 2931درصدی  نسبت به سال  9341رشد  گزارش 213115 سامانه تحلیل اطالعاتتعداد گزارش 

 2931درصدی نسبت به سال  1541رشد  سامانه  13 تعداد زیر سامانه های ،سامانه تحلیل و انتشار اطالعات 

سامانه داشبورد شاخص های شهر و  31بازنگری ، توسعه و بروز رسانی اطالعات سال 

 شهرداری تهران
 - عدد 111

دانشگاه و  به تمامی واحد های شهرداری مانند شورای شهر ، مجلس و کالنشهر ها،  صفحه 131 31تهیه وچاپ و انتشار الکترونیکی آمار نامه شهرداری تهران در سال 

سازمان ها و ارگان هایی که به نحوی در ارائه خدمات به شهر  مراکز علمی و تحقیقاتی و

 صفحه 911 31تهیه وچاپ و انتشار الکترونیکی آمار نامه شهر تهران در سال  گردیدارسال  تهران می باشند

گزارشات آماری مربوط به متولیان و درخواست کنندگان ذیربط جهت ارائه به آنها با 

 استفاده از سامانه تحلیل اطالعات
- - - 

 - - - عاتسامانه گزارش ساز آمار اطال 31پشتیبانی و بروز رسانی اطالعات سال  

 - واحد 241 تعداد واحد های مرتبط با تهیه آمار
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 آمار دایره اکانتینگ

 19تعداد درخواستهای سال  تعداد کاربران/دسترسی سامانه

Active directory14399 21131 کاربران فعال 

dial-up 11 21 

 9114 21441 اینترنت

 1191 1191 آرشیو شهرسازی

 211 233 آموزش

 2424 9915 (smsوتاه )پیام ک

 49 299 امور رسانه ای

 245 125 بازدید یکپارچه

 413 2911 تایید لحظه ای قبوض

 1 12 دکلهای مخابراتی

 252 21 زنان سرپرست خانوار

 21152 24151 شهرسازی تحت وب

 545 1111 عوارض خودرو تحت وب

 1 95 گزارش مالی مناطق

 521 2192 امالک درآمد وب

 211 21 ن و مقرراتقوانی

 211 22 سامانه جامع رفاه

 911 235 محاسبه تعرفه

 211 11 نذر فرهنگی

 29 2131 ساماندهی کارگران

 44 111 سامانه پسماند

 211 91 سامانه جامع اداره کل بانوان

 422 2213 سامانه طرح ترافیک

 211 5 سامانه استعالم پست

 111 214 سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

 211 22 سامانه راهنمای سعادت خانواده )رهسا(

 254 2325 سامانه حفاری

 211 311 سامانه جامع امالک مستغالت

 91414 2124 سامانه مدیریت کاربران

 1411 _ سایر

 35911 211131 جمع
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 معاونت اطالعات مکانی

 سرویس های تحت پشتیبانی معاونت اطالعات مکانی

 تعداد کاربر فعال دوده بهره برداریمح نام نرم افزار

 121 اینترانت مکانی اطالعاتسامانه بروز رسانی 

 1 اینترنت سامانه نقشه تهران

 1 اینترانت سامانه گزارشات مکان محور

 2151 اینترانت سامانه جامع اطالعات مکانی شهر تهران

 اینترنت (sdiنظام اطالعات مکانی )
 

 1 اینترانت ی شهر تهرانسامانه تصاویر ماهواره ا

 1 اینترنت سامانه موقعیت یابی آنی شهر تهران

 1 اینترانت سامانه نقشه های موضوعی

 1111 جمع

 
 19عملکرد معاونت اطالعات مکانی در سال  

 واحد کار حجم کار  عنوان فعالیت محور فعالیت

 کیلومترمربع 1211 2939واره ای تهران و حریم تهیه و آماده سازی و بهره برداری تصاویرماه تصاویر ماهواره ای

 کیلومترمربع 11 شهر تهران( 11و12و5و2و1و1و4و9و1و2تبدیل و تولید نقشه پایه مناطق باقیمانده از سال قبل)  تبدیل نقشه

 شیت 39 تولید و کارتوگرافی نقشه کارتوگرافی نقشه

 تولید نقشه

 کیلومترمربع 211 عکسبرداری هوایی

 کیلومترمربع 211 مینی نقشه پایه شهر تهرانتکمیل ز

 کیلومترمربع 211 برداشت نام معابر و اماکن شاخص جهت گویاسازی  نقشه

 کیلومترمربع 211 ساخت سطوح و عوارضی نظیر پیاده رو، سواره رو و قطعات ملکی

 کیلومترمربع 911 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر

 ترمربعکیلوم - فتومپ شهرداری مناطق

 کیلومترمربع - نقشه خدمات شهری

 پارسل 41111 (11111جانمایی کد پارسل ممیزی بر روی پارسلهای نقشه جدید )از مجموع 

 کیلومترمربع - بروزرسانی شبکه معابر شهر تهران بروزرسانی

 چاپ کتاب

 جلد 2 صفحه می باشد( 141)مجموعا  2939کتاب راهیاب 

 شیت 39 گانه 11تولید نقشه مناطق 

 جلد 1111 شماره می  باشد( 4چاپ مجله شهرنگار )شامل 

 نسخه - 39کتاب ارزش معامالتی امالک

اصالح پرونده و تولید 

 گزارشات

 پارسل 9111 اصالح پارسل امالک CTSجوابگویی به 

 پرونده 11111 بررسی پرونده های شهرسازی جهت کارتابل اصالح نقشه

 گزارش 11 ید در سامانه گزارشات رصد شهریتولید گزارشات جد
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 معاونت پرداختهای الکترونیک

 19گزارش کارت مشترک شهروندی در سال 
 تعداد تراکنش تعداد کارتخوان نام پذیرنده

 113111252 522 مترو تهران

 412122123 1111 اتوبوسرانی تهران

 12212 942 کمیته امداد تهران

 2522123 299 اتوبوسرانی اسالمشهر

 133922 11 اتوبوسرانی پاکدشت

 2112112 1152 پارکومتر

 332911141 5525 جمع 

 

 «کارت مشترک شهروندی»گزارش روند بهره برداری از 

 19سال 19سال آیتم

 1 1 تعداد پذیرنده کارت مشترک شهروندی

 5525 5221 تعداد کارتخوان

 332911141 311424125 تعداد تراکنش

 

 که و امنیتمعاونت شب

 19در سال سرویس های تحت پشتیبانی معاونت شبکه و امنیت 
 تعداد کاربر فعال محدوده بهره برداری نام نرم افزار

mail.tehran.ir 51151 اینترنت اینترانتی( -)اینترنتی 

Active Directory 51254 اینترانت 

virtual private network ((VPN 942 اینترنت 

ESX Host 11 اینترنت اینترانتی( -ترنتی )این 

External Nagios 1 اینترنت 

Network Monitoring Nagios 1 اینترانت 

Nagios XI 1 اینترانت 

Nagios Core 1 اینترانت 

SolarWinds for Control Traffic 22 اینترانت 

Solarwinds For Datacenter 1 اینترانت 

Solarwinds For Fiber & Wireless 23 اینترانت 

For Monitoring Network Switches On Layer SolarWinds1 1 اینترانت 

Internet Mars 21 اینترنت 

External NRPE Nagios 1 اینترنت 

SCOM for Monitoring Portals 1 اینترنت 

SCOM for Microsoft Services 1 اینترانت 

Storage Manager Profiler 9 اینترانت 

KnowledgeTree 2 اینترانت 

NRPE Nagios 1 اینترنت 

Antivirus 51 اینترانت 

CA Server 9 اینترنت 

 اینترانت سرویسهای پایگاه داده
 

VDI  211 اینترنت به صورت پایلوت 

 9 اینترانت پرتال امنیت
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 19( در سال Nagiousگ سطح دسترسی به سرورها و تجهیزات شبکه ) نمانیتوری
 )درصد(Availability )درصد(Down Time تعداد سرور تحت کنترل سرورگروه های 

DB 51 1411 3241 

APP 921 1415 3542 

Switch & Router 191 1425 3941 

Security Group 22 1411 3343 

OS 411 1411 3543 

 32421 14191 2941 جمع

 

 19در سال  های اعالم شده به تفکیک نوع Alertآمار

 اعالم شده  Notificationتعداد  اعالم شده  Alertتعداد  Alertنوع 

Host 112151 1111 

Service 31191 1131 

 142 14993 سوئیچ های شبکه دیتا سنتر

 5525 52921 سوئیچ های مناطق

 24152 415111 جمع 

 
 19در سال آمار پایگاه داده های معاونت شبکه و امنیت

 تعداد پایگاه داده اد سرویستعد تعداد سرور نوع پایگاه داده

 تعداد پایگاه داده

 سایر عملیاتی

SQL Server 11 11 2122 233 125 

Fox Pro 2 2 2 1 2 

Oracle 23 11 19 11 9 

Informix 1 19 291 1 291 

MY SQL 4 4 21 21 1 

apache 1 1 1 1 1 

postgresql 1 1 21 21 1 

MySqld 1 1 9 9 1 

 912 544 2112 211 34 جمع

 19تعداد سرویس ها تا پایان سال  19تعداد پایگاه داده تا پایان سال  19تعداد سرورها تا پایان سال  SQL Serverنسخه 

1111 1 99 1 

1111 4 12 4 

1115 21 51 29 

1115R1 95 593 42 

1121 1 12 1 

1124 2 21 2 

 11 2122 11 جمع
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 اده به تفکیک نوعآمار درخواست های پایگاه د

 تعداد پایگاه داده های مرتبط تعداد درخواست نوع درخواست

 DDL 2311 51 تغییر ساختار داده ها  

 145 234 بازیابی در محیط تست

 DCL 925 291دسترسی کاربر 

 19 2229 هاDMLتغییر محتوای داده  

 33 211 ایجاد پایگاه داده جدید

 21 229 دریافت نسخه پشتیبان

 11 11 دسترسی حضوری

 91 11 جایگزینی با نسخه پشتیبان

 21 14 لینک به اشیاء خارجی

 22 22 رفع کندی سرویس

 2 21 تغییر وضعیت

 Schema  13 11دریافت

 2 5 تست ترمیم پذیری پایگاه داده

 DML 1 1رفع کندی و اشکال در اجرای 

 23 14 رفع خرابی پایگاه داده

 1 1 جابجایی پایگاه داده

 121 1512 جمع

 اداره سایت مرکزی 

 واحد نوع فعالیت
تعداد در پایان 

 19سال 

ایجاد یا اضافه 

 شده
 از رده خارج شده

تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال 

رفع اشکال 

 شده

 1 111 1 11 421 عدد تعداد سرورهای فیزیکی دیتا سنتر

 1 3 1 1 3 عدد تعداد سرورهای فیزیکی سایت پشتیبان

 131 2211 553 519 2291 ترابایت یزان فضای ذخیره سازی سرورهام

 1 31 1 3 52 عدد تعداد سرورهای آزاد دیتا سنتر

 1 51254 1 21221 21121 عدد * تعداد کاربران اکتیو دایرکتوری

 1 1911 1 111 1221 عدد سرویسها و نرم افزارهای کاربردی و عمومی

 1 451 1 224 911 عدد های تحت پشتیبانی OSتعداد 

 1 2211 1 222 313 عدد نصب سیستم عامل های مختلف

 تعداد کاربران اکتیو دایرکتوری فعال و غیر فعال قید شده است *

 عمدتا تجهیزات ذخیره سازی فرسوده با تجهیزات جدید جایگزین گردیده اند. 2939در سال 
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 19در سال اداره شبکه فعایت های تحت پشتیبانی 

 واحد عالیتعنوان ف
تحت پشتیبانی 

 19در پایان سال

ایجاد یا اضافه 

 19شده در سال

تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال

رفع اشکال شده 

 19در سال

 421 215914 4111 219515 ساختمان تعداد نودهای شبکه شهرداری تهران

 31 2253 22 2225 لینک تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق رادیو(

 11 139 23 124 ساختمان تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق فیبر(

 1 52 1 52 ساختمان تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق کابل(

تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران از طریق 

Wimax )مبین( 
 2 255 211 51 ساختمان

 1 2191 213 2912 ساختمان تهران تعداد مراکز شبکه شهرداری

 Mb/s 251 1 251 1 پهنای باند اینترنت

 

 19در سال  اداره امنیتفعالیتهای تحت پشتیبانی 

 ایجاد یا اضافه شده 19تعداد در پایان سال  نوع فعالیت
تحت پشتیبانی تا پایان 

 19سال 

 2121 212 2419 های تحت پشتیبانی Tokenتعداد 

Update 913 111 212 آنتی ویروس سرور های 

Upgrade 291 24 12 سرور های آنتی ویروس 

Troubleshooting ( سرورهای آنتی ویروسClient- Server) 115 212 2913 

 FTP 212 155 413بارگذاری فایلها در 

 Security Group 11 21 291ارسال ایمیل های آموزشی به کاربران  

 Desktop Central - 14 14اسکن دیتاسنتر با استفاده از 

Troubleshooting  سرورهایDesktop Central - 211 211 

 -مقاله های آموزشی -به روز رسانی محتوای پرتال امنیت از جمله )اخبار

 مجالت و ...(
22 11 291 

Troubleshooting 112 21 211 سرورهای دیتاسنتر 

 

 WANاقدامات صورت گرفته دایره 
 اخت دیتا سنتربهینه سازی زیر س

 ایجاد زیر ساخت اینترنتی برای شرکت های خدمات اینترنتی

 پروژه ایجاد بک آپ مراکز سلول

 کیلو متری در تره بار مرکزی تهران 22ایجاد پوشش 

 ت پستشرک -شرکت برق -سازمان آب و فاضالب تهران-سازمان ثبت احوال یا اسناد -راه اندازی فیبر و ارائه سرویس به پلیس ناجا

 USSDایجاد زیر ساخت ارتباطی با همراه اول جهت پروژه 

 بررسی و سازمان دهی لینک های پشتیبان اتوبوسرانی

 بهینه سازی زیر ساخت ارسال تخلفات به پلیس ناجا

 های ورودی و خروجی میوه و تره بار مرکزی gateتجهیز و ایجاد ارتباط فرا ساختمانی و داخلی کلیه 

 ساخت پروژه اذانایجاد زیر 
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 LANاقدامات صورت گرفته دایره 
 تهران 24و  1درمناطق  port securityایجاد 

 DOT 2Xایجاد زیر ساخت 

 1ایجاد مانیتورینگ سوئیچ های الیه 

 VOIPتجهیز ساختمان های ذیل به سوئیچ های 

 شهرداری مرکز

 سازمان زیبا سازی

 24-21-1-9مناطق 

 رهنگی و امور بین المللمعاونت اجتماعی و ف

 

 اهم فعالیتها و پروژه ها
 متمرکز سازی سرور های آنتی ویروس و انتقال به دیتاسنتر

 (Shell Control Box SCBراه اندازی فاز یک پروژه )

 DLP(Data Loss/Leakage Prevention) تحقیق و بررسی نرم افزارهای 

 های ایرانی و خارجی WAFتحقیق و بررسی 

 TEHRAN.irبر روی وب سایت های  SSL TURK TRUSTنسخه جدید گواهینامه  نصب

 Exchangeبر روی    Anti Spamو راه اندازی   Exchangeتهیه چک لیست امنیتی

 تست نفوذ وب سایت های اینترنتی

 IISو  SQLتهیه چک لیست های  امنیتی   مانند: 

 کلیه کارکنان ، مشاورین و پیمانکاران سازمان ( برایNDAتهیه توافقنامه  عدم افشا اطالعات )

 به مسئولین امنیت مناطق Desktop Centralآموزش نرم افزار 

 به روزرسانی محتوای پرتال امنیت )آموزش، مقاله ، اخبار، نرم افزارهای امنیتی و ...(

 

 معاونت مخابرات و الکترونیک

 رات و الکترونیکسرویس های نرم افزاری تحت پشتیبانی معاونت مخاب

 محدوده بهره برداری نام نرم افزار
 پشتیبانی

 تعداد کاربر فعال CTSتعداد  Helpdeskتحت پوشش سامانه 

voip اینترانت  1411 - 

  954 43 اینترانت سامانه پخش اذان 

  111 111 اینترانت نظارت تصویری

  491 4195 اینترانت (Microsoft Lyncویدئو کنفرانس )

 -  123 اینترانت صدا وسیما

 4341 9211  1 جمع
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 19آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره با سیم تا پایان سال 

 عنوان فعالیت
تحت پشتیبانی تا  واحد کار

 19پایان سال 

ایجاد یا اضافه شده 

 19در سال 

از رده خارج شده 

 19درسال 

تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال 

رفع اشکال شده 

 19سال در

 2119 1114 11 19 1451 خط تعداد خطوط تلفن ثابت

 2113 24911 111 1 21111 خط تعداد خطوط تلفن داخلی

 5591 21524 121 19 22451 جمع 

 

 19تا پایان سال  اداره بی سیمتجهیزات تحت پشتیبانی 

 نوع شبکه

 بی سیم 
 19رفع اشکال شده در سال 

تعداد کارت 

بیسیم صادر 

 شده

شتیبانی تحت پ

تا پایان سال 

19 

افزایش 

ظرفیت در 

 19سال 

از رده خارج 

شده در 

 19سال

تحت 

پشتیبانی 

تا پایان 

 19سال 

Program 
شده 

 19درسال 

 11 ترانک

2214 

431 1 1 431 491 

 مدارباز

بی سیم 

 مدارباز
 شارژ آنتن

نصب بی سیم 

 222 2221 1 1 2221 خودرویی

111 211 11 41 

 2242 1111 1 1 1111 جمع

 

 19سال  19سال  واحد کار شرح فعالیت

 9195 12191 پیام  پیام های دریافتی شبکه ترانک

 22119 29311 پیام  پیام های دریافتی شبکه مدار باز

 21212 91491 جمع 

 

 19 سال پایان تا اداره برق اضطراری پشتیبانی تحت تجهیزات آمار

 واحد کار عنوان فعالیت
یبانی تا پایان تحت پشت

 19سال 

ایجاد یا اضافه شده در 

 19سال 

تحت پشتیبانی تا پایان 

 19سال 

 kva 24311 1111 22211 مجموع توان برق اضطراری

 114 31 113 دستگاه UPSتعداد 

 195 91 119 دستگاه تابلو برق

 991 41 131 حلقه چاه ارت

 2111 111 411 ساختمان UPSتعداد ساختمان های دارای 

 23241 1321 21221 جمع 

 

 19آمار تجهیزات تحت پشتیبانی تا پایان سال 
 نوع تجهیزات

تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال 

ایجاد یا اضافه شده در 

 19سال 

از رده خارج شده درسال 

19 

تحت پشتیبانی تا پایان 

 19سال 

 425 151 119 112 بلندگوی پخش اذان

Voip 9991 9111 1 1191 

 119 1 211 442 مداربسته اتتجهیز

 4195 1 1112 1192 ...(سایر موارد ) ویدئو کنفرانس و

 21121 151 1251 1921 جمع 
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 معاونت نرم افزار

 جدول سرویس های نرم افزاری معاونت نرم افزار

 نام نرم افزار
 محیط

 اجرا 

 محدوده 

 رداریببهره 

 پشتیبانی توسعه

 تحت پوشش 

 ITSMسامانه 

 تعداد
 Releas 

 تحت پوشش سامانه 

Helpdesk 
 CTSتعداد 

 تعداد 

کاربر 

 فعال

  11  225 2154 اینترنت وب سامانه حمل و نقل و آرم طرح ترافیک

 -  93  24 اینترنت وب سامانه بلیط الکترونیکی

  1  9 119 اینترنت وب معاینه فنی )خودرو و موتور سیکلت(

  42  2332 44111 اینترانت وب سامانه اتوماسیون اداری

 - - -  9 اینترنت وب نرم افزار نظام پیشنهادات

 - - -  1 اینترنت موبایل نرم افزار همراه شهرداری تهران

 -  24  219 اینترنت ویندوز مدیریت پسماندهای ساختمانی

 - - -  2 اینترنت وب پرداخت الکترونیکی عوارض )نوسازی و کسب و پیشه(

  2  112 1599 اینترانت وب مانه تعرفه دفاترسا

 -  43  222 اینترنت وب سامانه های فوریت شهری و نظارت همگانی

  11 - - 111 اینترنت وب فرهنگی )اتاف( -سامانه هوشمند ارزیابی تأثیرات اجتماعی

 - - -  9 اینترانت وب 1 1ساماندهی اطالعات اصناف کیوسک و بند

 - - -  1 اینترنت وب ریت مکانیزه مراکز خرید و فروش خودروسامانه مدی

 - - -  29 اینترنت وب سامانه ثبت نام جشنواره مشکات

  212  21112 1231 اینترانت وب سامانه شهرسازی

 - - -  1 اینترانت وب سیستم جامع رفاه و گردشگری

 - - -  13 اینترانت وب مدیریت نشر

  12  91 121 اینترانت وب نساماندهی کارگرا

 - - -  1 اینترنت وب LMSسیستم نرم افزار 

 - - -  2 اینترنت وب EMISسیستم نرمافزار 

 - - -  1 اینترانت وب موتور جستجوی خبری

  13  1911 1231 اینترانت وب آرشیو الکترونیکی اسناد

  21 - - 91 اینترانت وب سیستم مدیریت همایش ها و سمینارها

  45  9429 441 اینترانت وب بازدید -سامانه جامع درآمد امالک

  91  912 111 اینترانت وب سامانه امالک مستغالت

 - - -  1 اینترانت وب سامانه آرشیو الکترونیکی انتصابات

 -  9  139 اینترانت وب سیستم جامع منابع انسانی

 -  42  1 اینترانت وب (سیستم جامع امور حقوقی )قراردادها

 - - -  1 اینترانت وب کانون نخبگان بسیج



 سالنامه آماری شهرداری تهران 

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         991
 

 

 نام نرم افزار
محیط 

 اجرا

محدوده بهره 

 برداری

 پشتیبانی توسعه

تحت پوشش 

 ITSMسامانه 
تعداد 

Release 

تحت پوشش سامانه 

Helpdesk  تعدادCTS 
تعداد 

 کاربر فعال

  29 اینترنت وب هیئت رسیدگی تخلفات اداری
 

2 - 

  11 اینترنت وب سامانه جامع امور ایثارگران
 

3 - 

 - - -  15 اینترانت وب سامانه مدیریت و نگهداری دیتاسنتر و پایگاه داده ها

 - - - 111 - اینترنت - سیستم جامع تاکسیرانی

  2 اینترانت وب مکاتبات دعاوی حقوقی
 

21 - 

کتابخانه ها ی برای (نرم افزار کتابخانه ای پیام 

 )معاونت اجتماعی
  1 اینترانت -

 
21 - 

  2 - - 41 اینترانت وب سیستم جامع بهشت زهرا و متوفیات

  231  21511 1159 اینترانت ویندوز سیستم جامع مالی

 - - -  1 اینترنت وب یکپارچه سازی پرداخت های الکترونیکی شهرداری

 - - -  1 ینترنتا وب قوانین و مقررات)شورای شهر(

 - - -  14 اینترنت وب سامانه جشنواره ساب پرتال

 - - -  1 اینترنت وب سامانه جشنواره های شکوفا

 - - -  2 اینترانت ویندوز سامانه اشتراک خرید نشریات همشهری

 - - - - - - - سیستم جامع تردد حرست کل

 - - - - - اینترانت ویندوز امور مجامع -سیستم بودجه 

  21 اینترنت وب نذر فرهنگی
 

15 12 

  23 اینترانت وب سامانه فعالیتهای مرکز مداخله در بحران)رهسا(
 

29 21 

  4 اینترانت وب سامانه صدور مجوز حفاری
 

1211 121 

  195 اینترنت - ماده صد
 

451 2222 

  24  111 25511 اینترنت - نظام مهندسی

  195  111 2211 اینترنت وب مهندسین ناظر

  195 - - 2155 اینترنت - سیستم ناحیه محوری

 - - -  91 اینترانت وب توانمندسازی بانوان

 - -  13  اینترانت وب سیستم جامع امور بانوان

 -  12  21 اینترنت وب سامانه شهربان و حریم بان

سامانه جامع مدیریت تعمیرات و نگهداری پل های 

 ر تهرانشه
 - - -  1 اینترانت وب

  2 - - 21 اینترانت وب سامانه پژوهشیار

  2  49 2425 اینترانت وب smsسامانه تولید پنل 

 - - - - - اینترانت - مگفا

  2 - - 31 اینترانت وب امور مشارکتها

  2 - - 22 اینترانت وب سامانه امور مجلس دفتر شهردار
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ط محی نام نرم افزار

 اجرا

محدوده بهره 

 برداری

 پشتیبانی توسعه

تحت پوشش سامانه 
ITSM 

تحت پوشش سامانه  Releaseتعداد 
Helpdesk 

 تعداد کاربر فعال CTSتعداد 

 - - -  1  اینترنت وب AVLسامانه 

 - - -  29 اینترانت وب نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکاران

ن سامانه مدیریت روسازی معابر تهرا
RPMS 

 - - -  9 اینترانت وب

سامانه تدوین و اجرای بودجه )سامانه 

 بودجه ریزی عملیاتی(

  12 -  111 اینترانت وب

صدور و مدیریت شناسه قبض عوارض 

 آموزش و پرورش

 - - -  2 اینترانت وب

سامانه جمع آوری و صدور فیش عوارض 

 دکل های مخابراتی

 - - -  23 اینترانت وب

ه جامع مالی تحت وب )قسمت سامان

 درخواست کاال یا خدمات(

 - - -  254 اینترانت وب

سیستم اتوماسیون اداری  اداره کل 

 حراست

-   - - - - - 911 

داشبورد -سیستم محکومین و مجرمین 

حقوقی  اداره  -پیمانکاران اداری -مذیریتی

 کل حراست

 -  - - - - - 911 

انه  اداره کل اتباع بیگ-3ابنیه-سیستم خبر

 حراست

 - -  - - - - 911 

 - - - - - اینترنت وب سامانه توزین پسماند

  912 2 - - اینترانت -  مخزن اسناد امالک  و مستغالت

سرویس اکانت اینترنت 

 (IBSNGشهرداری)

  12 - - 21442 اینترنت وب

سرویس اکانت اینترنت 

 (IBSNGشهرداری)

  4 - - 21442 اینترنت ویندوز

 -  1  2491 اینترانت وب پرتال سازمان

  11  1111 15111 اینترانت وب سیستم تردد

 -  -  291 اینترانت وب تایید لحظه ای قبوض

 - - -  2 اینترانت وب بانک مدیران جامع )بانک مدیران فردا(

 - - -  9 اینترانت وب سامانه ارزشیابی مدیران ارشد

عات مدیران شهری سامانه جامع اطال

 )ثبت نام اینترنتی(

 - - -  1 اینترنت وب

 - - -  1 اینترانت وب سامانه شناسایی و انتصاب مدیران

بانک مدیران میانی شهرداری 

 (24-29تهران)سامانه مدیران 

 - - -  1 اینترانت وب

  - - - - اینترنت وب خدمات الکترونیک سازمان بهشت زهرا

Inventory اینترانت زویندو - -  - 11 

 919911 11119 99 9111 19 جمع 
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 دفاتر خدمات الکترونیک شهر-شرکت فناوران 
 

 19-19 یو معمار یشهرساز یساختمان یشهر در حوزه پروانه ها کیمار عملکرد دفاتر خدمات الکترونآ

 درصد تغییر 19سال 19سال خدمات

 21- 155191 993315 ثبت درخواست

 29- 112124 153511 بازدید

 91- 11119 42111 بررسی خالف

 99- 159324 414112 چاپ عواض صدور پروانه

 91- 21151 14135 چاپ عوارض صدور نظارت فنی

 13- 114524 155144 پیش نویس پروانه

 19- 994291 492119 دستور نقشه

 21- 194111 112411 231111نقشه 

 92- 224121 112211 چاپ پروانه

 41- 21452 11395 ید  مجددبازد

 11- 922114 412115 کنترل نقشه مجدد

 44- 5111 24131 بررسی خالف مجدد

 

 19-19آمار عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه گواهی های ساختمانی  

 درصد تغییر 19سال 19سال خدمات

 4 114915 141112 ثبت درخواست

 1 441213 494152 بازدید

 1- 911121 912511 الفبررسی خ

 4- 415392 414149 چاپ عوارض صدور نظارت فنی

 - - 91 پیش نویس پروانه

 9 491219 412924 پیش نویس گواهی

 - 22 - دستور نقشه

 2- 922424 924193 231111نقشه 

 2- 952259 951111 چاپ گواهی

 1- 111924 194249 بازدید  مجدد

 21- 212211 254994 بررسی خالف مجدد
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 19-19آمار عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه گواهی های ساختمانی  

 درصد تغییر 19سال 19سال نوع درخواست

 1 151511 154555 پایان کارساختمان

 9 1451 1429 تمدیدپایان کارساختمان

 4- 454141 119155 عدم خالف

 2- 21511 29524 43پایان کارقبل از

 5 111355 124131 ارآپارتمانیپایان ک

 1 122255 111212 بالمانع ناحیه

 5 14151 43521 پایان کار صوری

 

 19-19آمار عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه پروانه های ساختمانی  

 درصد تغییر 19سال 19سال نوع درخواست

 94- 31242 242119 پروانه ساختمان

 24- 113525 215393 تخریب ونوسازی

 49- 3392 22931 اضافه اشکوب

 91- 22121 22142 توسعه بنا

 12- 911154 421151 تغییرنقشه پروانه

 93- 1211 5431 تغییرات

 41- 213 2155 اضافه اشکوب وتوسعه

 12- 5111 21352 ابطال

 41- 1229 9512 تبدیل
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 سازمان حمل ونقل ترافیک
 

 

 39-39 یدر سال ها کیعملکرد سازمان حمل و نقل تراف

 39سال  32سال  31سال 39سال عنوان فعالیت
درصد 

 تغییر

 0 0 0 1 1 نظارت بر احداث  و توسعه پاركينگ روباز ،طبقاتي و مکانيزه)عدد(

 3 333 313 531 191 عدد(() BRTو طراحي حمل و نقل عمومي)توسعه پايانه ها،ايستگاهها پهلو گاه ها 

 3 333 313 531 191 )دستگاه(BRTاحداث و توسعه پايانه ها ، ايستگاهها پهلو گاه ها و 

 هزينه جهت ارتقا فرهنگ عبور ومرور)هزار ريال(
1010000

0 

3310000

0 

1000000

0 

1000000

0 
0 

 0- 951 1000 900 1000 اصالح هندسي معابر)مورد(

 1 10000 0 3500 3500 تي)مترمربع(احداث ديوار صو

 33 51900 11900 11900 0300 ها)مترمربع( بزرگراه حاشيه موجود در شده نصب صوتي ديوارهاي مساحت

 3 1330 1530 1130 100 جزيره ايمني موجود)مورد(

 11- 3353 10300 13000 3130 مناسب سازي معابر جهت معلوالن و جانبازان )نقطه(

 31 1999310 3310000 3535000 3910000 ي معابر سطح شهر تهران)مترطول(نظارت برخط كش

 0 135 110,3 113,5 101 ساماندهي حمل و نقل شهري ,ايمن سازي و بهسازي مسير ويژه اتوبوس)كيلومتر(

 1 15300 15000 11313 9933 مديريت و نظارت بر ترافيک ساكن حاشيه اي پاركبان)فضاي پارک(

 11- 100 503 01 33 ترافيک, نصب و نظارت دوربين هاي تصويري)عدد( كنترل مکانيزه

 نظارت بر نصب تجهيزات ايمني و ترافيکي

 )رفلکتور،گل ميخ ، سرعت گير الستيکي و ...()عدد( 
33000 95000 100000 31335 -39 

نظارت بر نصب و نگهداري  انواع جانپناه و ايمني وگاردريل در سطح 

 (بزرگراهها)مترطول
00000 130000 133000 105335 53 

نظارت برنصب و نگهداري تابلوي شناسائي و تعيين مسير)دكل هاي دروازه اي، 

 كنسولي ، صليبي و ...()متر مربع(
3000 3391 1300 3339 13 

 51- 131 130 193 31 توسعه زير ساخت مخابراتي فيبر نوري)كيلومتر(

 13 1150 901 011 355 زيرساخت فيبر نوري موجود)كيلومتر(

 نصب و نگهداري عالئم  ايمني و راهنمائي و رانندگي

 )سرعت كاه آسفالتي()مترمربع (
1000 1300 1950 5000 3 
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 39-39عملکرد سازمان حمل و نقل ترافیک در سال های 
 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال 39سال عنوان فعالیت

 30 39 31 13 10 پل عابرپياده مکانيزه موجود)دستگاه(

 0 13 13 3 50 پل عابرپياده روگذر)دستگاه(

 0 1 1 0 0 پل عابر پياده زيرگذر)دستگاه(

 130 300 130 330 510 احداث جزاير ايمني عابرين پياده)عدد(

 1033 1331 113 1030 1313 موتورسيکلت ترخيص شده)دستگاه(

 90 3193 1090 5033 3501 موتورسيکلت موجودي انبار)دستگاه(

 - 0 0 195303 595330 درآمد حاصله از نگهداري موتورسيکلت)هزار ريال(

 3 31000 59000 53091 19533 تعدادكل جاي پارک حاشيه اي )تحت پوشش و غير(

 5 5133 5151 1093 391 تعداد خودپرداز پارک موجود)دستگاه(

 0 13000 13000 11133 9300 تعداد جاي پارک)دستگاه خود پرداز(

 1 15300 15000 11313 9933 تعداد جاي پارک)پاركبان(

 13 11535 13001 15310 9300 درآمد حاصله كارت پارک)ميليون ريال(

 فضاي پارک تامين شده توسط شهرداري يا مشاركت بخش خصوصي
     

 

 31-39موجود در سطح شهر تهران در سالهای   متعلق به شهرداری آمار پارکینگ های
 ظرفیت)دستگاه( مساحت)مترمربع( تعداد ینگپارک سال

91 

 3535 133359 0 طبقاتي

 535 1935 3 روباز

 3333 139391 11 جمع

 مکانيزه
 

3500 130 

95 

 3535 133359 0 طبقاتي

 535 1935 3 روباز

 3333 139391 11 جمع

 130 3500 1 مکانيزه

93 

 3535 133359 0 طبقاتي

 535 1935 3 روباز

 3333 139391 11 جمع

 130 3500 1 مکانيزه

 

 22-39طول معابر شهر تهران در سال های 

 39سال  32سال 31سال  39سال  23سال  22سال  22سال  واحد عنوان قلم

)شامل : معابر شرياني 1طول معابر شرياني درجه 

 موجود در محدوده شهري( 1درجه 
 310 310 310 310 355 591 599 كيلومتر

 معابر شرياني فرعي طول

 (5)شامل: معابر شرياني درجه 
 300 300 300 300 313 331 319 كيلومتر

 131 131 103 333 333 309 333 كيلومتر بزرگراه ها -طول شبکه معابر

 305 305 305 359 501 530 100 كيلومتر رمپ ولوپ-طول شبکه معابر

 1315 1315 1133 1390 1330 1309 1319 كيلومتر معابر جمع و پخش كنند محلي
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 32-39 یگانه در سال ها22مناطق  کیتراف یمعاونت ها یها تیآمارفعال
 درصد تغییر 39سال  32سال  عنوان

 03 951 393 مورد اصالح هندسي

 خط كشي

 3 10501 9333 كيلومتر محوري

 13- 150155 115305 بلوک عابر پياده

 1- 5903 5939 ايستگاه ايستگاه اتوبوس

 51- 53031 33393 عدد انواع نوشتار،فلش

 نصب و نگهداري پل هاي عابر پياده
 - 0 0 دستگاه نصب

 3 333 333 دستگاه تعمير و نگهداري

 نصب،بازسازي و نگهداري چراغ هاي راهنمايي و رانندگي
 13- 591 330 تقاطع نصب

 50- 1991 5391 تقاطع تعمير و بازسازي

 ايمني و راهنمايي و رانندگي نصب و نگهداري عالئم
 3- 110335 131131 عدد نصب

 10 333033 530101 عدد تعمير و نگهداري

 نصب و نگهداري تابلوهاي شناسايي و تعيين مسير
 15- 0350 9133 متر مربع نصب

 53- 11333 11339 متر مربع تعمير و نگهداري

 نصب و نگهداري انواع جانپناه ايمني و گاردريل
 3 105335 131039 متر طول نصب

 1 313030 303010 متر طول تعمير و نگهداري

 3 133 139 دستگاه نصب نصب و نگهداري سرپناه هاي ايستگاه هاي اتوبوس شركت واحد

 همسطح سازي و احداث معابر جهت معلولين و سالمندان
 

 13- 15033 13315 نقطه

 11- 113515 511053 متر طول نصب وژ معابرنرده گذاري در اطراف ميادين و تقاطع ها و رف

 33- 13903 91110 متر طول تعمير و نگهداري )نصب و نگهداري(

 احداث و تکميل و تجهيز شهرک آموزش ترافيک
 500 3 1 شهرک احداث

 30 13 10 شهرک تعمير و نگهداري

 احداث و تکميل ساختمان راهنمايي و رانندگي
 

 30 3 1 ساختمان

 وسعه و ساماندهي پايانه و توقفگاهاحداث و ت
 110 50 0 پايانه احداث

 3390 3119 30 پايانه تعمير و نگهداري

 طراحي و احداث پياده راه
 - 1 0 كيلومتر احداث

 - 3 0 كيلومتر طراحي

 مسير ويژه دوچرخه

 39 51 11 كيلومتر طراحي مسير

 100- 0 15 كيلومتر احداث مسير

 0 551 551 كيلومتر دوچرخهطول مسيرهاي شبکه 

 10 119 133 عدد تعداد خانه دوچرخه موجود

 110 10000 3000 عدد تعداد دوچرخه

 13 303 311 مورد مطالعات انجام شده سال جاري توسط مشاور

 - 1 0 پاركينگ)ساختمان( تعداد پاركينگ احداث شده جديد احداث پاركينگ

 - 1310 0 پارک(واحد)فضاي  تعداد فضاي پارک طبقاتي

 33- 1 13 پاركينگ)ساختمان( تعداد پاركينگ احداث شده جديد احداث پاركينگ

 55- 115 133 واحد)فضاي پارک( تعداد فضاي پارک مکانيزه

 00- 3 11 پاركينگ تعداد پاركينگ احداث شده جديد احداث پاركينگ

 05- 330 3190 واحد)فضاي پارک( تعداد فضاي پارک همسطح

 ت پاركبانوضعي
 33 533 105 محور تعداد محور هاي تحت پوشش

 1 50001 19013 عدد فضاي پارک تعداد فضاي پارک
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 تهران ) ترمینالها ( یشهردار یسازمان پايانه های و پارک سوارها
 

 

 

 )مبالغ به میلیون ريال( 39لیست پروژه های  پايانه ها درسال 

  عنوان پروژه رديف

 واقعي

 هزينه انجام

 شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي
 اعتبار مصوب

تاريخ 

 شروع
 تاريخ پايان

 31 103359303 93 01 50000000 توسعه و بهسازي پايانه غرب 1

 35 139013150 93 01 50000000 توسعه و بهسازي پايانه جنوب 5

3 
 بهسازي پارک سوارهاي اقماري

 )نيمه متمركز( 
10000000 03 93 33935351 35 

 100 53301393 93 93 10000000 ماندهي و توسعه پايانه هاي درون شهريسا 3

 13 393333113 93 95 310000000 احداث و توسعه پايانه جديد شرق 1

 30 0 93 93 5000000 مطالعات پايانه جنوب غرب 3

 03 0 93 93 9000000 هوشمندسازي پايانه هاي برون شهري 3

 30 0 93 93 3100000 ي نيمه متمركزمطالعات مکان يابي پايانه ها 0
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 39-39عملکرد پايانه جنوب در سال های 
 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال  39سال عنوان

 وضع موجود پايانه

 )هزار مترمربع(

 0 111 111 111 111 كل مساحت پايانه

 0 30 30 30 30 سطح زيربنا

 933 11 1 - - مساحت قابل توسعه

 000 3 1 0 35 اختمساحت در دست س

 0 1 1 1 1 مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس 

 ها)تعداد/دستگاه(

 3 50 53 53 53 تعاوني هاي مسافربري

 0 130 130 130 119 سرويس هاي تاكسيراني

 11- 1330 1933 5113 5033 سرويس هاي اتوبوس

 0 3 3 3 0 پمپ هاي گازوئيل سوخت رساني)تعداد(

 ادسفر(سفرها)تعد

 1- 331 301 033 033 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 1- 331 301 033 035 سفرهاي كشوري

 - 0 0 0 1030 سفرهاي خارج ازكشور

 مسافري)ميليون نفر(

 3- 13,1 11,1 13,3 13,3 كل  مسافرين  سفرهاي انجام شده

 3- 3,5 3,1 0,5 0,5 كل  مسافرين  وارد شده به پايانه

 3- 3,5 3,1 0,5 0,5 ل  مسافرين  خارج شده از پايانهك

 3- 3,9 3 5,5 5,5 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 - 0,000 0,000 0,000 0,100 مسافرين خارج ازكشور
 

 39-39عملکرد پايانه غرب در سال های 
 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال  39سال عنوان

 وضع موجود پايانه

 ترمربع()هزار م

 0 310 310 310 310 كل مساحت پايانه

 0 13 13 13 13 سطح زيربنا

 - 0 - - - مساحت در دست ساخت

 0 1 1 1 1 مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس 

 ها)تعداد/دستگاه(

 5 33 33 31 33 تعاوني هاي مسافربري

 0 133 133 133 130 سرويس هاي تاكسيراني

 10- 1939 5331 5333 5333 وسسرويس هاي اتوب

 سوخت رساني)تعداد(
 0 9 9 9 9 پمپ هاي بنزين

 0 10 10 10 10 پمپ هاي گازوئيل

 سفرها)تعدادسفر(

 0- 1033 1133 1109 1190 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 0- 1030 1115 1133 1105 سفرهاي كشوري

 3 13333 13300 11535 13390 سفرهاي خارج ازكشور

 مسافري)ميليون نفر(

 10- 13,1 10,3 10,0 10,5 كل  مسافرين سفرهاي انجام شده

 9- 0,3 9,1 9,3 9,1 كل  مسافرين وارد شده به پايانه

 9- 0,3 9,1 9,3 9,1 كل  مسافرين خارج شده از پايانه

 9- 3,3 3,3 5,3 5,3 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 15- 0,015 0,01 0,01 0,01 رمسافرين خارج ازكشو

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       292
 

 39-39عملکرد پايانه  شرق در سال  های 

 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال  39سال عنوان

وضع موجود پايانه)هزار 

 مترمربع(

 0 35 35 35 35 كل مساحت پايانه

 0 3 3 3 3 سطح زيربنا

 - 0 0 0 0 مساحت در دست ساخت

 0 0 0 0 0 مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس 

 ها)تعداد/دستگاه(

 11 50 10 19 10 تعاوني هاي مسافربري

 0 111 111 111 110 سرويس هاي تاكسيراني

 13- 351 305 305 390 سرويس هاي اتوبوس

 0 3 3 3 3 پمپ هاي گازوئيل سوخت رساني)تعداد(

 سفرها)تعدادسفر(
 3- 113 139 131 191 كل سرويس هاي انجام شده)هزار سفر(

 3- 113 139 131 191 سفرهاي كشوري

 مسافري)ميليون نفر(

 1- 3,9 3,3 0,5 0,1 كل  مسافرين  سفرهاي انجام شده

 3- 3,1 3,3 3,1 3,51 كل  مسافرين  وارد شده به پايانه

 3- 3,1 3,3 3,1 3,51 كل  مسافرين  خارج شده از پايانه

 3- 1,3 1,0 1,1 1.1 مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

 

 39-39عملکرد پايانه بیهقي در سال های

 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال  39سال عنوان

 وضع موجود پايانه

 )هزار مترمربع(

 0 131 131 131 131 كل مساحت پايانه

 0 3 3 3 3 سطح زيربنا

 - 1 0 0 0 مساحت در دست ساخت

 0 0 0 0 0 مساحت فضاي دفاتر اداري

عاوني وسرويس ت

 ها)تعداد/دستگاه(

 0 0 0 0 0 تعاوني هاي مسافربري

 0 1 1 1 1 آژانس هاي مسافري داخل شهري

 0 103 103 103 133 سرويس هاي تاكسيراني

 13- 111 103 300 190 سرويس هاي اتوبوس

 سفرها)تعدادسفر(

 3- 510 513 553 550 كل سرويس هاي انجام شده)هزارسفر(

 5- 509 511 553 519 شوريسفرهاي ك

 53- 015 1100 1505 1333 سفرهاي خارج ازكشور

 مسافري)ميليون نفر(

 1- 3,3 3,9 3,5 3,5 كل مسافرين سفرهاي انجام شده

 1- 1,0 1,9 5,1 5,1 كل مسافرين وارد شده به پايانه

 1- 1,0 1,9 5,1 5,1 كل مسافرين خارج شده از پايانه

 0- 1,01 1,1 0,3 0,3 بستاني انجام شدهمسافرين سفرهاي تا

 50 0,015 0,01 0,01 0,01 مسافرين خارج ازكشور
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 سازمان مديريت و نظارت برتاکسیراني

 

 
 32-39 های آمار تعداد ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفکیک نوع خودرو در سال

نوع                   

 تاکسي/   نوع  خودرو
 پروتون پرايد سمند هیوندا پژو رنو پیکان

انواع 

 ون
 ساير

 جمع

 39سال

 جمع

 32سال

 30913 30913 133 0 153 0039 55003 110 33051 33 3303 سواري

 3031 3031 0 3031 0 0 0 0 0 0 0 ون

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 33939 33939 133 3031 153 0039 55003 110 33051 33 3303 93جمع سال 

 33939 33939 131 3031 153 0353 10939 153 33530 13 0090 95جمع سال

 0 0 0,3- 0,0 0,0 3,3- 13,3 13,3- 0,3- 19,3- 59,5- درصد تغيير

 100 - 0,3 9 0,3 11 53 0,3 33 0,1 11 95درصد به كل در سال 

 - 100 0,5 9,0 0,5 10,3 50,3 0,1 33,3 0,1 0,1 93درصد به كل در سال 

 

 31-39 یها ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفکیک طول عمر در سال آمار تعداد

 19-15سال 5-19سال  9 -5سال  نوع تاکسي
سال به  15

 باال
 31جمع 32جمع 39جمع 

 30913 30913 30913 1333 11309 30535 13139 سواري

 3031 3031 3031 0 0 3031 0 ون

 0 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

     33939 1333 11309 33593 13139 93جمع سال 

   33939   1009 0033 35099 51111 95جمع سال 

 33939     1305 1333 31933 31113 91جمع سال 

       3,3- 35,3 15,3 31,3- درصد تغيير

 

 31-39در سال های  تعداد قبوض صادر شده نسبت به کل تاکسي ها

 د کل تاکسي هاتعدا تعداد کل قبوض صادر شده تخلفات تاکسي ها شرح

 33939 35310 91سال

 33939 33501 95سال 

 33939 33311 93سال 

 0 5,1- درصد تغيير
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 31-39آمار تعداد ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفکیک نوع سوخت در سال های 

 نوع تاکسي

 39سال  32سال  31سال 

تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 هدستگا

 نوع سوخت

 دوگانه سوز تک سوز دوگانه سوز تک سوز
تک 

 سوز

دوگانه 

 سوز

 13103 13011 30913 10030 50033 30913 10033 50033 30913 سواری

 0 3031 3031 0 3031 3031 0 3031 3031 ون

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 13103 53033 33939 10030 53031 33939 10033 53005 33939 جمع 

 

 31-39در سال های دوره های آموزشي رانندگان تاکسي 
 39سال  32سال  31سال  شرح

 نام دوره آموزشي
تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع نفر 

 ساعت

                   آموزش مديريت بحران

 39300 3 9053 53003 3 1331 3093 5 3033 ان سرويس مدارسآموزش رانندگ

آموزش رانندگان 

 سرويس مدارس

آموزش قوانين و مقرات راهنمايي 

 ورانندگي
333 5 1533       9053 1,1   

   1,5 9053       330 5 331 اخالق حرفه ايي ورانندگي تدافعي

             0000 3 5000 آموزش ايمني تاكسيرانان

             500 5 100 آموزش اطفاء حريق

                   آموزش گردشگري

 313 3 113             آموزش راي هيات انضباطي

آموزش راي هيات 

 انضباطي

آموزش قوانين و مقرات راهنمايي 

 ورانندگي
            113 1,1   

   1,5 113             اخالق حرفه ايي ورانندگي تدافعي

   0 59301 53003 3 1331 13590 15 3139 جمع

ساعت آموزش اخالق حرفه اي و رانندگي  1,5ساعت آموزش قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و  1,1توضيحات : كالس آموزشي سرويس مدارس شامل 

 تدافعي بوده است .

ساعت آموزش اخالق حرفه اي و  1,5انين و مقررات راهنمايي و رانندگي و ساعت آموزش قو 1,1توضيحات : كالس آموزشي راي هيات انضباطي شامل 

 رانندگي تدافعي بوده است .
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 31-39عملکرد مقايسه ای  واحد ها ی سازمان تاکسیراني درسال های 

 39سال  32سال  31سال عنوان
 درصد تغییر درصد تغییر

32-31 39-32 

ي )مورد(
ت اجراي

حوزه معاون
 

 13 39- 1110 1350 5309 شهرشناسي

 - 100- 3533 0 313 تحويل خودرو

 31 15 33353 39300 33131 صدور، تمديد و تعويض كارنامه

 - 100- 3533 0 313 معرفي به شماره گذاري

واحد اشیا پیدا شده 

)تعداد(
 

 10 51- 501 103 510 اشيا پيدا شده تحويلي به سازمان

 53 00 113 155 31 ه به صاحباناشيا پيدا شده تحويل داده شد

 50- 31- 15 31 101 اشيا بال صاحب

ي ها )مورد(
س

ت وجرائم تاک
خلفا

ي به ت
ي ورسیدگ

واحد بازرس
 

 0,00- 3 10010 10031 13150 رسيدگي به شکايات

 9 3 5151 1915 1053 نقل و انتقاالت

 10,35- 3 031 1053 933 راننده غير مجاز

 -13 11 5310 3115 5033 عدم اعتبار كارنامه

 -95 3 1030 15115 11335 اخذ تعهد كتبي

 -13 3 1133 1353 1510 اخذ تعهد  رسمي

 - - - - - كشيک

 -11 53- 501 350 350 توقف در پاركينگ

 -11 19 335 301 330 نصب تزئينات غير مجاز

 53- 13- 111 110 133 عدم سوار  نمودن مسافر

 -3 10 3051 3139 5033 مترعدم نصب تاكسي

 10- 11 131 193 133 خطي سوار كردن )نارنجي(

 50- 0- 1910 5331 5330 فعاليت خارج ازخط )خطوط(

 

 31-39 های مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسیراني و تعداد شرکت خصوصي تحت نظارت سازمان تاکسیراني در سال

 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال عنوان

 0 1399305100 1399305100 1399305100 مسافر جابجا شده در ناوگان تاكسيراني)نفر(

 13- 51 53 53 (شركت خصوصي تحت نظارت سازمان تاكسيراني)تعداد

 133 3310 1393 - تعويض كاتاليست هاي تاكسي )دستگاه (

 3- 33 30 30 تعداد پايانه هاي تاكسيراني درون شهري )تعداد (
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 ای تحت پوشش سازمان مديريت و نظارت بر تاکسیراني شهر تهران به تفکیک سال ساخت )تعداددستگاه(تاکسي ه

 دوگانه سوز بنزين سوز جمع سال ساخت

33-33 1335 1331 53 

33 333 333 
 

30 501 501 
 

39 103 103 
 

00 1531 1531 
 

01 1313 1311 1 

05 3135 3130 15 

03 1331 1333 3 

03 3393 5031 1333 

01 3093 1110 1933 

03 11301 1933 9113 

03 10013 1553 0035 

00 11139 33 11153 

09 3330 10 3330 

90 0059 0 0059 

91 333 0 333 

95 0 0 0 

93 3533 0 3533 

 13103 53033 33939 جمع
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 ران و حومههشرکت واحد اتوبوسراني ت
 

 

 39-39هران در سال های خالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسراني ت
 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال  39سال عنوان بخش

 اتوبوسراني

 0 19 19 19 19 تندرو اتوبوسراني)كيلو متر( 1طول خط 

 5- 591 593 531 531 تندرو اتوبوسراني)دستگاه( 1ناوگان خط 

 3- 10 19 19 19 تندرو اتوبوسراني)كيلو متر( 5طول خط 

 11- 199 533 530 593 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 5ناوگان خط 

 0 13 13 13 13 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 3طول خط 

 3- 150 151 130 130 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 3ناوگان خط 

 3- 55 53 55 55 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 3طول خط 

 13 131 151 111 111 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 3ناوگان خط 

 0 10 10 10 0 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 1طول خط 

 1- 31 31 33 0 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 1ناوگان خط 

 3- 10 19 10 10 تندرو اتوبوسراني) كيلو متر( 3طول خط 

 3- 399 131 110 330 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 3ناوگان خط 

 0 15 11 11 11 وسراني) كيلو متر(تندرو اتوب 10طول خط 

 0 30 30 30 30 تندرو اتوبوسراني) دستگاه( 10ناوگان خط 

 0 901 901 351 131 آرتيکوليت)دو كابين( اتوبوسراني) دستگاه(

 شاخه ناوگان

 3- 3353 3330 3331 3933 ناوگان كل ) دستگاه(

 10- 5355 5133 5313 3103 ناوگان شركت واحد)بليطي( ) دستگاه(

 1 3101 3033 3991 3139 ناوگان بخش خصوصي ) دستگاه(

 - 0 0 0 500 ناوگان واحدگشت ) دستگاه(

 3- 3353 3330 3331 3933 جمع)دستگاه(

 شاخه خطوط

 3 133 135 131 115 تعداد خطوط خصوصي) خط(

 1 5035 5013 1910   طول خطوط خصوصي ) كيلومتر(

 11- 33 05 01 111 تعداد خطوط عمومي ) خط(

 3- 030 901 915 1151 طول خطوط عمومي ) كيلومتر(

 3 15 11 11 10 متوسط طول خطوط عمومي) كيلومتر(

 جابه جايي مسافر

 0 1,59 1,59 1,55 1,13 كل جابه جايي مسافر ) ميليارد نفر(

 1- 111100 130115 101035 153303 جابه جايي مسافر بخش عمومي )هزار نفر(

 - 0 0 03331 01130 جابه جايي مسافر واحد گشت )هزار نفر(

 3 399530 330100 333390 135333 جابه جايي مسافربخش خصوصي )هزار نفر(

 0 100 103 105 93 كل جا به جايي مسافر ماه ) ميليون نفر(

 1- 35191351 31009315 31315353 33000000 جابه جايي مسافر بخش عمومي ) نفر مسافر ماه(

 - 0 0 - 313350 جابه جايي مسافر واحد گشت ) نفر مسافر ماه(

 3 10530013 11011050 11530511 33093303 جابه جايي مسافربخش خصوصي ) نفر مسافر ماه(

 3- 3030150 3393333 3191133 3130010 جابه جايي مسافرسازمان نظارت ) نفر مسافر ماه(

 متوسط هزينه هر مسافر در

 طول يک سفر

 متوسط هزينه هر مسافر در طول يک سفربخش عمومي

 ) ريال(
1301 3113 3133 10303 31 

 طول عمر )سال(
 9 3 3,3 3,1 1 اتوبوس هاي بخش عمومي

 10 3,5 3,1 1,1 3,3 اتوبوسهاي بخش خصوصي

 - 3333 - - - تعداد ايستگاه اتوبوس سطح شهر  تعداد ايستگاه 

 11- 13 10 10 50 داد شركت خصوصي ) شركت(تع شركت هاي خصوصي
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 39مقايسه میانگین طول عمر اتوبوس های شرکت واحد )بخش عمومي( در سال

 میانگین طول عمر سال 15بیش از  سال 15تا  19 سال 19تا  5 سال 5تا  تعداد نوع اتوبوس

 53 305بنز
   

53 53 

 35 بنز 311
 

19 15 1 9 

 0 ولوو
     

 0 301تک كابين 
     

 BRT 539شهاب 
 

539 
  

3 

 5 530ايکاروس
   

5 55 

 0 اسکانيا
     

 13 رنو شهاب خودرو گازسوز
 

13 
  

9 

 39 13 31 رنو شهاب خودرو ديزل
  

0 

 0 گازسوز 313بنز 
     

 0 500ايکاروس 
     

 0 ايکاروس سه كابين
     

 130 مان گازسوز
 

330 100 
 

10 

 10 اشکودا
   

10 51 

 0 ورنو300نز ب
     

 390 ديزل313بنز 
 

515 130 
 

10 

 0 301بنز
     

 3 مگاترانس
 

3 
  

10 

 0 آكيا ديزل
     

Young Man 500 10 110 
  

1 

King Long 301 330 31 
  

3 

 0 زانگ تانگ
     

 1 1 ساير
   

1 

 3 33 590 1590 393 5355 93جمع /ميانگين سال 

 3 50 13 1313 910 5133 95جمع /ميانگين سال 
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 39مقايسه میانگین طول عمر اتوبوس های شرکت واحد )بخش خصوصي( در سال 

 میانگین طول عمر سال 15بیش از  سال 15تا  19 سال 19تا  5 سال 5تا  تعداد نوع اتوبوس

 0 305بنز
     

 33 311بنز
 

33 1 
 

0 

 0 ولوو
     

 0 301تک كابين 
     

 BRT 0شهاب 
     

 0 530اروسايک
     

 100 510 310 اسکانيا
  

1 

 13 930 1 933 رنو شهاب خودرو گازسوز
 

3 

 533 13 530 رنو شهاب خودرو ديزل
  

3 

 109 33 315 گازسوز 313بنز 
  

3 

 0 ايکاروس سه كابين
     

 391 مان گازسوز
 

301 110 
 

9 

 0 اشکودا
     

 0 ورنو300بنز 
     

 103 390 100 333 ديزل 313بنز 
 

9 

 0 301بنز
     

 33 مگاترانس
 

33 
  

9 

 0 رنوشهاب
     

 30 133 513 آكيا )گازوئيل(
  

3 

 11 11 آكيا )گازسوز(
   

3 

 0 ميدل باس
     

 10 زامياد ديزل
 

10 
  

3 

 130 130 زانگ تانگ
   

1 

 3 0 309 3033 313 3101 93جمع /ميانگين سال 

 3 0 9 5100 1310 3131 95جمع /ميانگين سال 
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 31-39مقايسه میانگین طول عمر میني بوس های سازمان میني بوسراني تحت نظارت در سال های 

 نوع

 39سال  32سال  31سال 

تا  تعداد
1 

سال
 

1 
تا 

10
 

سال
 

10
 

تا 
11
 

سال
 

ش از 
بي

11
 

سال
 

تعداد
 

تا 
1 

سال
 

1 
تا 

10
 

سال
 

10
 

تا 
11
 

سال
 

ش از 
بي

11
 

سال
 

تعداد
 

تا 
1 

سال
 

1 
تا 

10
 

سال
 

10
 

تا 
11
 

سال
 

ش از 
بي

11
 

سال
 

 110       110 151 0 0 0 151 159 0 0 0 159 بنز

 103 30     513 135 50 10 0 510 151 31 3 0 111 ايويکو

 333       333 301 0 0 1 303 003 0 0 1 003 فيات

 1 5 0 150 131 1 1 1 150 153 0 1 1 111 113 ساير

 910 35 0 150 1110 939 51 53 151 1133 1133 35 3 113 1501 جمع

 

 39-39مشخصات سازمان میني بوسراني تحت نظارت از سال 
 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال  39سال  عنوان

 3- 35 33 33 33 تعداد خطوط داخل شهري سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) خط(

 3- 303 350 353 330 تر(طول مسير خطوط سازمان ميني بوسراني تحت نظارت )كيلو م

 3- 1110 1133 1501 1335 تعداد ميني بوس سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) دستگاه(

 - 0 0 0 0 تعداد اتوبوس هاي تحت پوشش سازمان ميني بوسراني تحت نظارت ) دستگاه(

 جابجايي مسافر ناوگان ميني بوس راني سازمان ميني بوسراني تحت نظارت

 (ميليون نفر)
03 03 09 03 -3 

 

 ()مترمربع39-39امکانات  اتوبوسراني در سال های 

 39سال  32سال  31سال  39سال  عنوان

 01901 01901 01901 01901 مساحت فضاي اداري

 513313 513313 513313 513313 مساحت فضاي تعميرگاهي غير مسقف

 93335 93335 93335 93335 مساحت فضاي تعميرگاهي مسقف

 3333335 3333335 3333335 3333335 ت تعميرگاهي توقفگاهيمساح



 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

 221                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 )نفر(39-39تعداد پرسنل شاغل در سیستم اتوبوسراني شهری در سال های 

 39سال  32سال  31سال  39سال نوع استخدام

 0019 9530 9013 11595 رسمي

   0 0 0 پيماني

 1 1 3 31 قراردادي )موقت(

         روزمزد

 
 39-39تحويلي بودجه سال های اتوبوس های 

 39سال  32سال  31سال  39سال نوع اتوبوس

 0 0 0 0 مگاترانس

 13 0 0 0 شهاب ديزل

 0 0 0 0 شهاب گاز سوز

 0 0 0 0 ديزل 313

 0 0 0 0 311ديزل 

 0 0 0 0 311گازسوز 

 0 0 0 0 313گازسوز 

 0 0 0 0 اسکانيا ديزل

 0 0 0 0 زامياد ديزل

 0 0 5 113 آكيا ديزل

 0 0 0 0 آكيا گازسوز

 0 0 0 0 ژانک نانک )پيشرو يدک( گازسوز

 0 0 0 0 ميدل باس

 
 (19اتوبوسراني و تاکسیراني )تبصره  -کمک دولت به حمل و نقل عمومي 

 تعداد دريافتي )دستگاه ( بودجه مصوب )هزار ريال ( عنوان کمک عنوان

 90سال 

 اتوبوس

3000000000 

113 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 91سال

 اتوبوس

1300000000 

5 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 95سال 

 اتوبوس

1110000000 

0 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 93سال 

 اتوبوس

000000000 

13 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس
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 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
 

 

 39-39ل های عملکردمقايسه ای مترو درسا

 39سال  32سال  31سال 39سال خط عنوان

 ر(لومتيطول كل مسير)ك

1 35 35 35 35 

5 35 35 35 35 

3 33 33 33 33 

3 30 30 30 30 

1 33 33 33 33 

3 33 33 33 33 

3 53 53 53 53 

برداري شده  مسير بهره  طول

 (لومتري)ك

1 50,1 35 35 35 

 0,1 0,1 0,1 0,1 1توسعه شمالي خط 

5 51 51 51 51 

 1 1 1 1 5توسعه شرقي خط 

1 33 33 33 33 

3 0 3 19 19 

3 55 55 55 55 

 5 5 5 5 1توسعه جنوبي 

 ها)عدد(پايانه

1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 

3 5 0 0 0 

3 5 0 0 0 

1 1 1 1 1 

3 5 0 0 0 

3 0 0 0 0 
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 39-39عملکردمقايسه ای مترو درسال های 
 رییدرصد تغ 39سال  32سال  31سال 39سال خط عنوان

هاي مجهز به ايستگاه

 آسانسور)عدد(

1 13 13 13 13 0 

5 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 9 000 

3 - - - 0 - 

هاي بهره برداري شده ايستگاه

 )عدد(

1 55 55 55 55 0 

 0 3 3 3 3 1توسعه شمالي خط 

5 19 19 19 19 0 

 0 3 3 3 3 5خط  توسعه شرقي

1 11 11 11 11 0 

3 - 1 1 3 30 

3 13 13 10 10 0 

 0 1 1 1 1 1توسعه جنوبي خط 

 هاي مجهز به پله برقيايستگاه

1 13 13 10 55 55 

 0 3 3 3 3 1توسعه شمالي خط 

5 50 50 50 50 0 

1 0 0 0 9 13 

3 13 13 13 13 0 

 سفر)ميليون عدد(

1 559 533 533 531 -3 

5 511 510 510 190 -9 

1 33 30 30 30 3 

3 35 99 99 133 31 

3 0 1 1 9 000 

 قطارها)عدد(

1 39 93 93 105 10 

5 55 55 55 55 0 

1 50 53 53 53 3 

 - 0 - - - (5و  1)مشترک با  3

 واگن ها)عدد(

1 113 311 311 313 10 

5 113 113 113 113 0 

1 100 510 510 535 11 

 - 0 - - - (5و  1)مشترک با  3

حداقل فاصله زماني 

 عبورقطارها)دقيقه(

1 1 1 1 1 0 

5 3 3 3 3 0 

1 3 3 3 3 0 

3 3 3 3 3 0 

3 0 51 51 11 -30 
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 31-39عملکردمقايسه ای مترو درسال های 

 رییدرصد تغ 39سال  32سال  31سال کلي خط عنوان

 پيشرفت  خطوط)درصد(

1 100 0 0 0 0 

 10 0,3 0,5 0,9 90 1توسعه شمالي خط 

5 100 0 0 0 - 

 - 0 0 0,5 33 5توسعه شرقي خط 

3 35 0,3 3,9 13,1 109 

3 91,1 3,3 0,3 1,3 159 

1 99,0 0 0 0 - 

3 51,5 5,5 0,0 3,3 313 

3 33,5 3,3 0,0 3,1 313 

 51- 0,3 0,3 1 93,0 1توسعه جنوبي 

اي در حال پيشرفت تونل ه

 احداث)متر(

 - 0 0 0 3100 1توسعه شمالي خط 

 - 0 0 0 3300 5توسعه شرقي خط 

3 50900 1000 3100 1300 31 

3 55100 5300 300 0 -100 

3 1300 5100 300 100 -59 

3 13000 3100 900 3900 333 

 

 32-39شاخص های  بهروری مترو در سال  های 

 39ال س 32سال  واحد عنوان شاخص
درصد 

 تغییر

 تاخير متوسط هر حركت مسافري
 19- 5,11 3,1 ثانيه

 )كل تاخيرها تقسيم بر كل حركت هاي مسافري (

 ميانگين رضايت مشتري
 10 33 39 امتياز

 )پيمايش مسافران(

 31,1- 0,03 0,11 تعداد تعداد شکايت ها )در يک ميليون سفر(

 قابليت اطمينان ناوگان
 1,3 05,01 01,3 درصد

 (100)تعداد قطارهاي آماده به كار تقسيم بر كل قطارهاي موجود * 

 قابليت اطمينان تجهيزات ثابت

منهاي تاخيرات ناشي از تجهيزات ناشي از تجهيزات ثابت تقسيم بر متوسط زمان كاركرد تجهيزات ثابت  1) 0,1 90 93,9 درصد

*100) 

 سرويس دهي به موقع

)حركت هاي برنامه ريزي شده منهاي حركت هاي با تاخير وكنسلي تقسيم بر حركت هاي برنامه ريزي شده  0,1 99,05 90,9 درصد

*100) 

 بهره وري قطار )نسبت تعداد حركت هاي انجام شده به روزهاي كاري (
حركت به 

 روز
150,00 151 0,1 
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 )میلیارد ريال( 39-39حومه در سال های برآورد هزينه های صرفه جويي شده در متروی تهران و 

 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال 39سال  نوع صرفه جويي

 30 3013 3305 3101 5559 مصرف سوخت

 33 3333 3331 3330 3939 اتالف وقت مسافرين

 55 1113 1501 1551 1000 بهداشت و درمان و نظافت ناشي از آلودگي هوا

 35 3151 3111 5930 1031 رو هااستهالک و لوازم يدكي خود

 35 1310 1533 1100 333 هزينه خسارت تصادف

 5 153 155 113 101 هزينه تعمير و نگهداري معابر شهري

 33 51330 13303 13331 10005 جمع صرفه جويي

 
 39متغیرهای عملکردی و صرفه جويي در مترو، سال 

 شاخص

از  جمع خطوط مترو

ابتدای بهره 

 جمع 1 3 3 5 1 برداری

 1353 331 30 133 9 190 531 تعداد سفرهاي انجام شده)ميليون نفر(

 39393 0300 5033 1551 10 5313 3119 كيلومتر مسافر جابجا شده)ميليون كيلومتر مسافر(

زمان صرفه جويي شده در وقت مسافرين در هر 

مسافرت با مترو بر حسب دقيقه)براساس نظرسنجي از 

 مسافران(

31 50 50 51 53 50 50 

مقدار صرفه 

جويي در 

مصرف سوخت 

 )ميليون ليتر(

 3310 330 03 11 5 93 131 بنزين

 310 33 0 1 0 9 15 گازوئيل

 1391 530 19 15 5 33 00 كاهش اتالف وقت مسافرين )ميليون ساعت(

 مقدار كاهش آالينده هاي هوا

 )هزار تن(

CO,NO,SO 

39 33 1 19 35 133 5033 PM ,HC 

x 5 

CO5 339 519 1 133 535 901 9031 
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 شرکت کنترل ترافیک

 

 
 31-39عملکرد شرکت کنترل ترافیک درسال های 

 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال  فعالیت واحد مربوطه

 واحد سيگنالينگ

 53- 333 105 133 گانه)تقاطع ( 55طراحي تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 

 13- 51 59 13 طراحي تقاطعات مربوط به پروژه چشمکزن به زماندار)تقاطع(

 331 199 53 11 طراحي تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه )تقاطع(

 تحقيق و توسعه
 11- 539 110 1300 تجهيز ناوگان اتوبوسراني تندرو به سيستم اعالم صوتي)دستگاه(

 110 313 131 30 ستگاه(طراحي و پياده سازي سيستم ثبت تخلف)د

 واحد ارتباطات

 3 191 190 130 طراحي عمراني زير ساخت فيبر نوري)متر(

 33- 150 190 131 طراحي شبکه زير ساخت فيبر نوري)متر(

 31- 131 510 151 طراحي عمراني و شبکه دوربين پروژه توسعه نظارت تصويري)تقاطع(

واحد نصب و راه 

اندازي دوربين 

 ويرينظارت تص

 35 130 103 01 نصب و راه اندازي دوربين نظارت تصويري)تقاطع(

 100- 0 103 01 )عدد(TDPنصب جعبه 

 35 130 103 01 راه اندازي و مونتاژ دوربين نظارت تصويري)دستگاه(

 13 1191 1013 3300 تعمير و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري)دستگاه(

 3 133901 113313 111511 كابل كشي كابل مسي)متر(

 0 1101 1053 5300 بازديد و تعمير دوربين هاي نظارت تصويري)تقاطع(

 31 131 03 31 تعمير و مونتاژ دوربين و لنز)دستگاه(

 فني وعمراني

 931 111 11 11 هوشمند)تقاطع( عمليات عمراني نصب چراغ

 15- 303 111 13 عمليات عمراني تقاطعات  غير هوشمند)تقاطع(

 - - - - اصالح هندسي جهت هوشمند سازي تقاطعات)تقاطع(

 3- 131 110 101 عمليات عمراني نصب دوربين نظارت تصويري)تقاطع(

 110 313 131 1 عمليات عمراني نصب دوربين ثبت تخلف)تقاطع(

 - - 33 11 )ايستگاه(BRT1عمليات عمراني تجهيز ايستگاههاي مسير خط 

 51- 131 130 193 گسترش شبکه فيبر نوري)متر( عمليات عمراني

 مهندسي ترافيک

 53- 13 55 13 نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي زماندار)تقاطع(

 53- 11 11 50 نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي چشمکزن)تقاطع(

 33- 3 11 - نصب و راه اندازي تابلو متغير خبري)دستگاه(

 13- 515 130 91 راهنمايي سوالر)تقاطع(نصب و راه اندازي چراغ 

 93- 3 110 33 )تقاطع(LEDتجهيز تقاطع به فانوس 
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 )ساالنه ( 31-39لیست پروژه های شرکت کنترل ترافیک شهر تهران درسال های 

 حجم  برآورد 39سال  32سال  31سال  عنوان پروژه رديف

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

1 
مکزن به چراغ هاي تبديل تقاطعات مجهز به چراغ چش

 راهنمايي برنامه پذير)تقاطع(
13 13 13 13 100 

 30 100 30 11 11 توسعه سيستم هوشمند و كنترل مركزي)تقاطع( 5

3 
تجهيزتقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور از 

 چراغ قرمز)دوربين(
5 39 03 10 133 

3 
و عالئم  DMSوVMSنصب تابلو هاي متغير 

 و(راهنمائي)تابل
0 11 3 3 100 

 100 100 100 503 01 توسعه سيستم نظارت تصويري)مرحله دوم()دوربين( 1

3 
نصب و راه اندازي دوربين هاي خودكارثبت تخلف 

 سرعت)دوربين(
1 33 91 91 100 

 100 131 131 100 193 توسعه زيرساخت فيبر نوري)كيلومتر( 3

0 
استقرار سيستم مکانيزه پايش، برنامه ريزي و كنترل مركز 

 مديريت ناوگان اتوبوسراني)مجموعه(
1 1 1 1 100 

 100 1 1 1 1 تکميل و توسعه مركز كنترل ترافيک تهران)مجموعه( 9

 100 10 10 1 1 اجراي سيستم مديريت هوشمند در بزرگراه ها)كيلو متر( 10

11 
هوشمند و غير   نگهداري چراغ هاي راهنمايي

 هوشمند)تقاطع هوشمند(
305 313 330 330 100 

15 
نگهداري چراغ هاي راهنمايي  هوشمند و غير 

 هوشمند)تقاطع غيرهوشمند(
5333 3531 3131 3131 100 

 100 13 13 11 33 نگهداري تابلوهاي متغير خبري)تابلو( 13

13 
نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر 

 وربين(نوري)د
030 1013 1113 1113 100 

11 
نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر 

 نوري)كيلومتر(
011 901 1150 1150 100 

13 
نگهداري سيستم كنترل مکانيزه محدوده طرح ترافيک و 

 دوربين هاي ثبت تخلف)دوربين(
103 559 313 313 100 

13 
نگهداري سيستم هاي هوشمند اتوبوس هاي 

 رو)مجموعه(تند
0 9 9 9 100 

 100 15 15 0 0 نگهداري و بهسازي مراكز كنترل ترافيک )مجموعه( 10
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 )تجمعي( 31-39مديريت و توسعه سیستم نظارت، کنترل و هدايت ترافیک در سال های 

 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال  عنوان

 30 313 559 103 محدوده طرح ورود و خروج به-نصب دوربين هاي مکانيزه پالک خوان )معبر(

 9 539 559 30 توسعه دسترسي به فيبر نوري جهت نصب دوربين هاي مکانيزه و پالک خوان)كيلومتر(

 101 135 39 5 نصب سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز )تقاطع (

 9 1113 1013 030 نصب سيستم نظارت تصويري )دستگاه دوربين(

 59 330 313 305 د مركزي نصب شده )تقاطع(سيستم كنترل هوشمن

 15 531 101 113 نصب دوربين هاي ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهي )دستگاه (

 13 1150 901 011 زيرساخت فيبر نوري موجود )كيلومتر(

 0 9 9 3 تجهيز به سيستم مديريت هوشمند تسهيالت پاركينگ)پاركينگ(

 
 )ساالنه( 23-39طريق  سیستم نظارت، کنترل و هدايت ترافیک در سال های  تعداد انواع تخلفات ثبت شده از

 درصد تغییر 39سال  32سال  31سال  39سال  23سال  عنوان

 0 15 15 0 3 3 تعداد مراكز كنترل ترافيک

 0 15 15 0 3 3 تعداد مراكز كنترل مکانيزه ترافيک

 50 11993 33313 13050 19353 *10953 ورود به محدوده طرح مجاز)هزار مورد(

 39 9039 3003 0330 9333 13311 ورود به محدوده طرح غيرمجاز)هزار مورد(

 51- 133 130 133 110 110 تعداد معابر فعال

 33 3333 1330 3000 1000 3000 متوسط تخلف سرعت غير مجاز در شبانه روز )مورد(

 10 51509 53053 51530 53331 53313 تعداد تصادفات منجر به خسارت)فقره(

 3- 3190 3300 3511 3335 3130 تعداد تصادفات منجر به جرح)فقره(

 1- 30 31 31 03 03 تعداد تصادفات منجر به فوت در محل)فقره(

 آغاز گرديده است 09*ثبت ورودي هاي محدوده طرح از تيرماه 

ترافيک و خروجي هاي دوربين هاي نظارت تصويري شهر تهران مي باشد، لذا كليه  ـ تعداد تصادفات مندرج در جداول باال بر اساس اطالعات مراكز كنترل

 تصادفات شهر تهران را پوشش نمي دهد.
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 تجمعي( -)موجود در کل شهر31-39تجهیزات چراغهای راهنمائي و دوربین های نظارت تصويری  در سطح شهر تهران سال های 

شهرداری 

 منطقه

کنترل هوشمندمرکزی 

 )تقاطع(

چراغ زمان ثابت 

 )تقاطع(*
 چراغ چشمکزن)تقاطع(

دوربین نظارت 

 تصويری)تقاطع(

دوربین مکانیزه 

 پالک خوان)معبر(

سال 

91 

سال 

95 

سال 

93 

سال 

91 

سال 

95 

سال 

93 

سال 

91 

سال 

95 

سال 

93 

سال 

91 

سال 

95 

سال 

93 

سال 

91 

سال 

95 

سال 

93 

1 11 11 55 11 13 0 113 513 530 33 105 115 
   

5 33 31 33 33 33 39 113 531 303 90 91 93 
   

3 51 53 53 10 0 1 530 510 533 95 03 91 
   

3 33 33 11 13 39 33 191 300 300 33 33 03 
   

1 53 53 33 19 50 10 130 533 513 33 09 90 
   

3 19 13 19 53 53 55 15 135 133 103 105 111 31 31 31 

3 33 33 33 9 11 0 110 130 130 33 33 39 39 13 13 

0 13 13 51 55 53 13 00 150 151 39 35 13 
   

9 3 3 3 15 13 11 115 133 113 13 53 31 
   

10 59 53 53 53 53 53 11 33 33 13 13 13 
   

11 55 55 53 55 53 51 153 133 111 53 51 51 31 31 05 

15 51 10 19 53 53 53 10 00 00 33 35 33 30 33 33 

13 0 0 9 3 3 3 99 110 113 19 05 03 
   

13 11 10 13 3 15 10 111 133 135 11 53 53 
   

11 10 10 15 15 15 10 133 533 503 53 35 33 
   

13 1 1 1 11 11 10 33 111 110 13 30 30 
   

13 5 5 5 11 11 11 93 91 93 0 9 9 
   

10 3 3 9 3 11 3 131 513 551 0 13 59 
   

19 1 1 3 13 11 13 130 550 539 53 51 50 
   

50 1 3 3 3 0 0 99 191 191 11 35 39 
   

51 0 3 3 13 10 13 133 135 133 10 11 53 
   

55 1 1 13 10 10 0 150 133 131 9 11 13 
   

 530 559 551 1191 1013 393 3530 3933 5333 331 311 300 330 333 333 جمع

 است دهيگرد يهوشمند و كنترل مركز ستميبه تقاطع هوشمند و متصل به س لياست تبد دهيگرد يوركه جمع آ يتقاطعات زمان ثابت*
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 شرکت کنترل کیفیت هوا 

 

 

 39میانگین ساالنه آالينده های هوا به تفکیک ايستگاه های سنجش آلودگي شرکت کنترل کیفیت هوا در سال 
حد  ايستگاه

استاندارد 

ساالنه 

 آالينده

 پونک پارک رز اقدسیه
تربیت 

 مدرس
 دروس  شريف

ستاد 

 واحد آالينده بحران

 ppm  - 3 5 3   3 3 3 منواكسيد كربن

 Microgr/m3 50 31 10 33 93 09   03 ميکرون 10ذرات معلق كمتر از 

 Microgr/m3 10 59 59 50 50 33 33 31 ميکرون 5,1ذرات معلق كمتر از 

   ppb 51 35 33 31     33 دي اكسيد نيتروژن

 ppb  -   13 10 13 11   19 ازن

         ppb 3   50 51 دي اكسيد گوگرد

 
حد استاندارد  ايستگاه

 ساالنه آالينده
 شادآباد

منطقه  

5 
 3منطقه 

منطقه  

10 

منطقه  

11 

منطقه  

13 

منطقه  

 واحد آالينده 19

 ppm  -   5 3 3 3 3 3 منواكسيد كربن

 Microgr/m3 50 111 13 10 31 35 10 35 ميکرون 10از  ذرات معلق كمتر

 Microgr/m3 10 33   30 33 31 33 33 ميکرون 5,1ذرات معلق كمتر از 

   ppb 51 33   35 31   33 دي اكسيد نيتروژن

 ppb  - 51   13 51   53 19 ازن

   ppb 3       53   53 دي اكسيد گوگرد

 
حد  ايستگاه

استاندارد 

ساالنه 

 آالينده

 پیروزی شهر ری مسعوديه محالتي گلبرگ فتح
 واحد آالينده

   ppm  -   3   5 3 منواكسيد كربن

     Microgr/m3 50 100 00 00 90 ميکرون 10ذرات معلق كمتر از 

   Microgr/m3 10   53   50 33 ميکرون 5,1ذرات معلق كمتر از 

   ppb 51   30 51 10 11 دي اكسيد نيتروژن

     ppb  -   13   30 ازن

             ppb 3 دي اكسيد گوگرد

 از آنها داده صحيح برداشت شده است. 1393تذكر: داده غلظت آالينده هايي از هر ايستگاه در اين بخش آورده شده كه در اكثر روزهاي سال 
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 31-39هایعملکرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال 

 AQIشاخص 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

91 

تعداد روزها
 

 3 5 1 0 0 پاک

 513 30 10 30 13 سالم

 133 30 39 53 33 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

95 

تعداد روزها
 

 3 0 1 0 5 پاک

 505 30 33 13 33 سالم

 130 19 31 39 13 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

93 

تعداد روزها
 

 13 3 3 0 3 پاک

 533 33 39 19 39 سالم

 113 30 31 33 3 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 
 (19PM9میکرون ) 19ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان یزپاي تابستان بهار وضعیت واحد سال

31 

تعداد روزها
 

 30 13 55 3 51 پاک

 593 33 31 09 33 سالم

 9 1 3 0 1 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

32 

تعداد روزها
 

 33 13 19 0 30 پاک

 505 33 31 90 13 سالم

 10 0 3 3 1 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

39 

تعداد روزها
 

 113 35 53 1 13 پاک

 530 13 35 03 39 سالم

 9 1 5 1 1 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       252
 

 31-39عملکرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های

 (COمنواکسید کربن    )

 جمع زمستان ايیزپ تابستان بهار وضعیت واحد سال

91 
تعداد روزها

 

 330 05 33 90 95 پاک

 53 0 13 3 1 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

95 

تعداد روزها
 

 319 01 39 33 93 پاک

 33 0 51 13 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

93 

تعداد روزها
 

 590 33 30 31 93 پاک

 33 11 30 55 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 
 (NO2دی اکسید نیتروژن )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

31 

تعداد روزها
 

 130 50 30 53 19 پاک

 553 35 30 30 33 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

32 

تعداد روزها
 

 153 13 11 33 33 پاک

 531 33 31 30 30 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

39 

تعداد روزها
 

           پاک

           سالم

           ناسالم

           بسيار ناسالم

           خطرناک

نباشد در محاسبات شاخص لحاظ نمي شود. از اين استاندارد در  500تذكر: بر اساس استاندارد تا زمانيکه شاخص كيفيت هوا به لحاظ آالينده  دي اكسيد تيتروژن فراتر از عدد 

 استفاده شده است. 1393داده سال 
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 31-39يسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های عملکرد مقا

 (O2ازن    )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

31 
تعداد روزها

 

 351 09 09 33 00 پاک

 31 1 1 30 13 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

32 

تعداد روزه
 ا

 313 09 00 13 05 پاک

 39 0 5 33 11 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

39 

تعداد روزها
 

 331 09 90 09 93 پاک

 3 0 0 3 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 
 (SO2دی اکسید گوگرد )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

31 

تعداد روزها
 

 333 90 90 93 93 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

32 

تعداد روزها
 

 331 09 90 93 93 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

39 

تعداد روزها
 

 331 09 90 93 93 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 31-39عملکرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های
 (PM2.5میکرون ) 2.5ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

31 
تعداد روزها

 

 3 5 1 0 0 پاک

 513 30 10 30 13 سالم

 133 30 39 53 33 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

32 

تعداد روزها
 

 3 0 1 0 3 پاک

 501 30 33 13 33 سالم

 130 19 31 39 13 ناسالم

 0 0 0 0 0 يار ناسالمبس

 0 0 0 0 0 خطرناک

39 

تعداد روزها
 

 13 3 3 0 3 پاک

 533 33 39 19 39 سالم

 113 30 31 33 3 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 39-39ايستگاه های فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگي هوا و آلودگي صوتي در شهر تهران سال های 

 موضوع
هدف برنامه 

 ساله 5
 39سال  32سال  31سال  39سال

 ايستگاه فعال 51 51 51 51 تعداد ايستگاه آلودگي هوا

: CO- 0 hr حدود استاندارد آلودگي هوا 9,3 ppm 

 
PM 53 - 10hr :113μg/m3 

 
PM 53 -5,1hr : 31μg/m3 

 
O 1- 3hr : 153ppb 

 
NO 1-5hr : 100ppb 

     50 50   ا نمايش آلودگي هواتعداد تابلوه

 - 31 31 31 30 تعداد ايستگاه سنجش آلودگي صوتي

 0 3 3   تابلوي اطالع رساني آلودگي صوتي
تابلوهاي اطالع رسان آلودگي 

 صوتي جمع آوري شدند.

       30000   ديوار صوتي موجود)مترمربع(

 حدود استاندارد آلودگي صوتي 
مسکوني روز 

11 
 11وزمسکوني ر

مسکوني روز 

11 

مسکوني روز 

11   

 (dBA )  31شب  31شب  31شب   31شب 

ميانگين آلودگي صوتي در روز مناطق 

 مسکوني حاشيه بزرگراه )دسيبل(
          

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده است و نصب گرديده است 3000به مساحت  91ديوار صوتي بزرگراه حکيم  در سال  

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده و نصب گرديده است 3000به مساحت  90بزرگراه كردستان در سال  ديوار صوتي 
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 تابلو های اطالع رساني آلودگي هوا

 شگريمحل نصب نما منطقه محل نصب نمايشگر منطقه

 بسيج 13 تجريش 1

 افسريه 11 صنعت 5

 بهمن 13 سيدالشهداء 3

 بهاران 13 جنت آباد 1

 الغدير 10 مرهالل اح 0

 تندگويان 19 آزادي 9

 نماز 50 آذري 10

 تهرانسر 51 راه آهن 11

 المپيک 55 خراسان 15

  امامت 13

 

 جمع آوری شده است تابلو های اطالع رساني آلودگي صوتي

 

 تابلو های اطالع رساني چندمنظوره اطالع رساني آلودگي هوا وصدا

 شگرينما محل نصب منطقه محل نصب نمايشگر منطقه

 ميدان شهيد كالهدوز -انتهاي پيروزي 13 ميدان نوبنياد 1

 ميدان امام حسن مجتبي   13 شريعتي -همت  3

 ميدان ابوذر 13 فرجام -هنگام  3

 شهرداري-تقاطع بزگراه شهيد رجايي  10 ميدان تختي 3

 مطهري -تقاطع خيابان شکوفه 19 ميدان نبوت 0

 شهرداري-بزرگراه شهيد رجايي تقاطع  50 ميدان جمهوري 10

 كاج -تقاطع خيابان امير كبير 55 ميدان قزوين 11

  ميدان محمديه 15
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 ستاد مرکزی معاينه فني خودروها 
 

 

 39عملکرد ستاد مرکزی معاينه فني خودروهای  تهران درسال 

نوع 

 مراجعه
 مراکز معاينه

کل 

 مراجعات

مراجعات 

 اول

مراجعات 

 مجدد

قبولي 

 اولمراجعه 

قبولي 

مراجعه 

 مجدد

تنظیم 

 موتور

بازديد 

خودروهای 

فرسوده 

 شده

معاينه فني 

 موتورسیکلت

ک
ت سب

مراجعا
 

 1 15 5033 15933 31351 13133 90913 101159 بيهقي

 31 30 1030 13195 33919 11530 35333 33311 سراج

 13 39 005 0309 51590 11519 33019 30530 الغدير

 0 11 1311 3331 50103 3011 50303 33530 شکوفه

 0 31 1333 9153 33319 11110 13350 30333 نيايش

 13 53 1393 11005 11313 13539 31301 30003 آبشناسان

 11 11 1313 3113 10531 10191 51331 31933 چمران

 0 0 0 3501 53331 3313 31515 30031 دماوند

 0 0 0 1310 13313 1931 51310 53199 ابوذر

 0 0 0 3935 13913 3993 55330 30331 خاوران

 0 0 0 9 591 11 310 359 1035نمايندگي ايران خودرو 

 0 0 0 119 503 13 513 533 111سايپا

 0 0 0 5001 10133 3030 13333 13033 امام رضا )ع(

 0 0 0 11 113 13 103 503 ايرتويا

 90 109 10993 90130 331303 100133 313359 131901 مجموع مراجعات سبک

ن
ت سنگي

مراجعا
 

خليج فارس  )خودروهاي 

 سنگين(
3133 5391 339 5103 105 0 0 0 

 0 0 0 139 331 133 033 1030 پايانه غرب

 0 0 0 1013 3039 1339 3339 3130 بسيج

 0 0 0 0 0 0 0 0 بعثت

 0 0 0 115 1101 303 1303 5139 جنت آباد

 0 0 0 5133 3310 3310 9953 13501 ت سنگينمجموع مراجعا

 90 109 10993 95301 315151 111133 333315 139103 مجموع مراجعات سبک و سنگين

 
 31-39آمار خطوط مکانیزه معاينه فني در سال های 

 درصد تغییرات 39سال  32سال 31سال واحد شاخص 

 0 30 30 30 تعداد ه برداريخطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي سبک سواري تحت بهر

 0 3 3 3 تعداد خطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين )اتوبوس(تحت بهره برداري

 0 10 10 10 تعداد خطوط مکانيزه معاينه فني موتور سيکلت تحت بهره برداري
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 معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک

 

 
 23-39شاخص های حمل ونقل عمومي )مد سفر ( درسال های

 32سال  31سال 39سال 23سال عنوان موضوع
سال 

39 
 درصدتغییر

ی
شهر

ن 
ی درو

ل سفرها
ک

 

تعداد سفر هاي روزانه درون شهري)ميليون سفر 

 روزانه(
11,0 13 13,3 13,3 10 1,3 

ميانگين كل سرعت سفر روزانه درون شهري)كيلو 

 متر در ساعت(
53,1 53,1 53,1 53,5 53,1 0,3- 

 0,0 51 51 51,1 51,1 53,3 سفر درون شهري)دقيقه (متوسط زمان يک 

 1,5 10,3 10,1 11,1 11,1 11,3 متوسط زمان تاخير به زمان سفر)درصد(

 3,1 59,3 53,0 50,3 50,3 31,3 متوسط شبکه كند و بحراني)درصد(

ي
ل عموم

ل و نق
حم

 

 عمومي ونيمه عمومي نقل و حمل سفرهاي تعداد

 سفر( ميليون( شهري روزانه درون
0,3 9,3 9,3 9,9 10,1 3,1 

متوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمومي در هر 

 كيلومتر

 )دقيقه در كيلومتر(

5,3 5,3 5,1 5,3 5,3 3,5- 

 متوسط سرعت جابه جايي در حمل ونقل عمومي

 )كيلومتردر ساعت (
51,3 53,5 53,9 53 53,1 5,1- 

متوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل 

 ي)دقيقه(عموم
11,1 11,1 11 13,9 11 0,3 

 ميانگين زمان توقف وسايل نقليه در هر سفر شهري

 )دقيقه در كيلومتر(
1 1 1 1 1 0 

سهم حمل و نقل عمومي از اعتبارات 

 شهرداري)درصد(
13,3 13,1 13,3 51,3 51,9 0,9 

سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
13 13,1 13,3 13,1 10,5 3,3 

سهم حمل و نقل ريلي ) مترو (  در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
9 10 15,0 13,0 13,3 10,0 

سهم حمل و نقل با اتوبوس در سفرهاي درون 

 شهري)درصد(
50 55 13,3 19 50 1,3 

سهم حمل و نقل با تاكسي و آژانس در سفرهاي 

 درون شهري)درصد(
55 51,1 53,1 55,3 51,0 5,5- 

حمل و نقل با ميني بوس در سفرهاي درون سهم 

 شهري)درصد(
5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,0 
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 31-39اهداف کمي برنامه پنج ساله  و عملکرد بخش حمل و نقل در سال های 

 عنوان
هدف برنامه 

 پنج ساله
 درصدتغییر 39سال  32سال  31سال 

 مترو

 19 13,3 13,0 15,0 3,9 سهم قطار شهري از سفر درون شهري )درصد(

 0 115 115 130 153 طول شبکه مترو)بهره برداري شده()كيلومتر(

 اتوبوس

سهم اتوبوس و ميني بوس از سفر درون شهري 

 )درصد(
55 10,3 50 51 1 

 10- 5355 5133 5550 1003 تعداد ناوگان بخش عمومي اتوبوس راني )دستگاه(

 1 3101 3033 3991 3105 ه(تعداد ناوگان بخش خصوصي اتوبوس راني )دستگا

 3- 1110 1133 1501 5335 تعداد ناوگان ميني بوس )دستگاه(

 0 135 110 113 111 طول خطوط سامانه تند رو)كيلومتر(

 11 10 9 3 9 تعداد خطوط سامانه تندرو)خط(

سطح پوشش خطوط داراي سيستم پايش و 

 زمانبندي سفر )درصد(
39 - 39 39 0 

 تاكسي

 5- 51,0 55,3 53,1 55,0 كسي از سفرهاي درون شهري )درصد(سهم تا

 3- 11353 11033 11033 13953 تعداد تاكسي گردشي )دستگاه(

 3- 13335 10035 10035 15133 تعداد تاكسي خطي و ون)دستگاه(

شخصي و 

 دوچرخه

سهم استفاده از دوچرخه از كل سفرهاي درون 

 شهري )درصد(
0,3 0,3 0,3 0,3 0 

 15 530 551 511 511 ول مسيرهاي شبکه دوچرخه )كيلومتر(ط

 سهم استفاده از خودروهاي شخصي)درصد(
 

33 33 33 0 

 *الزم به توضيح است سهم سفرهاي مندرج در جدول باال بر اساس جابجايي ذكر گرديده است.
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 39تولید سفر و جذب سفر و تراکم جمعیت ساکن در شهر تهران سال 

 مساحت )هکتار( 39 جمعیتد برآور منطقه

 تراکم

 جذب سفر تولید سفر

نرخ تولید 

سفر 

 ساکنین

نرخ جذب 

نفر در ) سفرساکنین

 هکتار(

1 335353 3133 101 100393 311139 1,13 1,01 

5 333901 3331 133 333333 319039 1,00 0,90 

3 351193 5930 111 333303 153103 1,33 1,10 

3 030333 3311 153 901033 331133 0,91 0,30 

1 031333 1533 133 301139 150100 1,01 0,30 

3 553530 5131 103 335510 939331 1,00 3,91 

3 309033 1133 505 335311 313301 1,13 1,53 

0 333319 1355 503 311331 501333 0,90 0,30 

9 110115 1911 01 133310 553531 1,03 1,33 

10 593333 003 333 300533 503103 0,00 0,30 

11 593139 1501 533 333990 330511 1,13 1,33 

15 533330 1301 133 313193 1013353 1,11 3,05 

13 503933 1300 139 535030 500901 0,93 0,31 

13 393330 5113 103 331393 593331 0,09 0,13 

11 351193 3113 193 103355 353033 0,03 0,31 

13 535113 1315 131 539395 553901 0,01 0,30 

13 530013 055 303 505053 139033 0,03 0,33 

10 330919 3393 113 335100 303953 0,03 0,31 

19 533300 5013 113 513093 110300 0,00 0,19 

50 311301 5593 113 313011 303503 0,03 0,01 

51 131013 1105 31 133519 131103 0,90 1,00 

55 130133 1033 53 100933 30111 0,01 0,31 

 0,30 0,13 03011 111933 11 13333 511003 حاشيه جنوبي

 0,99 1,00 0311303 0033533 100 33909 0395933 جمع
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 39لیست پروژه های معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال

 عنوان پروژه
 حجم فعالیت )واحد( واقعي

هزينه انجام 

 شده
 درصد

پیشرفت 

 )هزار ريال( ساعت -نفر هزار ريال تاريخ پايان تاريخ شروع فیزيکي

 100 391350 5000 500 1393/15/59 1393/01/11 يبراساس طول تداخل يمعابر شهر يدسترس تيريضوابط مد نيتدو

شهر  يهوا يبر كاهش آلودگ يسوار يخودروها يفن نهياثر معا يبررس مطالعات

 تهران
1393/01/11 1393/15/59 500 1510 535000 100 

 1393/01/01 10منطقه يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده
 

500 1000 913309 90 

از  ماندهيآوري اطالعات ميداني و انجام نظرسنجي در سطح شهر تهران  )باق جمع

 (95سال
1395/05/30 1393/01/01 500 131 50311 100 

آوري آمار و بررسي تردد انواع وسايل نقليه در سطح شبکه معابر شهر تهران   جمع

 (95از سال  ماندهي)باق
1395/05/31 1393/01/01 500 1310 509330 100 

 100 1031330 9300 500 1393/15/59 1393/01/01 11منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 3منطقه يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95سال  ماندهي)باق
1393/03/11 1393/15/59 500 5510 333153 100 

 تيريمد يها يگذار استيس يبا هدف اجرا يچهار مرحله ا يمدل ها اصالح

 (95از سال  ماندهي)باق  يشهر
1395/05/0 1393/03/01 500 9000 1393311 100 

 100 1333011 3900 500 1393/15/59 1393/05/13 1منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 100 1109351 1100 500 1393/15/59 1393/05/13 15منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 1393/05/13 55منطقه يشهردار يکيخدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف از استفاده
 

500 3100 133930 30 

 100 1333113 3000 500 1393/15/59 1393/01/01 3منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 100 300000 5000 500 1393/15/59 1393/10/09 و نقل انسان محور حمل

منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95از سال ماندهي)باق1
1395/01/50 1393/01/03 500 5100 313193 100 

منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95از سال ماندهي)باق5
1395/01/50 1393/03/03 500 5100 100000 100 

منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95از سال ماندهي)باق3
1395/01/50 1393/01/03 500 1000 500000 100 

منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95از سال ماندهي)باق1
1395/01/50 1393/01/03 500 5010 133031 100 

منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 (95از سال ماندهي)باق3
1395/01/50 1393/01/03 500 5300 130000 100 

 1393/05/13 3منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده
 

500 13000 5355331 90 

 1393/05/13 1منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده
 

500 11510 5513035 90 

 100 5305333 13000 500 1393/15/59 1393/05/13 0منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 1393/05/13 11منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف تفادهاس
 

500 3100 1531311 90 

 100 1319000 0100 500 1393/15/59 1393/05/13 13منطقه  يشهردار يکياز خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تراف استفاده

 1393/05/13 19منطقه  يشهردار يکينجام مطالعات ترافاز خدمات مهندسان مشاور در ا استفاده
 

500 15510 5133133 90 
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 39لیست پروژه های معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال

 عنوان پروژه
 حجم فعالیت )واحد( واقعي

هزينه انجام 

 شده

درصد 

پیشرفت 

 (هزار ريال) ساعت -نفر هزار ريال تاريخ پايان تاريخ شروع فیزيکي

 00 991330 3000 500  1393/05/13 50استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 

 00 1039393 3000 500  1393/05/13 51استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 

ه سفر در شهر تهران)باقيمانده از سال ها و زنجيرتهيه بانک اطالعاتي الگوي فعاليت

95) 
1395/03/55  500 33100 3530000 00 

هاي عارضه سنجي ترافيکي و استفاده از خدمات مهندسي مشاور در ارتباط با پروژه

 ريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيک در سطح شهرهاي برنامهارزيابي طرح
1393/01/11  500 100000 19119303 01 

 1393/01/11 ها و زنجيره سفر در شهر تهراننک اطالعاتي الگوي فعاليتتهيه با
 

500 10000 3530000 11 

تفاهم نامه نگهداري و به روز رساني مدل كالن برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيک شهر 

 1393تا  1391تهران طي سالهاي 
1393/01/11 1393/15/59 500 53100 1533355 100 

 100 3333019 - - 1393/15/59 1393/01/11 امکانات موجود در مركز همايش هاي بين المللي برج ميالداستفاده موقت از 

 1393/01/11 10استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 
 

500 15100 5035151 90 

 1393/01/11 بوسراني شهر تهراناستفاده از خدمات مهندسين مشاور در مطالعات موردي سيستم اتو
 

500 10000 1309053 00 

 1393/01/11 5استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 
 

500 15000 1099399 91 

 100 1931313 10000 500 1393/15/59 1393/01/11 9استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 

 100 1030310 9300 500 1393/15/59 1393/01/11 3استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 

 1393/01/11 13استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 
 

500 0100 033113 10 

 1393/01/11 13مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه  استفاده از خدمات
 

500 0000 931031 10 

 100 1193353 0000 500 1393/15/59 1393/01/11 13استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري منطقه 

 100 1399300 3100 500 1393/15/59 1393/01/11 3افيکي شهرداري منطقه استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات تر

 100 1330000 3300 500 1393/15/59 1393/01/11 انجام مطالعات ساماندهي حمل و نقل بار و كاال در سطح شهر تهران

 100 910300 3000 500 1393/15/59 1393/01/11 15انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 

 100 910300 3000 500 1393/15/59 1393/01/11 1نجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه ا

 100 910300 3000 500 1393/15/59 1393/01/11 3انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 

 100 910300 3000 500 1393/15/59 1393/01/11 11انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 

 1393/01/11 1طالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه انجام م
 

500 3000 539000 30 

 1393/01/11 3انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 301533 33 

 1393/01/11 51انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 310000 31 

 1393/01/11 11انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 133500 31 

 1393/01/11 13انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 133000 31 

 1393/01/11 10انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 100133 33 

 1393/01/11 10انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 303010 39 

 1393/01/11 50عات اجراي طرح خط سفيد منطقه انجام مطال
 

500 3000 330000 31 

 1393/01/11 13انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 333313 03 

 1393/01/11 3انجام مطالعات اجراي طرح خط سفيد منطقه 
 

500 3000 331115 01 

 100 130103 5900 500 1393/15/59 1393/01/11 هرانمطالعات طراحي شبکه يکپارچه حمل و نقل عمومي شهر ت

مطالعات ارائه روش برآورد تقاضاي سفرهاي پياده و دوچرخه شهر تهران)باقيمانده از 

 (95سال 
1395/05/53 1393/15/59 500 5100 399133 100 
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 39لیست پروژه های معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال

 عنوان پروژه

 عالیت )واحد(حجم ف واقعي
هزينه انجام 

 شده
درصد 

پیشرفت 

 تاريخ پايان تاريخ شروع فیزيکي
هزار 

 ريال

 -نفر

 ساعت
 (هزار ريال)

مطالعات قيمت گذاري يکپارچه سيستم حمل و نقل شهر تهران)باقيمانده از 

 (95سال 
1395/01/31 1393/15/59 500 9000 1359033 100 

ي سه بازه زماني اوج ظهر، عصر و غير ساخت مدل كالن نگر شهر تهران برا

 (95اوج)باقيمانده از سال 
1395/03/51 1393/03/31 500 11000 5511003 100 

 1395/03/13 (95انجام مطالعات جامع ايمني ترافيک كالن شهر تهران)باقيمانده از سال 
 

500 3100 303350 100 

انسنجي حذف يا تدوين ضوابط مربوط به ميادين در سطح شهر تهران و امک

 (95ايجاد ميادين در پنج تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذكور)باقيمانده از سال 
1395/01/31 1393/03/53 500 1300 533300 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال3منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5000 399593 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال0منطقه 
1395/05/53 1393/01/03 500 5000 303503 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال10منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 1100 590000 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال11منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5100 399351 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال15منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5300 139093 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال13منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 1300 530933 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95اقيمانده از سال)ب13منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5100 300153 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال11منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5100 391333 100 

رداري استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شه

 (95)باقيمانده از سال13منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5100 103033 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال10منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 3300 313353 100 

العات ترافيکي شهرداري استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مط

 (95)باقيمانده از سال19منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 3300 331019 100 

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافيکي شهرداري 

 (95)باقيمانده از سال50منطقه 
1395/01/50 1393/01/03 500 5500 331335 100 

 1393/03/09 شهرداري تهران 3خط سفيد در منطقه ارائه طرح جهت اجراي پروژه 
 

500 3000 910300 100 

 1393/03/10 شهرداري تهران 0ارائه طرح جهت اجراي پروژه خط سفيد در منطقه 
 

500 3000 910303 93 

 1393/09/05 ارزيابي و مکانيابي احداث انبار مشترک )پارک تجاري( در محدوده بازار تهران
 

500 15100 1015100 55 

جمع آوري آمار و بررسي تردد انواع وسايل نقليه در سطح شبکه معابر شهر 

 تهران
1393/03/09 

 
500 5000 193003 30 

ارتقائ كيفيت زندگي مادي و معنوي شهروندان در قلمرو جغرافيايي منطقه 

 تهران با رويکرد گردشگري 15
1393/03/05 1393/15/59 500 10000 5011313 100 

ساخت تيزر و كليپ هاي چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي  تهيه و

 حمل و نقل و ترافيک
1393/03/11 1393/15/59 - - 910000 100 

انجام مطالعات بررسي وضعيت سيستم حمل و نقل شهر تهران از ديدگاه 

 عدالت اجتماعي و ارائه برخي راهکارهاي كلي به منظور بهبود آن
1393/01/11 1393/15/59 500 5300 335330 100 

هاي اجراي نمايش با موضوع ماجراي آقاي شکالت در مدارس ابتدايي يا پارک

 آموزش ترافيک شهر تهران
1393/01/11 1393/15/59 500 5000 391000 100 

انجام مطالعات پروژه تدوين ضوابط توسعه خطوط اتوبوسراني و تسهيالت 

 مرتبط با آن
1393/01/11 

 
500 5100 103095 90 

 100 03333 - - - 1393/01/11 تهيه، توليد و انتشار صفحه شهري در روزنامه اسرار
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 سبز شهرتهران یسازمان پاركها وفضا
 

 

 تعداد ومساحت پاركهای عمومی)با احتساب پاركهای جنگلی درون شهری( احداث شده به تفكیك مناطق 

 )مساحت به مترمربع( 35-39درسال های

 منطقه
 ریدرصد تغی 39سال 35سال

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 191 1159019 191 2562619 1 21 

2 182 2168229 252 2826189 11 19 

1 92 1121118 91 1126006 -1 5 

4 245 14244841 248 14109088 1 -1 

0 192 2146826 251 2986689 0 21 

6 66 119642 66 119642 5 5 

1 06 215160 08 214812 4 2 

8 81 164185 84 162941 4 -1 

9 20 118116 20 118116 5 5 

15 46 246400 40 240106 -2 5 

11 29 014111 29 014111 5 5 

12 09 659014 65 659101 2 5 

11 60 659515 64 658116 -2 5 

14 85 911216 86 911216 8 1 

10 110 0520515 121 0581191 0 1 

16 00 1111128 06 1185158 2 5 

11 61 400815 61 400841 5 5 

18 81 1910895 80 1961895 2 1 

19 60 1188466 61 1140988 -1 0 

25 141 1641915 101 1618815 1 2 

21 49 844981 01 1488559 8 16 

22 61 0148541 61 0146112 5 5 

 21- 22- 408116 1 085215 9 عباس آباد

 5 5 151095 15 151095 15 بهشت زهرا

 0 1 49018950 2115 41184286 2561 جمع
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 بانضمام پاركهای جنگلی درون شهری به تفكیك مناطق و مساحتهای عمومی شهر تهران بوستان آمار 

 )مساحت به مترمربع(39تاپایان سال 

 منطقه

 جمع  011111بیش از  011111تا  01111از  01111تا  2111از  2111تا  0111از  0111كمتر از 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 49 10589 11 211490 11 245440 11 112828 0 845162 191 2562619 

2 9 6451 94 269111 01 101619 41 180461 0 1411969 252 2826189 

1 11 9154 44 152625 14 90411 11 121919 1 195955 91 1126006 

4 06 14611 110 281011 41 294151 15 601616 4 12891661 248 14109088 

0 11 1111 19 226162 01 161446 00 1192022 1 991428 251 2986689 

6 22 12842 24 11110 11 16095 1 166291 2 405018 66 119642 

1 21 12112 26 01591 0 15116 6 110421 5 5 08 214812 

8 15 19491 11 90151 15 12856 1 114911 5 5 84 162941 

9 8 1622 9 19505 2 14110 6 141289 5 5 20 118116 

15 10 8812 14 18141 6 44129 15 104548 5 5 40 240106 

11 6 1850 12 21160 4 20541 6 158055 1 105555 29 014111 

12 12 16616 14 29685 4 20589 9 289120 1 248981 65 659101 

11 15 4921 19 40846 14 91054 21 466151 5 5 64 658116 

14 8 4148 18 151881 19 141561 21 680018 5 5 86 911216 

10 8 6011 45 114811 24 166116 41 1251911 8 1089125 121 0581191 

16 5 5 14 46241 14 92141 20 190095 1 846116 06 1185158 

11 9 0801 11 84212 12 11615 11 288582 5 5 61 400841 

18 4 2211 21 61919 14 151450 41 915401 1 819896 80 1961895 

19 2 1688 25 08508 6 44861 15 961198 0 2211911 61 1140988 

25 21 22418 65 111461 11 244901 10 812121 2 161621 101 1618815 

21 1 2215 8 18611 18 124186 22 666212 2 616015 01 1488559 

22 2 1121 11 94665 11 98041 16 159618 0 4841086 61 0146112 

 151095 15 5 5 92111 4 0582 1 1986 2 1180 1 زهرابهشت 

 408116 1 229068 1 214668 4 14055 2 5 5 5 5 عباس اباد

 49018950 2115 11619911 01 12012805 498 2842115 452 2209154 811 224024 146 جمع
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 مربع()مساحت به متر 39مساحت فضای سبز درون شهری مناطق شهرداری تهران تاپایان سال 

 جنگلكاری درختكاری بوستان منطقه
لچكی  وسایر 

 قطعات
 میادین رفیوژ

پارک جنگلی 

 داخل محدوده

جمع كل داخل 

 محدوده
 سرانه

1 2562619 1018858 2581144 281611 201914 49112   8241415 18 

2 2826189 4562568 4190464 1880162 151819 19616   11891118 22 

1 1126006 1161685 1288221 185482 150062 11145   4810641 10 

4 1114615 1241411 611044 1241111 415584 40458 15984918 19111414 21 

0 2986689 1585015 1959108 1805651 464219 65695   12102561 10 

6 119642 1088812 214110 166401 18521 26886   1504111 14 

1 214812 696012 1612 214115 25108 25116   1205185 4 

8 162941 1512281 02551 91812 18180 149109   1156999 0 

9 118116 121902 1955555 111261 61110 221282   2825148 18 

15 240106 451119 201 128189 15129 622   188492 1 

11 014111 081604 221462 11142 1011 11196   1101916 0 

12 659101 610948   165651 1455 24101   1414500 6 

11 658116 1511110 029241 011411 141699 25506   2802524 15 

14 911216 1162948 611614 181819 129511 11908   1012068 9 

10 4598261 925914 2011950 1161919 451881 11191 981015 15111661 16 

16 1185158 114519 242118 484289 40412 12192   2999418 11 

11 400841 204640 06911 14111 19584 1051   884160 4 

18 1961895 1948212 855181 616954 141211 29865   0064484 11 

19 1140988 988184 289159 1641044 265525 9191   6016816 28 

25 1618815 1251991 2116192 812012 211642 45691   6111865 18 

21 1488559 2210412 1118151 101192 808441 11852   6411069 45 

22 1918651 1286115 956916 960510  429254 69951 1161020 9551084 66 

بهشت 

 زهرا)س(
151095 210111   11528 68416 18642   055841 - 

 - 408116             408116 عباس آباد

سازمان 

 پایانه ها
    181421 00555 10855 155   202921 - 

 16 126198608 10110911 912191 4051856 14111409 24610801 12100845 14242912 جمع 
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 مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران 

 )مساحت به متر مربع( 39تا پایان سال 

 درختكاری بوستان منطقه

جنگلكاری 

داخل 

 محدوده

لكاری جنگ

 كمربندسبز

لچكی  

وسایر 

 قطعات

 میادین رفیوژ

پارک 

جنگلی 

داخل 

 محدوده

پارک 

جنگلی 

خارج 

 محدوده

 جمع كل 

1 2562619 1018858 2581144 15620525 281611 201914 49112     18812495 

2 2826189 4562568 4190464 2816125 1880162 151819 19616     16111498 

1 1126006 1161685 1288221   185482 150062 11145     4810641 

4 1114615 1241411 611044 15915555 1241111 415584 40458 15984918 44411400 10508929 

0 2986689 1585015 1959108 29029841 1805651 464219 65695   8555555 49881915 

6 119642 1088812 214110   166401 18521 26886     1504111 

1 214812 696012 1612   214115 25108 25116     1205185 

8 162941 1512281 02551   91812 18180 149109     1156999 

9 118116 121902 1955555   111261 61110 221282     2825148 

15 240106 451119 201   128189 15129 622     188492 

11 014111 081604 221462   11142 1011 11196     1101916 

12 659101 610948     165651 1455 24101     1414500 

11 658116 1511110 029241 28245555 011411 141699 25506   21245555 02112524 

14 911216 1162948 611614 24146555 181819 129511 11908     21808068 

10 4598261 925914 2011950 8095555 1161919 451881 11191 981015   18161661 

16 1185158 114519 242118   484289 40412 12192     2999418 

11 400841 204640 06911   14111 19584 1051     884160 

18 1961895 1948212 855181 191251 616954 141211 29865   608064 1516200 

19 1140988 988184 289159 16914011 1641044 265525 9191     41401161 

25 1618815 1251991 2116192 11101824 812012 211642 45691     11861684 

21 1488559 2210412 1118151 2669145 101192 808441 11852     9145159 

22 1918651 1286115 956916 18151501 960510 429254 69951 1161020 14495555 62196641 

بهشت 

 زهرا)س(
151095 210111   1481214 11528 68416 18642     1984581 

 408116                 408116 عباس آباد

سازمان 

 پایانه ها
    181421   00555 10855 155     202921 

 051508801 88826519 10110911 912191 4051856 14111409 281414116 24610801 12100845 14242912 جمع 
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  35-39فضاهای سبز عمومی درون شهری تهران تا پایان سال های 

 (درون)لچكی،پاركهای شهری جنگلی ،بوستانها، پاركها،میادین،رفیوژ، درختكاری معابر،جنگلكاری 

 منطقه

 درصد تغییرات 39سال  35سال 

 سرانه )مترمربع( مساحت )هزار مترمربع ( رمربع(سرانه )مت مساحت )هزار مترمربع ( سرانه )مترمربع( مساحت )هزار مترمربع (

1 1881 18 8241 18 4.6 5.9 

2 12912 22 11891 22 1.0 -5.1 

1 4810 10 4816 10 5.8 -1.0 

4 21214 20 19111 21 -1.2 -0.4 

0 12122 11 12102 10 5.2 -11.6 

6 1141 14 1504 14 -8.6 -2.2 

1 1216 4 1205 4 1.1 5.5 

8 1150 0 1151 0 5.1 -1.8 

9 2152 14 2825 18 22.0 15.5 

15 682 2 188 1 10.0 10.6 

11 1102 0 1102 0 5.5 -6.1 

12 1411 6 1414 6 5.2 1.0 

11 2210 9 2802 15 28.8 14.5 

14 1849 1 1011 9 -8.1 18.1 

10 15116 10 15118 16 5.5 11.1 

16 2949 15 2999 11 1.1 11.4 

11 812 4 884 4 1.4 5.8 

18 0215 14 0064 11 0.6 -6.1 

19 6614 18 6011 28 -1.0 00.8 

25 0119 16 6114 18 6.0 8.1 

21 4949 41 6412 45 15.8 -2.2 

22 8888 00 9554 66 1.1 18.8 

 - 5.5 - 051 - 051 بهشت زهرا

 - 25.9- - 409 - 085 عباس آباد

 - 15.5 - 201 - 215 پایانه ها

 2.5 2.2 16 126198 10 124589 جمع
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 35-39آمار فضای سبز شهر تهران در سال های

 درصد تغییر 39سال  35سال  واحد عنوان

 1.1 16 10 مترمربع سرانه فضای سبز شهری

 2.1 21 21 مترمربع پیراشهریسرانه فضای سبز 

 4.0 6 6 مترمربع سرانه بوستانها و تفرج گاههای شهری

 5.4 9 9 مترمربع سرانه فضای سبز معابر

 1.2 2115 2561 عدد تعداد کل پارکها

 4.6 49018950 41184286 مترمربع مساحت کل پارکها

 1.1 2126 2509 عدد تعداد پارکهای شهری

 11.1 14242912 15828211 مترمربع مساحت پارکهای شهری

 2.1- 154161992 156144619 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی

 1.1- 88826519 89188064 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی برون شهری

 5.5 11 11 عدد تعداد پارکهای جنگلی برون شهری

 1.4- 10110911 16006500 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی درون شهری

 5.5 4 4 عدد عداد پارکهای جنگلی درون شهریت

 155.5-   168891 مترمربع مساحت فضای سبز عمودی ایجاد شده

 155.5-   28254 مترمربع مساحت فضای بام های سبز موجود

مساحت کل فضای سبز شهری)فضای سبز شهری ،فضای 

سبزی که در محدوده و حریم شهری است و شامل دوگروه 

 می می باشد.(عمومی و غیرعمو
 2.2 126198608 124589112 مترمربع

 4.5 281414116 216110456 مترمربع مساحت کمربند  فضای سبز

 2.6 051508801 495211682 مترمربع مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری

 20.9 416605 146112 اصله  تعداد پالک درختان شناسنامه دار شده تهران

 20.0 26 25 درصد به درختان فاقد پالکدرختان پالک گذاری شده 

 5.5 12 12 تعداد طرح های پژوهشی در زمینه فضای سبز

 14.1 1251688 894888 دوره -نفر آموزش مردمی در زمینه فضای سبز

 0.5 6465 6105 هکتار مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آبرسانی

نی و نسبت استفاده از روش های نوین آبیاری )قطره ای. بارا

 زیر سطحی( به روش های سنتی)شلنگی . ثقلی(
 0.0 08 00 درصد

 0.5 6465 6105 هکتار مساحت تحت پوشش شبکه آبرسانی فضای سبز

میزان کل حجم آب مصرفی جهت آبیاری  فضای سبزتحت 

 پوشش شهرداری
 1.6- 181555 195555 هزارلیتر

 16.5 08 05 درصد راندمان مصرف آب

 -     میلیون ریال اری فضای سبز تحت پوشش شهرداریمجموع هزینه نگهد
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 سازمان بهشت زهرا )س(

 

 
 )نفر(30-39 یدر سال هابه تفكیك جنسیت دفن شدگان تعداد آمار 

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال جنسیت

 1- 14121 14496 14551 مونث

 2- 25159 25015 19469 مذکر

 25 1900 1061 1184 نوزاد

 1- 16181 16061 10265 جمع

 

 )نفر(30-39 یدر سال ها به تفكیك محل دفن دفن شدگانتعداد آمار 
 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال محل دفن

 6- 219 200 205 آرامگاه

 6 16118 10110 14415 خارج از سازمان

 24- 48 61 01 قطعه هنرمندان

 26- 489 661 049 قطعه کودک

 2- 11194 11999 11461 قطعه پیش فروش

 14 1411 1546 2001 ساله 15قبور 

 1 189 188 108 قطعه نام آوران

 2- 10821 16191 10166 قطعه عمومی

 85 40 20 14 قطعه شهدا

 26- 151 905 844 قطعه والدین شهدا

 6 1118 1185 1088 قطعه نوزاد و قطع عضو

 6 6989 6619 0162 باالترین علت فوت : ایست قلبی

 1- 6401 6016 21252 سال( 80تا 85)بین سال به باال 60ین سن متوفی بیشتر

 

 35-39 یدر سال هامحل دفن  شاخص های 

 39سال  35سال  عنوان

 - - ظرفیت دفن اموات در آرامستان های شهر تهران)تعداد(

 - 15555 قبور پیش بینی شده طی سال)تعداد(

 - - قبور فراهم شده سال آینده )تعداد(

 - 105555 سال)نفر( 0ور پیش بینی شده  طی قب

 - - ایجاد و توسعه فضای سبز در آرامستان جدید)هکتار(

 1 1 مساحت آرامستان های تاریخی ساماندهی و بهسازی شده )هکتار(

 - - مساحت آرامستان جدید احداث شده )تجمعی()هکتار(
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 30-39در سال های  تعداد، نوع آمبوالنس های حمل متوفیات

 درصدتغییر  39سال  35سال  30سال نوع

 شهرستان

 5 20 20 15 2555مزدا 

 - - 11 26  450پژو 

 5 44 44 18 شوکا

L95 18 11 19 26 

 شهری

 e 15 15 15 5-245بنز 

 vt-0  114 15 15 15 5بنز  

 5 2 2 2 مینی بوس   بنز اسپرینتر

 5 4 4 4 سمند سریر

   9   - شوکا

 

 ) متر مربع (35-39در سال های  تاسیسات و تجهیزات موجود در سازمان بهشت زهرا )س( مساحت

 39سال  35سال  نوع تاسیسات

 21611 21611 پارکینگ

 4555 1855 سرویس های بهداشتی عمومی

 110 110 مسجد و حسینیه

 211 169 فضای سبز

 285 285 سردخانه

 455 455 بانك

 108 108 پاسگاه انتظامی

 45 45 فوریتهای پزشکی

 1155 1155 سالن انتظار

 5 14 مرکز اطالع رسانی

 5 415 دستگاه زباله سوز

 426 426 تصفیه خانه
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 39فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفیات در سال تعداد  

 92-44 52-94 51-54 02-03 01-04 3-2 4-0 كمترازیكسال سن/ علت فوت

 5 1 5 1 5 5 5 5 خودکشی

 5 5 1 5 5 5 5 1 بیماریهای جلد و زیر جلد

 5 5 1 5 5 1 5 5 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

 12 2 5 5 5 1 5 1 بیماریهای غددی و تغذیه و متابولیك

 5 2 1 1 2 1 42 155 ناهنجاریهای مادرزادی و اختالل کروموزومی

 68 41 14 11 12 18 19 25 بیماریهای سیستم عصبی

 44 151 66 18 1 5 5 1 قتل

 119 115 01 14 16 1 16 161 بیماری های عفونی و انگلی

 11 18 4 1 4 5 0 2 بیماریهای سیستم خون ساز و ایمنی

 116 419 111 156 11 90 212 164 بیماریهای قلبی عروقی

 2 2 5 5 5 1 0 1115 مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگی و زایمان

 201 114 65 16 11 21 12 164 بیماریهای دستگاه تنفسی

 208 108 11 11 20 14 11 1 سرطان و سایر تومورها

 98 19 14 12 4 9 22 11 بیماریهای دستگاه گوارش

 150 106 215 122 29 21 65 029 نامشخص

 40 25 6 2 5 5 5 2 بیماری های روانی و سایر اختالفات رفتاری

 26 20 1 0 1 1 4 11 بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

 1 1 1 5 1 5 1 5 عالئم و حاالت بد تعریف شده

 2 1 2 5 5 5 1 116 بیماریهای حول تولد

 188 628 112 161 18 18 41 15 سوانح وحوادث غیر عمدی

 2815 2655 1514 041 241 264 001 4516 91جمع 

 2166 2161 1541 096 216 205 605 1955 92جمع

 2 6- 1- 9- 0 6 10- 1 درصدتغییر
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 دنباله-39فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفیات در سال تعداد  

 درصدتغییر 39جمع  35جمع نوزاد مونث مذكر به باال62 22-64 42-24 سن /علت فوت

 69- 4 11 5 5 4 1 1 5 خودکشی

 15- 41 48 5 25 21 16 1 2 بیماریهای جلد و زیر جلد

 20- 12 16 5 4 8 0 1 5 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

بیماریهای غددی و تغذیه و 

 متابولیك
48 114 046 108 180 1 159 146 0 

ناهنجاریهای مادرزادی و 

 اختالل کروموزومی
4 4 12 115 91 212 109 411 21 

 6 1128 1241 16 014 118 812 181 115 بیماریهای سیستم عصبی

 61 241 101 5 0 242 5 2 12 قتل

 1 2921 2848 81 1180 1600 1121 112 212 نی و انگلیبیماری های عفو

بیماریهای سیستم خون ساز 

 و ایمنی
21 12 04 154 46 2 129 102 18 

 4 21112 22251 219 9929 12954 10061 1488 1810 بیماریهای قلبی عروقی

مرگ نوزاد بر اثر عوارض 

 حاملگی و زایمان
2 1 1 119 188 199 1845 1126 -6 

 1 0180 0119 125 2161 2898 1248 116 454 های دستگاه تنفسیبیماری

 1 4159 4209 16 1801 2445 2289 891 004 سرطان و سایر تومورها

 0 1161 1681 21 612 1566 946 121 220 بیماریهای دستگاه گوارش

 0- 4119 4456 264 968 2941 069 481 629 نامشخص

بیماری های روانی و سایر 

 رفتاریاختالفات 
21 12 2 151 8 1 126 115 -11 

بیماریهای دستگاه ادراری و 

 تناسلی
86 148 818 615 041 0 1118 1106 -14 

 9- 2112 2142 5 1109 911 2518 11 14 عالئم و حاالت بد تعریف شده

 8- 815 880 420 142 241 66 10 0 بیماریهای حول تولد

 5 2091 2088 11 011 2561 111 294 114 سوانح وحوادث غیر عمدی

 2260 25404 15246 29186 1514 4098 91جمع 
 

02960 1.2 

 02110 1190 25100 15180 29548 6089 4495 92جمع 
  

 1.2   26.2 5.0 5.2 5.0 1.4 2.4 درصد تغییر
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 35-39 یدرسال ها یفوت شدگان براساس مناطق شهردار سهیمقا

 منطقه
 39سال  35سال 

 درصد تغییر
 جمع نوزاد مونث مذكر جمع نوزاد مونث ذكرم

1 1254 984 10 2251 1210 915 9 2194 -5.4 

2 1184 1596 15 2495 1146 1581 15 2411 -2.1 

1 666 018 6 1205 618 049 15 1111 -0.8 

4 1416 1501 21 2016 1012 1151 21 2662 0.8 

0 1186 1511 18 2410 1411 1168 24 2621 6.5 

6 610 050 0 1120 012 445 6 908 -14.8 

1 845 152 4 1046 686 011 12 1211 -11.8 

8 114 066 0 1280 149 001 8 1115 1.9 

9 061 424 0 996 482 111 8 821 -11.6 

15 1151 941 11 2261 1865 1111 14 1251 41.8 

11 065 404 10 1529 461 191 1 861 -16.1 

12 1118 880 1 2515 1215 991 9 2216 15.5 

11 1514 141 1 1108 914 111 1 1114 -2.0 

14 841 619 15 1415 860 611 11 1011 2.8 

10 1291 801 22 2112 1249 805 21 2122 -2.1 

16 1541 141 10 1851 1549 685 15 1119 -1.0 

11 018 145 8 866 101 202 0 614 -29.1 

18 446 111 8 160 021 180 10 921 21.2 

19 111 248 8 629 115 199 12 021 -11.2 

25 1295 816 10 2181 1111 955 24 2241 2.8 

21 112 141 6 119 218 106 1 451 20.1 

22 142 125 1 261 129 94 1 226 -14.1 

خارج از 

 تهران
8818 0142 120 14104 8146 4852 910 11881 -0.9 

 28.2 0261 1569 1285 2918 4151 805 946 2111 نامشخص

 1.2 02960 2261 25400 15241 02124 1190 25101 15116 جمع
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 وتره بار وهیم نیادیسازمان م
 

 

 39 یال 23ازسال  نیادیدرعملكرد سازمان م راتییآمار روند تغ

 رییدرصد تغ 39سال  35سال 30سال 31سال 23سال عنوان

 1- 2221 2155 1451 1289 1155 متوسط روزانه محصول عرضه شده ) تن (

 -1 -5.51 -5.12 1 6.1 16.8 درصد افزایش متوسط عرضه روزانه

 1- 1.9 4.5 4 1 2 درصد افزایش زیربنای احداثات

 5 10 10 10 10 10 تعداد کل میادین

 - 5 5 5 5 5 درصد افزایش میادین

 2 112 129 121 121 111 تعداد کل بازارهای روز

 16 5.521 5.525 5.5 5.155 5.565 درصد افزایش بازارهای روز

 1 2116 2291 2111 2401 2221 تعداد کل غرفه ها

 2- 42 41 41 00 - تعداد کل بازارهای روز محله ای

 141- 5.51 -5.52 -0 15 11.4 درصد افزایش غرف

 متوسط روزانه تعداد خانوارهای مراجعین به میادین و بازارهای روز

 ) هزارخانوار ( 
064 608 685 665 405 -12 

 -5.12 -5.51 1 11 9 درصد افزایش مراجعین
 

 تعداد کاالی فروش رفته )هزار عدد(
      

. مدیریت شده  IPMمحل عرضه محصوالت .سالم . طبیعی 

  ارگانیك)تعداد(
9 20 14 19 10 

 عرضه شده)تن( IPMطبیعی و  محصوالت ارگانیك .
 

691 1926 2625 16816 042 

کننده طرح رهگیری و شناسنامه دار کردن غرفه های عرضه 

   محصوالت)تعداد(
60 86 01 -18 

ایجاد شبکه ترازوها و صندوق های فروشگاهی مرتبط با سامانه مرکزی 

     )تعداد(
61 

 

 بازارهای دریافت کننده عالمت استاندارد فروشگاهی)تعداد(
 

1 15 
 

10 
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 ( ی)با لحاظ بازار محله ا35-39 یسال هاروز در  یو بازار ها نیادیتعداد و مساحت  م

 منطقه

 درصد تغییر 39سال  35سال 

بازارهای 

 محله ای

بازار 

جمع 

آوری 

 شده

تعداد 

میادین 

و 

بازارهای 

 روز

تعداد 

بازارهای 

 موقت

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

بازارهای محله 

 ای

بازار جمع 

 آوری شده

تعداد 

میادین 

و 

بازارهای 

 روز

تعداد 

بازارهای 

 موقت

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

تعداد میادین 

و بازارهای 

 روز

مساحت 

میادین و 

بازارهای 

روز 

 )مترمربع(

1 1 1 11   41601     19   41111 46 4 

2 6 4 12   46885     25   40026 61 1- 

1 1 5 0   0850     6   0850 25 5 

4 1 5 12   18429     14   41144 11 8 

 21 5 19852   16 (گلها) 1   12162   16 1 1 0

6 1 5 6   11212   
1 

 )جمالزاده(
1   16485 11 2- 

1 1 1 4   12116     0   12116 20 5 

8 5 5 0   6449     0   0955 5 9- 

9 4 1 1   10811   
 محله ای(1

 )شمشیری
4   10111 155 0- 

15 1 5 6   8019     1   9421 11 15 

11 5 5 1   1055     1   1055 5 5 

 1 155 4900   4 )قیام( 1   4855   2 5 1 12

11 5 5 1   66650     1   61245 5 1 

14 4 5 4   6118     8   6241 155 1- 

10 5 1 12   62621     12   61641 5 2- 

16 1 5 0   45856   
1 

 )اطلس(
0   19606 5 1- 

11 1 2 4   4965     0   4665 20 6- 

 6 41 19918   15   )دارو تولید( 1 18100   1 5 2 18

19 5 5 1   819     1   955 5 15 

25 9 2 0   12145     11   11240 165 4 

21 4 1 1   22062     15   16025 41 21- 

 2 25 16981   12   )میرکمالی(1 16151   15 5 5 22

 1 12 015101   189     050089   141 16 41 جمع

 واقع می باشد 19هزار متر مربع در منطقه  2121میدان مادر به مساحت 
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 )هزارتن(30-39یمحصوالت عرضه شده درسال ها

 درصد تغییر درصد به كل 39سال  درصد به كل 35سال درصد به كل 30سال انواع محصول

 6- 11 206 41 211 14 195 میوه

 9- 11 219 45 264 19 442 ی وفرنگیجالیزی و صیف

 11- 6 41 8 01 9 151 سبزی

 1- 1 6 1 6 1 15 حبوبات وخشکبار

 5 4 21 4 21 1 81 لبنیات

 15- 1 4 1 4 1 1 ماهی

 12- 1 0 1 6 1 12 گوشت

 5 1 21 1 21 4 41 مرغ

 11 1 0 1 4 1 14 تخم مرغ

 11- 5.1 1 5 5.9 5 2.2 سوسیس وکالباس

 2 1 1 1 6.6 1 11 متفرقه

 - 19 149         سامانه های عمده فروشی

 10 155 166 155 666 155 1119 جمع

 

 30-39 یمیزان و نوع تاسیسات و تجهیزات موجود در میدان مركزی شهر در سال ها

 نوع

 39سال  35سال  30سال 

 تعداد

 مساحت

 تعداد

 مساحت

 تعداد

 مساحت

 ع()مترمرب )مترمربع( )مترمربع(

 69869 1 14405 1 69869 1 پارکینگ

 1855 16 1855 16 1855 16 سرویس بهداشتی

 مسجد و حسینیه
انجام سفتکاری و 

 نصب گنبد مسجد
1555 _ 1555 

 
1555 

فضای سبز مورد 

  نیاز
411011 _ 464621 

 
460521 

 سردخانه

عدد انبار سرد  2

)سردخانه میوه و 

 سیب و پیاز و ...(

115555 _ _ _ _ 

 4699 11 4699 11 4101 9 بانك

مرکز اطالع 

 رسانی

به محض ایجاد فیبر 

      نوری

 1255 2 1555 _ 252 1 انبار
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 شهر تهران یباسازیسازمان ز
 

 

 

 31-39های سال در شهرتهران  یساز بایاجراشده توسط سازمان ز یها تیتعداد فعال

ف
ردی

 

 موضوع -سرفصل
 خاتمه یافته

 39سال  35سال 30سال 31سال

 1 2 15 9 و توسعه ای طرح های بنیادی 1

 121 5 219 222 مطالعات کاربردی و طراحی 2

 های شهریپروژه 1

 8 1 0 1 باززنده سازی محور واجد ارزش

 5 2 1 4 طراحی و احداث پیاده راه شهری

 6 5 1 2 مرمت و بازسازی زورخانه ها

 11 19 29 6 طراحی و بهسازی معبر پیاده و میدان

 هنرهای شهری 4

 215 111 262 111 آثار حجمی

 19 82 122 40 نقاشی دیواری

 92 06 1 11 نورپردازی دائم فضاهای باارزش شهری 0

 5 5 5 4 احداث پاتوق محالت 6

 سرویس بهداشتی 1

 2 1 0 0 سرویس بهداشتی مکانیزه

 112 191 61 46 سرویس بهداشتی پرتابل

 ان شهریعناصر مبلم 8

 5 5 1 14 پل عابر مکانیزه

 5 5 5 - پل عابر معمولی

 1 5 5 - ایستگاه اتوبوس

 4 1 1 22 زمین بازی کودکان

 4 1 1 11 وسایل ورزش همگانی )ست(

 202 2121 1156 015 )مترمربع(مبلمان پارکی

 26 5 5 228 )عدد(سطل زباله

 5 5 5 11 اساعت برای میادین با تابلوی راهنم

 5 5 11 11 تابلوهای معرفی بناهای با ارزش و زندگینامه شهدا
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 31-39 های سال درشهرتهران  یساز بایاجراشده توسط سازمان ز یها تیتعداد فعال
ف

ردی
 

 موضوع -سرفصل

 خاتمه یافته

 39سال  35سال  30سال 31سال

9 
پیکره های تبلیغات 

 محیطی

     126 294 تابلو فرهنگی

 سازه پرتابل

 5 411 215 12نصب: 

 8 16 056 45جمع آوری: 

 استند و پانل کنار دیواری)تهاتر(

 5 92 6 19نصب: 

 25 144 151 616جمع آوری: 

 5 نمایشگر فرهنگی
و  فرهنگی) 41

 (تجاری

و  فرهنگی)46

 (تجاری
 (موجود)46

 نمایشگر تجاری

 2 1   1نصب: 

 5 1 5 2جمع آوری: 

 )ساماندهی(بیلبورد

 5 10 1 09نصب: 

 22 48 106 110جمع آوری: 

 آموزش و ترویج 15

اکران طرح های فرهنگی  برروی پیکره های تبلیغات 

 محیطی به همراه طرح های آموزشی(

 )مترمربع روز(

290942 81155 95180 81555 

اکران طرح های آموزشی   برروی پیکره های تبلیغات 

 طی)مترمربع روز(محی

متر مربع /  0615

 عرشه پل
    11555 

های مختلف آذین بندی و نورپردازی موقت به مناسبت

 ملی و مذهبی
1 5 5 8 

 40 11 1 11 نشست ، جشنواره ، نمایشگاه ...

 10 1 10 68 سمینار وسخنرانی

 12 21 1 21 دوره های آموزشی برای پرسنل

 1 2 5 20 ای مناطقدوره های آموزشی بر

 سایر

نسبت آراستان ساماندهی و بهسازی به کل 

     آرامستانهای تاریخی موجود )درصد(

میزان مساحت تحت پوشش پروژه های ارتقا کیفیت 

     سیما و منظر شهری )متر مربع(
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 35-39ی در سال هاشهرتهران  یساز بایسازمان زفعالیت های 
 ییردرصد تغ 39سال  35سال  شرح

نوع ابزار 

 تبلیغاتی
 تعداد متراژ )مترمربع( تعداد نوع عملیات

متراژ 

 )مترمربع(
 متراژ )مترمربع( تعداد

 بیلبورد

 08- 04- 052 22 1251 48 جمع آوری

 155- 155- 5 5 011 10 نصب جدید

 ساماندهی
 - - 162 8 جمع آوری

 - - 425 8 نصب

تابلو روی 

عرشه پل 

 هوایی

 84- 82- 055 15 1504 01 جمع آوری

 ساماندهی
 جمع آوری

 
18 1191 - - 

 نصب
 

11 009 - - 

 155- 155- 5 5 1221 15 نصب جدید

لمپوست 

 بنر

 88- 18- 444 14 1691 111 نصب جدید

 98- 96- 04 9 2181 221 جمع آوری

 ساماندهی
 جمع آوری

 
5 5 - - 

 نصب
 

5 5 - - 

 پرتابل

 05- 05- 96 8 192 16 جمع آوری

 155- 155- 5 5 0124 411 نصب

 ساماندهی
 جمع آوری

 
16 192 - - 

 نصب
 

16 
 

- - 

پانل 

شیشه 

ای 

 )دیواری(

 155- 155- 5 5 814 119 جمع آوری

 ساماندهی
 جمع آوری

 
12 192 - - 

 نصب
 

4 24 - - 

تابلوی 

 روی بام

 - - 211 4 5 5 جمع آوری

 155- 155- 5 5 494 1 نصب

 نما آگهی
 - - 65 12 5 5 جمع آوری

 68- 855 161 18 022 2 نصب

تابلوی 

داخل 

 محوطه

 - - 8 1 5 5 جمع آوری

 92- 88- 69 1 884 20 نصب

 استند
 155 155 115 25 12 0 جمع آوری

 - - 5 5 5 5 نصب

 16- 19- 0451 294 22659 1411 جمــــع
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 30-39ی در سال ها شهرتهران یساز بایسازمان زفعالیت های 
 درصد تغییر 39سال  35سال  30سال  عنوان

 155-   115505 141249 جمع آوری بنر و تابلو های غیر مجاز

 08- 052 1251 1126 جمع آوری بیلبورد

 84- 055 1504 215 جمع آوری عرشه پل هوایی

 155- 5 814 082 جمع آوری پانل شیشه ای

 - 2555 پالک ثبتی زی شده )پالک ثبتی(مساحت نماهای پیرایش و پاک سا

 155- 5 011 106 نصب بیلبورد

 186 185 211 119 مرمت و بازسازی بیلبورد

 19- 1905 1221 616 مرمت ونصب روی عرشه پل

 15- 44285 146555 186555 میادین طراحی شده )متر مربع (

 16- 9 14 16 میادین طراحی شده )تعداد(

 - 19285     ماندهی شده میادین و معابر سا 

     مساحت بناهای نورپردازی شده )مترمربع(
84115 

- 

 -     مساحت معابر نورپردازی و زیب سازی شده )مترمربع(

 11 125555 158555 64555 مساحت نقاشی  دیواری و گرافیکی محیطی ایجاد شده )متر مربع (

 - 6985     مساحت فضا های مرمت و بازسازی شده )مترمربع(

 10- 111 211 115 المان های نصب شده )مبلمان شهری ()تعداد(

 

 (الیر ونیلی)مبالغ به م30-39 یدرسال ها یباسازیسازمان ز یها نهیعملكرد هز سهیمقا

 درصدتغییر درصد به كل 39سال  35سال  30سال موضوع

 - 19 125492     بهسازی معابر پیاده رو 

 02- 1 41119 89115 11055 مرمت وبازسازی

 460 16 154916 18019 18055 مبلمان شهری

 81- 14 95512 669555 45205 جداره کف سازی

 69- 8 49954 109521 41655 نورپردازی وآذین بندی

 89- 1 1911 14101 68405 طراحی میادین

 64- 1 1104 9411 905 طراحی واجرای آبنما

 21 10 96652 19189 45990 تبلیغات فرهنگی

 28- 8 02995 11681 45105 نقاشی دیواری وگرافیك محیطی

 06- 8 01216 116128 42952 آثارحجمی

 28- 4 26161 16451 12805 مشارکت وآموزش شهروندی

 05- 155 642999 1280961 105141 جمع 
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 30-39در سال های شهرتهران  یساز بایاجراشده توسط سازمان زپروژه های 

 عنوان پروژه موضوع پروژه

 91پروژه های ویژه سال

 گانه 22تهیه و تالیف نظام نامه ارزیابی عملکرد مناطق 

 عنوان کتاب دانش زیبا سازی 6تالیف و تدوین 

 و شهدا« ع»شهریور در فاصله میادین امام حسین  11طراحی ساماندهی و ارتقا کیفی محور 

حدوده بافت تاریخی جماران شامل کارهای ابنیه و تاسیسات، سیستم روشنایی و اجرای عملیات طرح بهسازی و ساماندهی محوطه م

 مترمربع 9555مبلمان شهری در فضایی به مساحت تقریبی 

 انجام خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه عمارت ارباب هرمز

 جلد کتاب نقاشی های دیواری شهر تهران 21تهیه 

 نوان کتاب پالتویی با موضوعات زیباسازیع 20تهیه و تولید 

 تدوین رشته زیباسازی در مقطع کار و دانش

 بازسازی، ساماندهی و آرام سازی نما و تابلوهای صنفی میدان امام حسین

 92پروژه های ویژه سال 

 شهریور در فاصله میادین امام حسین)ع( و شهدا 11طراحی ساماندهی و ارتقای کیفی محور 

ی عملیات طرح بهسازی و ساماندهی محوطه محدوده بافت تاریخی جماران شامل کارهای ابنیه و تاسیسات، سیستم روشنایی و اجرا

 مترمربع 9555مبلمان شهری در فضایی به مساحت تقریبی 

 انجام خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه عمارت ارباب هرمز

 نورپردازی دائم پل شهید محالتیخرید تجهیزات و اجرای طرح 

 تولید و انتشار ویژه برنامه ای با عنوان پیرایش شهری

 تهیه و تدوین کتاب ضوابط و مقررات آب نماهای شهری

 طرح تدوین تاریخچه تحلیلی مجسمه های شهری تهران

 "باید ها و نبایدها "طرح پژوهشی دیوارنگاری های شهر تهران

 اجرای طرح نورپردازی درختان خیابان ولیعصر)عج(خرید تجهیزات و 

  91پروژه های ویژه سال 

 ساماندهی و بهسازی و حذف زوائد در محور انقالب

 ساماندهی و بهسازی میدان راه آهن

 ساماندهی و بهسازی میدان منیریه

 افتتاحیه موزه گرافیك ایران و مرمت ارباب هرمز

 رانمرمت بیت امام خمینی در جما

 بهسازی و نورپردازی آستان مقدس امام زاده صالح 

 مرمت موزه علی اکبرخان صنعتی

 طرح ساماندهی ومرمت آرامگاه ملك متکلمین 

 مرمت زورخانه های نیرویزدان ،فهمیده ،میر کاشانی و... 

 اجرای طرح ارتقای کیفی خیابان کوشك مصری)غربی و شرقی(

 مستقل میادین شهر تهران الیه پهنه بندی مکمل و

 آزادی  -نورپردازی بناهای شاخص خیابان انقالب 

 نورپردازی دیواره و نرده های پارک شهر )خیابان بهشت(

 نورپردازی پل های امام علی ،محالتی و...

 برگزاری جشنواره ملی مبلمان با عنوان دایره خالق
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 تهران یمنیوخدمات ا یسازمان آتش نشان
 

 

 35-39ار مقایسه ای آتش نشانی درسال های آم

 واحد عنوان

 درصدتغییر 39سال  35سال 

 حادثه حریق
خدمات 

 ایمنی
 حادثه حریق خدمات ایمنی حادثه حریق

خدمات 

 ایمنی

 1- 6 4 21819 15111 21008 22616 9066 25661 تعداد حریق و حادثه

 6- 0 4 12100 29110 62129 14691 21955 65541 تعداد کل خوروهای اعزامی

 15- 5 5 91101 81666 119049 151801 81192 185415 نفر کل پرسنل اعزامی

 6 11- 26 10688 2110 2521 14106 2110 1654 نفر نجات یافتگان

 1- 11 1 6685 6414 8084 1181 0810 8114 ساعت 1مدت عملیات 

 1- 11 1 6691 6446 8619 1258 0811 8161 ساعت 2مدت عملیات 

 تعداد مجروحین

 0 20 6- 25 15 92 19 24 98 آتش نشان

 11- 19- 10- 201 1541 426 284 1106 055 شهروند

 تعداد فوت شدگان

 - - 155- 5 5 5 5 5 1 اتش نشان

 16 1 6- 119 281 10 104 261 16 شهروند

 مسببین ایجاد حریق

 21- 20- 19- 1161 1114 922 1051 1008 1142 مرد

 12- 1- 18- 148 225 155 805 216 122 زن

اولین ماده ای که دچار آتش 

 سوزی شده

 - - - 5 5 5 5 5 5 جامدات

 - - - 5 5 5 5 5 5 مایعات

 - - - 5 5 5 5 5 5 گازها

 11- 15- 20- 24 451 951 21 405 1211 میلیارد ریال خسارت وارده

مدت زمان رسیدن به محل 

 عملیات
 5 1 1 261 152 264 261 154 260 ثانیه
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 30-39آمار مقایسه ای آتش نشانی درسالهای 

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال  واحد عنوان

 4 4111 4165 1921 نفر تعداد آتش نشان )رسمی(

 161 14 1 0 تعداد تعداد ایستگاههای جدید االحداث

 14 111 151 155 تعداد تعداد ایستگاه های موجود

 9 149261 111282 114029 مترمربع یستگاههای آتش نشانیزیربنای کل ا

 5 25 25 25 دستگاه امداد )نردبان و باالبر(

 5 12 12 12 دستگاه خودرو نجات سنگین

 1 118 116 211 دستگاه خودرو سنگین عملیاتی

 2 025 011 201 دستگاه خودرو عملیاتی سبك

 5 9 9 9 دستگاه خودرو عملیاتی فوماتیك

 - 5 5 5 دستگاه عملیاتی شیمیایی خودرو

 5 21 21 21 دستگاه تانکر آبرسانی

بیل مکانیکی ، لودر ، مینی لودر، بکهو ، جرثقیل و  

 تریلی
 8 42 19 11 دستگاه

 - 5 5 5 دستگاه خودروهای پشتیبانی اداری

 - 5 5 5 دستگاه خودروهای غیر فعال

 - 5 5 5 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی فنزی

 - 5 5 5 دستگاه داد دستگاه تنفسی دراگرتع

 - 5 5 1 باب تعداد سالنهای ورزشی احداث شده در ایستگاه

تعداد مراکز فوریتی و اورژانسی احداث شده در 

 ایستگاهها
 - 5 5 5 مرکز

 - - 9169 6418 مورد تعداد اماکن پرخطر شناسایی شده
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 31-39آمار عملیات آتش نشانی در سال 

 39سال  35سال  30سال  31سال  واحد شرح

 118 151 155 90 ایستگاه تعداد کل ایستگاههای  آتش نشانی سطح شهر

 4111 4118 4512 1851 نفر تعداد کل آتش نشان

 21008 25661 21800 19064 مورد تعداد عملیات اطفاء حریق

 مورد تعداد عملیات امداد ونجات
خدمات 10118حوادث+8141

 ایمنی
04151 02841 12505 

 264 260 266 219 ثانیه میانگین زمان رسیدن به محل حریق) داخل محدوده شهری (

 152 154 158 281 ثانیه میانگین زمان رسیدن به محل حادثه) داخل محدوده شهری (

 

 30-39 یها در سال ها یدر آتش سوز اتیآمار مدت زمان عمل

 مدت عملیات
 0كمتر از 

 ساعت

 5تا  0بین 

 ساعت

 9تا  5ن بی

 ساعت

تا  9بین 

 ساعت4

 2تا  4بین 

 ساعت

 6تا  2بین 

 ساعت

ساعت یا  6

 بیشتر

 15 11 21 01 256 1602 19894 91تعداد حریق

 8 1 12 19 115 810 19604 92تعداد حریق 

 15 9 22 41 258 1089 19611 91تعداد حریق 

 20 255 81 21 65 90 5 درصد تغییر

 

 23-39 یها در سال موجود یها ستگاهیا تیوضع

 39سال  35سال  30سال  31سال 23سال  شرح
درصد 

 تغییر

 10 118 151 155 90 90 تعداد ایستگاههای موجود

 8 11 12 11 12 4 تعداد ایستگاههای در حال ساخت

 05- 1 2 2 4 - تعداد ایستگاههای تخریب و نوسازی

 - 5 5 5 5 - ساخت مجموعه ورزشی

 155- 5 0 1 1 1 ژه های مختلفمجتمع ایثارگران پرو

 - 5 5 5 5 2طراحی فاز  طراحی اداره مرکزی

 ساخت اورژانس
متناسب با ساخت 

 ایستگاه
0 2 5 5 - 

 1 151 155 155 90 90 سرویس و نگهداری ایستگاههای موجود
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 30-39در سال های  در مناطق شهر تهرانایستگاه های آتش نشانی آمار 

 منطقه

 تعداد ایستگاه های جدیداالحداث زیر بنای كل ایستگاه  ها تعداد ایستگاه ها

 39سال  35سال 30سال 39سال  35سال 30سال 39سال  35سال 30سال

1 0 0 8 8912 8912 11116 5 5 2 

2 0 0 9 8116 8116 9146 5 5 4 

1 0 0 0 4415 4415 4115 5 5 1 

4 9 15 15 9591 15514 15514 1 1 5 

0 1 8 8 9181 15154 15154 1 1 5 

6 1 1 1 6515 6515 6091 5 5 5 

1 0 0 0 1666 1666 1666 5 5 5 

8 1 4 4 0981 6954 6954 5 1 5 

9 1 1 1 168 168 168 5 5 5 

15 2 2 2 1916 1916 2116 5 5 1 

11 6 6 1 9516 9516 9516 5 5 5 

12 0 0 6 4142 4142 0544 5 5 1 

11 1 1 1 9666 9666 9666 5 5 5 

14 2 2 2 4466 4466 4466 5 5 5 

10 1 1 9 8446 8446 9188 1 5 2 

16 4 4 4 1246 1246 1246 1 5 5 

11 1 1 1 0152 0152 0152 5 5 5 

18 6 6 6 9559 9559 9559 5 5 5 

19 4 4 0 6611 6611 6611 5 5 1 

25 1 1 1 11450 11450 11450 5 5 5 

21 2 2 1 4455 4455 1041 5 5 1 

22 6 6 8 4418 4418 1405 1 5 2 

خارج از 

         محدوده
5 

 10 1 0 106540 142249 119498 118 151 155 جمع
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 30-39در سال های  در مناطق شهر تهرانو خسارت آن  قیحر یآمار پراكندگ

 منطقه

 خسارت حریق)هزار ریال( تعداد حریق

 درصد تغییر 39سال  35سال  30ال س درصد تغییر 39سال  35سال  30سال 

1 1195 1221 1248 2 9518805 11586955 25082105 25 

2 1891 1881 1951 1 18281555 15284155 22020425 -26 

1 921 198 819 15 12680205 16121105 14860955 -8 

4 1411 1411 1081 1 16244185 052125115 48040655 -95 

0 1098 1415 1469 5 11111155 21544905 19511055 -9 

6 994 1512 929 -15 25121901 22649555 28181855 20 

1 116 011 186 16 8926415 6181485 21869205 202 

8 014 022 611 11 21588205 98121555 15126155 -95 

9 111 119 294 -8 0421055 1816855 2019655 -61 

15 614 618 064 -9 1156405 1654155 0615555 -20 

11 960 841 860 1 15964555 11548951 21016155 18 

12 1000 1406 1014 8 41918815 114111555 208519955 126 

11 051 425 450 -4 0655605 01116055 6124555 -81 

14 602 655 611 12 8901055 11825155 9551855 -49 

10 1616 1012 1626 8 11985240 11145555 10214405 1 

16 101 661 601 -1 8125255 6121155 12611455 981 

11 005 025 621 21 6005665 1811955 14066205 191 

18 1591 1524 1551 -2 45562655 125621655 21000115 -82 

19 1111 1129 1288 14 25441255 20564455 12916255 191 

25 1011 1088 1026 -4 42112645 19542105 02119455 114 

21 115 294 151 1 251121505 19111255 11115655 -28 

22 415 405 404 1 8121155 11110955 11916105 26 

خارج از 

 محدوده
141 210 281 22 0419555 0111055 01416555 968 

 20- 951104045 1211158051 611649818 4 21008 25661 21802 جمع
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 30-39در سال های  تهران یاطق شهردر من و خسارت آنحوادث  یآمار پراكندگ

 منطقه

 خسارت حادثه)میلیون ریال( تعداد حادثه

 درصد تغییر 39سال  35سال  30سال  درصد تغییر 39سال  35سال  30سال 

1 106 186 115 -15 16106 19921 00810 45 

2 862 858 819 4 19101 45165 46818 11 

1 098 021 012 9 11921 11049 25191 01 

4 888 811 821 -2 11154 10885 41121 10 

0 164 101 185 1 25921 20516 22126 -11 

6 441 450 491 21 8212 1619 21212 200 

1 411 115 425 21 4116 4414 11481 250 

8 104 285 181 11 1805 6621 6910 4 

9 180 100 102 -2 4111 1481 4118 16 

15 281 249 211 9 15211 4198 4511 -4 

11 166 110 121 -4 2581 12551 6504 -05 

12 041 440 482 8 12159 0911 8101 41 

11 112 244 218 14 21180 8211 8265 5 

14 441 121 102 15 14221 4211 15404 141 

10 161 615 609 -2 10115 116619 26219 -18 

16 296 265 281 8 4108 4401 6501 16 

11 115 162 181 11 4248 1416 1684 19 

18 455 441 405 2 11245 11104 10118 -49 

19 122 112 141 1 15161 11115 12818 -20 

25 418 416 401 0 1206 10154 15566 -16 

21 115 295 121 11 24115 19819 25811 0 

22 201 286 122 11 9481 21821 18611 -10 

خارج از 

 محدوده
251 212 219 12 6185 11548 18859 15 

 9- 451918 405156 151426 6 15111 9066 15411 جمع
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 35-39در سال های  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آن خدمات ایمنی یآمار پراكندگ

 منطقه

 درصد تغییر 39سال  35سال 

تعداد خدمات 

 ایمنی

 خسارت خدمات ایمنی

 )میلیون ریال(

تعداد خدمات 

 ایمنی

خسارت خدمات ایمنی 

 )میلیون ریال(

تعداد خدمات 

 ایمنی

خسارت خدمات 

 ایمنی

1 1214 1151 1151 1445 -11 15 

2 2514 1025 1911 1110 -0 -20 

1 1515 821 1141 1111 1 41 

4 1821 1191 1150 1609 -1 19 

0 2121 1124 2552 1145 -6 -14 

6 1210 1416 1191 1569 -1 -20 

1 1204 610 1251 1115 -4 151 

8 1514 916 1582 024 0 -41 

9 410 1919 418 956 6 -11 

15 900 1425 811 816 -12 -18 

11 1529 811 981 1552 -4 14 

12 1112 2914 1148 2109 -2 -26 

11 121 115 115 159 1 -6 

14 1110 040 1589 190 -4 -28 

10 1160 1442 1114 2111 -4 64 

16 081 1941 046 191 -6 -85 

11 050 1151 008 811 15 -26 

18 689 1498 691 1614 1 141 

19 411 611 411 186 5 -12 

25 1560 461 1551 1661 -6 265 

21 118 014 111 154 5 -41 

22 188 416 181 254 -2 -01 

خارج از 

 محدوده
15 1 40 1 05 5 

 11- 1- 24122 21819 21160 22616 جمع
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 39نوع حادثه در سال  كیحوادث به تفك یالیخسارات ر

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 )برحسب هزارریال( )برحسب هزارریال(

 416555 210 سقوط افراد از بلندی 6181155 414 آب گرفتگی

 5 2 سقوط افراد از کوه 5 4 آسانسور )باالبر( خودرو

 210555 12 فراد در چاهسقوط ا 18199155 251 آوار )ریزش ساختمان(

 5 12 سقوط افراد در رودخانه 16694005 811 اجسام معلق و در حال سقوط

 5 42 سقوط افراد در کانال 5 1 اشیاء برنده

 1555 11 سقوط افراد در گودال 85665 165 اقدام به خودکشی

 1109555 96 سقوط خودرو 0801855 14 انفجار بدون حریق

 12491655 1598 ط درختانسقو 5 20 برق گرفتگی

 25555 4 سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا پاراگالیدر 5 1 پله برقی

 5 1 غرق شدن در استخر 115555 11 تصادف موتورسیکلت

 CO 151 4855گاز  298521455 2169 تصادف یا واژگونی خودرو

 5 65 جنگل -گم شدن یا گیر کردن در کوهستان 11955 111 تهدید به خودکشی

 241555 21 گودبرداری 1555 4 رخ گوشتچ

 10455 01 گیر کردن اعضای بدن بجز دست و پا 86555 25 حادثه شیمیایی

 110655 100 گیر کردن دست و پا 5 2 تصادف یا واژگونی قطار یا ترن

 484055 118 گیرکردن خودرو 210555 8 خودسوزی

 2 رانش زمین
 

 5 24 محبوس شدن در چاه

 115125 011 نشت گاز 1209555 106 ریزش چاه

 086555 189 نشت گاز از علمك 12555 1 سایر

 1595105 121 نشت گاز خودرو 04055 16 سقوط آسانسور

 6485411 1258 نشت مایع )بنزین، گازوییل و ...( 14121155 124 سقوط اجسام

 5 1 سوختگی )غیر از حریق( 5 1 سقوط افراد در دریاچه یا سد
 

 23-39ی درسال ها ریالی خسارت زانیاز نظر م قیحر تعداد

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال 31سال 23سال میزان خسارت ریالی

 2 4410 4129 0960 6882 - نامشخص

 10 9905 8611 1611 4129 9511 بدون خسارت

 05- 0 15 18 21 21 خسارات کمتر از ده هزار تومان

 19- 126 451 025 004 905 د هزار تومانخسارات ده هزار تومان تا کمتر از ص

 11- 1402 1809 4660 2250 4115 خسارات صد هزار تومان تا کمتر از یك میلیون تومان

 4- 2091 2688 2419 4112 2291 خسارات یك میلیون تومان تا کمتر از ده میلیون تومان

 8 191 141 011 410 190 خسارات ده میلیون تومان یا بیشتر

 4 21008 25661 21800 19064 11565 جمع کل
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 39 در سالخدمات نوع  كیبه تفك خدمات ایمنی یالیخسارات ر

 خسارت ریالی) برحسب هزار ریال ( تعداد عملیات

 124205 164 کشف جسد

 8555 24 آژیر

 15601255 810 احتمال آوار

 251555 151 احتمال سقوط

 0555 12 باز ماندن شیر آب

 CO 662 155بررسی گاز 

 1250015 2442 بسته شدن درب )بدون محبوسی(

 11955 111 بسته شدن درب خودرو

 5 2 احتمال بمب گذاری

 5 4 پست فشار قوی

 5 2 ترکیدگی لوله فاضالب

 164005 216 سایر

 1685115 011 فروکش کردن زمین

 951955 021 قطع یا اتصال کابل برق و احتمال برق گرفتگی

 14555 96 ، قفل پدال یا قفل موتور سیکلتقفل فرمان

 91245 911 گیر کردن حلقه انگشتری، النگو و دستبند

 115405 1211 محبوس شدن افراد

 6555 1602 محبوس شدن حیوانات

 242085 0055 محبوس شدن در آسانسور

 215105 2915 مشاهده حیوانات

 126905 101 مشاهده دود

 0812965 1411 نشت آب

 24112215 21819 جمع
 

 23-39در سال های  قیبه محل حر دنیاز نظر مدت زمان رس  قیحرتعداد 

 درصد تغییر 39سال  35سال 30سال 31سال 23سال  مدت زمان رسیدن

 11- 101 455 192 444 169 دقیقه 1کمتر از 

 2 2541 2551 2510 2511 1265 دقیقه 2تا  1بین 

 1 4261 4115 4214 1921 2001 دقیقه 1تا  2بین 

 0 0286 0525 0159 4618 1162 دقیقه 4تا  1بین 

 1- 4265 4455 4116 1880 2905 دقیقه 0تا  4بین 

 14 2106 2515 2151 2666 2161 دقیقه 6تا  0بین 

 26 1198 904 1291 1689 1416 دقیقه 1تا  6بین 

 15 661 015 141 1508 1528 دقیقه 8تا  1بین 

 1 411 451 405 661 689 دقیقه 9تا  8بین 

 6- 210 205 262 429 465 دقیقه 15تا  9بین

 1- 488 020 602 1518 1148 دقیقه 15بیشتر از 
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 30-39 یهرتصرف درسال ها یالیخسارات ر زانیبرحسب نوع تصرف وم قیتعدادحر

 نوع تصرف

 درصد تغییر 39سال  35سال  30سال

 تعدادحریق
 میزان خسارت

 تعدادحریق
 ن خسارتمیزا

 تعدادحریق
تعداد  میزان خسارت

 حریق

میزان 

 )هزار ریال( )هزار ریال( )هزار ریال( خسارت

 6- 1- 82198505 2112 81995015 2105 16140115 2198 مسکونی

 14- 8- 1814555 122 0912055 112 4181955 120 فرهنگی آموزشی

 00 0- 4685155 12 1516155 16 0111055 86 درمانی مراقبتی

 تجمعی

 11 9- 11468455 212 8104155 200 1506615 265 خصوصی

اداری 

 دولتی
242 15024155 245 11085405 241 29845155 1 125 

نظامی 

 انتظامی
16 1152155 41 6545855 41 1285555 5 -19 

 11 4 12161155 115 00258055 101 28140055 129 حرفه ای

 00- 1- 2181555 110 6210055 124 2128155 111 خدماتی

 91 15 140149555 616 10421055 018 04980165 651 تجاری و کسبی

 26 1- 19159155 191 62961155 191 228491210 119 صنعتی

 00- 15- 162126105 118 191018055 425 141014505 408 انباری

 190 1 11289555 461 2219555 411 1456445 415 مخاطره آمیز

 181 9- 21111225 2151 8146905 2016 8111255 2111 ضای سبزکشاورزیف

وسایل 

 نقلیه

 94 16 2186155 64 1129155 00 868555 08 دولتی

 9 4- 01212215 1159 48911105 1161 11504505 1111 شخصی

 16- 11 22252005 12151 14051581 11599 21621551 12414 معابر و گذرگاهها

 20- 4 951104045 21008 1211158051 25665 610109118 21800 جمع

 

 23-39 یدر سال ها های آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوز

 39سال  35سال  30سال  31سال 23سال  فصل
درصد 

 تغییر

 21- 011 615 288 141 1521 بهار

 12 1411 801 1506 1210 061 تابستان

 11- 108 616 201 191 61 پاییز

 64- 01 165 146 126 12 مستانز

 1- 2250 2161 1141 1819 1121 جمع
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 (الی)ارقام به هزار ر23-39از سال تهراندرآمدهای آتش نشانی شهر

 39سال  35سال  30سال 31سال 23سال عنوان
 درصد 

 تغییر

 خدمات اطفا و نجات
 عملیاتی

      

 99- 1546941 488219811 210881091 288022501 118551892 جانبی

 خدمات پیشگیری

 84- 161461 1518185 1055555 812555 114501 کارشناسی

 اجرایی
      

 جانبی
 

114658 416524 
   

 خدمات آموزشی

 عمومی
 

24515 
    

 25 614525 012514 019121 418801 161166 تخصصی

 کمك آموزشی
 

106111 1415659 190121 806665 8 

 پزوهشی ، تخصصی

 رسی کیفیبر
      

 خدمات مشاوره ای
      

 خدمات بازرگانی

 فروش
      

 1562 29164 04908 69214 سرویس
 

-155 

 خدمات پشتیبانی

 28- 1011612 2155208 1651819 1900511 4012911 اجاره ماشین آالت

 اجاره بها
 

4856121 1220145 12452881 
 

-155 

 99- 6252125 050510191 284602694 291151911 184141165 جمع

 

 )ارقام به هزار ریال(22-39دریافت اعتبار و هزینه آن  برای احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی و خرید و نصب شیر آتش نشانی در سال های 

 39سال  35سال  30سال 31سال 23سال 22سال عنوان
درصد 

 تغییر

 24 2411101861 1960122161 1241911101 165555555 151965621 81555555 شهرداری کل اعتبار دریافتی از محل منابع درآمدی

 کل اعتبار دریافتی از محل کمکهای دولتی
       

 24 2411101861 1960122161 1241911101 165555555 151965621 81555555 جمع کل اعتبار دریافتی

هزینه ساخت و تجهیز 

 ایستگاههای جدید

 9- 14881995 18221055 161205096 116882261 191621111 156952555 شهرداریازمحل منابع 

 از محل کمکهای دولتی
       

 از محل سایر منابع
       

هزینه خرید و نصب 

 شیرآتش نشانی

 44 2442156 1699595 1855555 1412555 1219025 1055555 از محل منابع شهرداری

 از محل کمکهای دولتی
       

 از محل سایر منابع
       

 1- 11126296 19926095 169505096 125294261 198845801 114452555 جمع کل هزینه
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 (الیر اردیلی)ارقام به م 22-39سازمان آتش نشانی در سال های   نهیدریافت اعتبار و هز

 منابع شهرداری
بودجه 

 جاری

بودجه 

 عمرانی

جمع منابع 

 شهرداری
 جمع درآمد سازمان

هزینه های 

 جاری

هزینه های 

 سرمایه ای

جمع 

 عملكرد

 88سال 

 1416 149 1281 658 619 مصوب
   

جذب 

 شده
651 81 684 116 825 

   

 190 92 151 14 89 درصد
   

 89سال 

 1084 95 1494 604 845 مصوب
   

جذب 

 شده
825 151 921 180 1158 911 198 1129 

 125 256 114 16 98 درصد
   

 95سال

 1821 012 1110 1821 210 1092 012 1585 مصوب

جذب 

 شده
1510 165 1110 291 1412 1248 125 1068 

 108 61 90 201 126 120 11 94 درصد

 91سال

 2499 005 1949 2159 149 1965 005 1415 مصوب

جذب 

 شده
1241 120 1112 284 1606 1110 169 2584 

 100 61 88 192 81 111 21 88 درصد

 92سال 

 1165 1122 2218 1165 1122 2218 - 2218 مصوب

جذب 

 شده
1960 - 1960 429 2194 2204 401 2111 

 81 41 151 126 18 88 - 88 درصد

 91سال 

 1815 1555 2815 مصوب
 

1815 2815 1555 1815 

جذب 

 شده
2411 648 1519 6 1580 2446 964 1415 

 81 60 86 درصد
 

81 81 
 

95 

صد در

تغییر 

91-92 

 26 مصوب
 155 افزایش

 درصدی
15 -155 11 26 -11 11 

جذب 

 شده
24 

 155 افزایش

 درصدی
01 -99 29 9 111 26 

 2- درصد
 155 افزایش

 درصدی
-8 -155 -16 -14 -155 11 
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 پسماند تیریسازمان مد
 

 )واحد : هزار تن(23-39 یمناطق درسال ها كیبه تفك یزباله شهر سهیمقا

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال 31سال 23سال  منطقه

1 149 102 119 111 145 0 

2 266 260 299 289 260 -8 

1 116 119 121 156 156 5 

4 221 210 212 221 241 11 

0 206 241 158 110 241 -22 

6 156 155 91 92 159 18 

1 98 152 94 86 96 12 

8 90 96 95 81 89 15 

9 11 68 08 04 01 -1 

15 156 119 151 89 91 9 

11 151 111 151 85 81 8 

12 110 114 121 122 144 18 

11 65 06 04 02 46 -11 

14 114 120 115 90 98 1 

10 114 112 164 141 108 8 

16 158 151 94 90 99 4 

11 98 96 88 85 86 1 

18 155 155 99 151 121 22 

19 81 82 89 11 92 19 

25 105 114 144 111 125 -8 

21 68 62 61 00 61 14 

22 12 18 08 61 15 10 

 1 2614 2064 2124 2125 2121 جمع

 

 31-39درصد پسماند های خطوط پردازش به تفكیك مواد بازیافتی در سال های 

 گونی شیشه آهن آالت عنوان
كفی فلز و 

 فوم
 مقوا پت حلب نایلون پالستیك

 16 15 9 18 12 4 4 6 2 95سال 

 16 15 8 19 12 4 0 0 1 91سال 

 21 12 8 20 10 4 8 0 1 92سال 

 25 12 8 26 16 0 6 6 1 91سال 

 14- 1- 6 6 15 29 21- 29 12- درصد تغییر
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 30-39آمار طرح های پردازش و بازیافت پسماند در سال های 

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال عنوان

 1 2510 2505 1858 ع آرادکوه) هزارتن(پسماند های پردازش شده خطوط مجتم

 میزان پسماند های جمع آوری شده به روش مکانیزه  
      5 

 )تر و خشك جداگانه (نسبت به کل پسماند تولیدی )درصد(

 12- 118 181 188 آوری شده از مبداء) هزار تن(جمع وزن پسماند خشك جمع

 2- 16 16 10 ل پسماند شهریآوری شده از مبداء کدرصد پسماند خشك جمع

 4- 41 41 41 درصد از پتانسیل پسماند خشك شهری

 4- 41 40 48 میزان پسماند بازیافت شده )خشك ،تر،ریجکت شده(نسبت به کل پسماندتولیدی)درصد(

 5 5 5 5 استحصال انرژی از پسماند)مگاوات ساعت(

 9- 16984 84191 08111 میزان مواد بازیافتی در مرکز آرادکوه )تن(

 8 105 120 210 لکاری)هکتار(گمساحت تبدیل شده مراکز دفن به فضای سبز وجن

 21- 8541 15012 15911 میزان بازیافت پسماند های ساختمانی و عمرانی )متر مکعب در روز(

 

 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال عنوان

 کمپوست
 9- 15 11 15 تعدادکارخانه ها

 1- 1055 1155 1055 تن در روز-ظرفیت کارخانه ها

 

 30-39آمار واحد پذیرش در سال های 
 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال  واحد پذیرش كننده

 6 810068 169191 1221164 دفن در ترانشه ها ) تن(

 8 11128 11118 12861 چاله های بیمارستانی و الشه حیوانات ) تن(

 1 2510000 2505921 1859150 واحدهای پردازش) تن(

 -       سلول دفن بهداشتی) تن(

 1 2924801 2801618 1561116 جمع
 

 31-39آمار مقایسه ای انواع زباله دفن شده سال های
 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال  31سال عنوان

انواع زباله 

 )تن(

 8 11128 11111 12618 14511 بیمارستانی

 62- 61982 119520 212881 189505 لجن و خاک

 صنعتی
     

 11 1921 1198 2921 6191 شاخ و برگ

 عمرانی و ساختمانی
     

 ضایعات داروسازی
     

 زباله خانگی
     

 6 2450011 2215085 2461851 2651191 زباله شهری

 16 441680 119224 121540 104659 سایر

 1 2905841 2861454 1561116 2988212 جمع

 زباله های ترجمع 
     

 زباله های خشك
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 31-39عملكرد پذیرش پسماند ساختمانی و عمرانی شهر تهران در سال های 
 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال  31سال پسماندهای عمرانی و ساختمانی

           تعداد تردد ساالنه خودروها

           وزن کل سال) هزار تن(

 18 11998899 15141958 15859911 9902111 راکز دفن ثابت )مترمکعب(حجم تخلیه در م

 66- 125555 105118 629245 1519655 حجم تخلیه در گود های مجاز)مترمکعب(

 25- 1081550 4498951 4110150 4416000 حجم ورودی به مراکز استحصال )مترمکعب(

حجم خاک و نخاله جمع آوری شده در شهر 

 تهران)مترمکعب(
11448212 16114418 14991181 10151954 0 

 12- 21 26 20 21 نسبت خاک بازیابی و استحصال شده)درصد(

 

 31-39میزان زباله تولید ،جمع آوری و دفن شده در سال 
 درصدتغییر 39سال  35سال  30سال  31سال زباله

  2905846 2861454 1561116 2988212 کل زباله تولید شده درسال

  2452898 2215085 2461851 2651191 ه خانگی تولید شده در سالکل زبال

 میزان زباله  دفن شده به روش بهداشتی
با توجه به راه اندازی سیستم های هاضم، زباله سوز و تبدیل زباله به کمپوست تمامی زباله ها جمع آوری تبدیل به 

 کود یا انرژی می شود.
 

  2169101 2510255 2161114 2285422 مکانیزهمیزان زباله  جمع آوری شده به روش 

  118044 181014 181248 411902 کل زباله خشك جمع آوری شده

 حجم زباله خشك جمع آوری شده در مبداء
    

 

 

 39تعداد ایستگاه ها و غرفه های بازیافت و ایستگاه های انتقال مناطق در سال 

 تعداد غرفه بازیافت تقالتعدادایستگاه ان تعدادایستگاه بازیافت منطقه
 تعداد مخازن جمع آوری مكانیزه

 پسماند تر تا پایان سال 

1 2 1 21 4515 

2 2 1 11 4091 

1 1   12 1211 

4 2 2 25 0558 

0 2 1 11 4012 

6 1 1 12 2002 

1 1   8 2510 

8 1   14 2192 

9 1   11 802 

15 1   12 1604 

11 1   11 1859 

12 1 1 8 2599 

11 1 1 19 1411 

14 1   10 2101 

10 2 1 10 1801 

16 1   11 1961 

11 1   14 1161 

18 1 1 11 1985 

19 1 1 11 1201 

25 2 1 11 2100 

21 1   9 1106 

22 1   14 1012 

 01916 119 12 15 جمع
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 واحدمتر مكعب()  30-39 آمار مقایسه ای  تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سال های

 درصدتغییر 39سال  35سال   30سال  عنوان

ب(
ک ونخاله(واحدمتر مکع

تخلیه خا
 

 1 1460099 1422118 1192898 کهریزک

 21 15011155 8119115 9511510 آب علی

 18 11998899 15141958 15859911 جمع حجم تخلیه در مراکز دفن ثابت

 -     402011 گود استقالل)کوثر(

 11 125555 15555 115555 اس آباد عالقه بندعب

 -     5 گود سیاه کوه

 -   65555 5 گود محمود آباد

 -   15555 5 گود بروجردی

 -   42215 5 گود معدن شکیبایی

 -   148168 5 معدن کنی

 -   5 5 بهار شهریار

 -   5 5 گود زهره

 -   5 66661 گود فرون آباد

 -   5 5 وتاه مدتپروژه های ک

 66- 125555 105118 629245 جمع حجم تخلیه در گودهای مجاز

 6- 1151140 1186516 1564154 آبعلی

 10 410855 161855 414165 معدن تلو

 -     11285 پارس سازه

 01- 648555 1181416 1181411 مهندسی هوایی

 9- 405555 496855 496855 شرکت معین پویندگان

 -     5 کوهساران غرب

 -   16255 12955 2شن ما

 -   2165 125 1شن ما

 - 18555 - 226855 ماشین آالت راه آسفالت

 4-   111455 401655 مجتمع پاسداران

 15- 140855 162555 162555 گود تهران شن

 4 95555 86455 86455 شرکت بلند پایه

 25 162555 110555 5 معدن جان بزرگی

 155-   20925 5 پارس سازه

 0 140665 129115 282954 میزان خاک مخلوط دستیابی شده

 25- 1081550 4498951 4110150 جمع حجم ورودی به مراکز استحصال

 0 10151954 14991181 16114418 جمع خاک و نخاله تولیدی



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                        911
 

 30-39ازمان مدیریت پسماند در سالهای پروژه های و فعالیت های معاونت خدمات شهری و امور خودرویی س

 درصد تغییر 39سال  35سال  30سال  عنوان

 کل زباله حمل شده در سال  )تن(
 

2110051595 2211121810 0 

 14 981448 868860 196946 گانه )ساعت(22کارکرد ماشین االت در مناطق 

حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای غلطان در واحد 

 خش خصوصی )مخزن(خدمات ب
21918 19111 11810 -15 

حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای   فان   در واحد 

 خدمات بخش خصوصی )مخزن(
245959 112480 119484 6 

زباله حمل شده از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی 

 توسط واحد خدمات بیمارستانی )مخزن(
684965 616065 621555 -1 

 2- 0218 0115 0661 کارت های تعمیراتی جهت ماشین االت سازمان )مورد( صدور

 16- 405 155 815 تحویل و تحول خودروها )دستگاه (

 11- 298 411 214 تهیه گزارش خسارت وارده به خودروها )فقره(

 84 41555 20005 4105 )سرویس(خاک و مخلوط از پروژهای عمرانی حمل 

ری ، خاکریزی ، تخریب در پروژهای انجام عملیات خاکبردا

 عمرانی)مترمکعب(
240204 14455 110555 2226 

 14 16055 21195 22445 ساعت کارکرد ماشین آالت در پروژهای عمرانی)ساعت(

نقشه برداری ، بسترسازی ، تسطیح ، آبپاشی ، رگالژ ، کلیه 

 پروژهای عمرانی

در پروژه بهشت زهرا، جاده 

انه، زباله سوز، تصفیه خ

سایت کهریزک،پیاده کردن  سوله شهید کالهدوز،

سیستم سیم خاردار،مخازن 

آب و جاده زباله سوز ،تهیه 

و انجام خاکبرداری و 

خاکریزی کهریزک، نقشه 

برداری گودهای 

جعفرآباد،فرون آباد، ولی آباد 

و عالقمند،  سایت 

آبعلی،ایستگاههای خدمات 

شهری و ایستگه 

  10و  18جدیدالحداث 

مترمکعب 65098

تسطیح خیابانهای بهشت 

نقشه برداری -زهرا)س(

از دریاچه شیرآبه و 

نقشه -محاسبه حجم آن 

 -برداری سایت آبعلی 

نقشه برداری سایت 

طراحی  -کهریزک

ابروئی ها در  -سپتیك

-ایستگاه خدمات شهری

نقشه برداری گود علی 

زمان آباد در -آباد قاجار

نقشه برداری -سه مرحله

کارکرد -18سکوی جدید 

بلدوزر در سایت کهریزک 

 ماه 4بمدت 

- 

مراسم ارتحال امام 

خمینی)ره(، نقشه برداری 

 10از سکوی جدید منطقه 
- 

اعزام برف روب به مناطق جهت ستاد برف روبی در 

 زمستان)دستگاه (
95 95 95 5 

اعزام  نمك پاش به مناطق جهت ستاد برف روبی در 

 زمستان)دستگاه(
48 68 64 -6 

 - _ 2055 1529 تامین نمك مورد نیاز مناطق در فصل زمستان)تن(

 - _ _ _ شهر تهران حمجموع هزینه جمع آوری زباله از سط
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 تهران شهر ومشاغل صنایع ساماندهی شركت 
 

 

 30-39نظارت براجرای آرای صادره به تفكیك نوع رای درسال های  -عملكرد ساماندهی صنایع ومشاغل

 منطقه
درصد  39سال  35سال  30سال 

 جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل تغییر

1 1 5 1 2 0 1 1 1 2 -11 

2 19 11 12 11 6 11 26 64 95 429 

1 1 14 10 0 2 1 8 9 11 141 

4 241 45 281 110 15 160 141 16 119 8 

0 49 4 01 16 0 21 46 14 65 186 

6 4 11 10 1 6 11 2 2 4 -69 

1 16 05 66 16 46 62 21 15 01 -18 

8 19 18 11 21 64 91 26 16 152 12 

9 1 2 0 0 9 14 1 22 21 64 

15 8 21 11 0 9 14 15 6 16 14 

11 6 21 29 9 41 06 0 16 41 -21 

12 11 8 40 19 6 20 250 14 219 1516 

11 1 10 22 1 2 1 5 2 2 -11 

14 28 18 46 15 16 26 16 18 14 11 

10 11 25 91 46 11 61 41 16 01 -15 

16 01 0 08 28 1 11 15 21 01 84 

11 18 5 18 2 15 12 6 1 1 -42 

18 19 0 44 20 26 01 41 20 12 41 

19 12 5 12 11 18 01 41 11 65 18 

25 1 0 8 24 06 85 41 11 84 0 

21 2 1 0 1 1 4 16 4 25 455 

22 6 9 10 12 1 11 5 4 4 -69 

 01 1261 011 144 826 181 419 1551 156 690 جمع

 

 ارایه خدمات در مراكز تابعه

 واحد خدمات مركز خدمات ساماندهی ردیف

 خرید و فروش خودرو مراکز خرید و فروش خودرو 1

 بازارها و روزبازارها 2
 

 مرکز عرضه پرندگان 1
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 (ریال میلیون به مبالغ)39درسال ومشاغل صنایع ساماندهی شركت های پروژه لیست

 عنوان پروژه
 بودجه

 نقدی

بودجه 

 نقدیغیر

اعتبار 

مصوب 

 39كل

هزینه 

انجام شده 

در 

 39سال

هزینه انجام 

شده از 

ابتدای 

پروژه تا 

 39پایان

پیشرفت 

فیزیكی از 

ابتدای 

پروژه 

 39تاپایان

 155 115555 41994 95555 9555 81555 ساماندهی صنایع مزاحم سطح شهر تهران

ساماندهی صنایع مزاحم ، مکان یابی و طراحی مجتمع های صنفی 

خدماتی و هدایت و انتقال صنوف و مشاغل مزاحم و آالینده و مراکز 

 عمده فروشی
9555 1555 15555 1816 10555 155 

تعمیر و نگهداری و تجهیز تعمیر گاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، 

 واحد نگهداری جایگاه های سی ان جی شرکت
129655 14455 144555 114194 264555 155 

 98     15555 1555 1555 ایجاد و راه اندازی مراکز عمومی خرید و فروش خودرو

توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، تکمیل مرکز عرضه و فروش 

 (2و  1پرندگان فاز )
6655 10455 22555 12115 60199 40 

 

 39 قر در سطح شهر تهران بر اساس نوع فعالیت و به تفكیك مناطق در سالهای مستآمار تعداد كیوسك

 كیوسك های عرضه مطبوعات كیوسك های عرضه گل نوع فعالیت

كیوسك های 

عرضه گل و 

 جمع مطبوعات

های در كیوسك

 حال عقد قرارداد
كیوسك 

های غیر 

 مجاز
 مرجع معرفی كننده

اتحادیه 

 كیوسكداران

شركت گل 

 شهر سابق
 دیه جرایداتحا

تعاونی 

 مطبوعات

 اتحادیه

 ریشهر
 شركت ساماندهی

اتحادیه جراید 

 كیوسكداران

 2 1 86 4 5 20 11 15 14 1منطقه 

 12 0 11 0 5 11 21 15 2 2منطقه 

 2 1 10 15 5 16 12 2 10 1منطقه 

 5 4 11 0 5 21 11 1 9 4منطقه 

 9 2 06 1 5 21 19 0 2 0منطقه 

 2 6 164 1 5 16 82 6 11 6منطقه 

 1 6 85 2 5 25 05 5 8 1منطقه 

 5 4 44 1 5 10 24 5 4 8منطقه 

 5 2 11 5 1 8 8 5 5 9منطقه 

 5 1 06 1 1 21 29 1 1 15منطقه 

 2 8 16 1 5 11 05 5 6 11منطقه 

 0 9 148 2 5 20 112 5 9 12منطقه 

 5 4 10 1 5 11 21 5 2 11منطقه 

 2 1 26 5 1 15 14 5 1 14منطقه 

 1 6 19 6 2 11 19 5 1 10منطقه 

 1 1 11 2 2 8 10 5 4 16منطقه 

 5 1 1 5 5 4 1 5 5 11منطقه 

 5 6 11 2 5 0 4 5 5 18منطقه 

 1 5 18 5 5 14 4 5 5 19منطقه 

 11 1 42 5 16 4 5 5 2 25منطقه 

 1 9 8 1 5 1 4 5 5 21منطقه 

 15 5 16 0 5 15 1 5 5 22منطقه 

 66 84 1180 64 41 142 084 11 110 جمع
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 شهروند یكاال یشركت خدمات
 

 

 23 -39اهم فعالیت های انجام گرفته درسال های 

 درصد تغییر 39سال  35سال  30سال 31سال 23سال  عنوان

 29.2 11 24 24 24 24 تعداد فروشگاه فروشگاه قابل

 بهره برداری

 9.1- 88154 91154 91154 91154 91154 مساحت عرصه)متر مربع(

 0.0- 11446 10642 10642 10642 10642 مساحت اعیانی)متر مربع(

فروشگاه احداث 

 شده

 - 8 - - - - تعداد فروشگاه

 - 14086 - - - - مساحت عرصه  ) متر مربع(

 - 11191 - - - - مساحت اعیانی  ) متر مربع(

 6.5 152895 91154 91154 91154 91154 جمع مساحت عرصه  در پایان سال)متر مربع(

 16.5 152811 10642 10642 10642 10642 جمع مساحت اعیانی در پایان سال)متر مربع(

 11.1 9628114 8668164 6050454 4464210 1424555 میزان فروش) میلیون ریال (

 11.4 1114908 1214161 941685 614251 060555 میزان سود ناویژه) میلیون ریال (

 5.1- 14 14.1 14.0 10.1 16.0 حاشیه سود ناویژه )درصد(

 5.1- 11565058 11516944 12690816 12559180 11168102 تعداد دفعات خرید) عدد(

 11.2 111 661 012 112 291 سرانه خرید)هزار ریال(
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 یاداره کل فرهنگ

 

 
 (مراسم و مناسبت ها)39-37آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 37توضيحات سال 37سال 39توضيحات سال 39سال  مراسم و مناسبت ها

 001111 مراسم و مناسبتهاي  سال اعتبارات )ميليون ريال(

عنوان  01براي حداقل 

مناسبت مهم سال )برنامه 

شعبان،  هاي ايام رجب و

رمضان ، محرم ، دفاع مقدس 

، دهه فجر ، استقبال از بهار ، 

 هفته واليت ، جشن مهر(

001 

عنوان مناسبت مهم سال )برنامه هاي ايام رجب و  01براي حداقل 

شعبان، رمضان ، محرم ، دفاع مقدس ، دهه فجر ، استقبال از بهار ، 

 هفته واليت ، جشن مهر(

  0011  0011 مورد( مراسم و مناسبت هاي سال )

تشکيل ستاد هماهنگي برنامه هاي فرهنگي 

شهرداري تهران و اجراي برنامه هاي ايام رجب و 

شعبان، رمضان ، محرم ، دفاع مقدس ، دهه فجر ، 

 استقبال از بهار ، هفته واليت ، جشن مهر )تعداد (

0  0  

  00  00 تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي مراسم ) مورد(

زينه برنامه هاي مناطق و سازمانهاي تابعه در ايام ه

 فاطميه )س() ميليون ريال(
0111  0111 

اجرا شد و   يستاد 0و  يمنطقه ا 00و  يسوگواره محله ا 400تعداد  

)س( در مناطق  هيفاطم يکتاب و محصوالت فرهنگ شگاهينما 00تعداد 

)س( نسبت به هيستاد فاطم ليتهران هرساله با تشک يگانه : شهردار00

اول و دوم  هيفاطم اميمختلف در ا يبرنامه ها  يو اجرا يزيبرنامه ر

 تيريمد يها تيامکانات و ظرف ياز تمام يو بهره بردار ردهاقدام ک

 نيو هر چه با شکوه تر برگزار شدن ا يشعائر اسالم ميتعظ يبرا يشهر

برنامه با  011منظور نيدر دستور کار خود داد. به هم اميا نيمراسم در ا

 دياجرا گرد ينفر مخاطب از شهروندان محترم تهران 0111111از  شيب

 يسوگواره محله ا 400تعداد   يعبارت است از برگزار آنها نيکه مهمتر

 يها تيبا استفاده از ظرف يشهر طيمح يفضا ساز يمنطقه ا 00و 

و  اتيروا ث،ياحاد تيبا محور لبوردهايمانند پرتابل ها و ب يغاتيتبل

و  يمفهوم يها شگاهينما يبرگزار  -جمالت حضرت فاطمه)س(

تجمع بزرگ  00 يبرگزار -ها هو دانشگا يدر مراکز فرهنگ يتجسم

 سينف رقيب ديو تول يطراح -گانه 00در مناطق  يفاطم يعاشورا

 هيفاطم سيچاپ پوستر نف ،يمذهب اتيو اهدا به مساجد و ه هيفاطم

 اهدا به عموم شهروندان. يبرا

 نه اجراي برنامه هاي  رجب , شعبان و رمضانهزي

 ) ميليون ريال(
00111  01 

برنامه محله  400*4.تعداد 0: ديداستان تابستان ادغام گرد يبا برنامه ها

 يجشنها00*0. تعداد 0يبرنامه ستاد 0+يبرنامه منطقه ا00*0+ يا

 ي)ع(، حضرت ابوالفضل)ع(، علنيوالدت رجب)روز پدر، امام حس

نسخه  00,111  عيو وتوز دي.خر0شعبان برگزار شد.  مهين -اکبر)ع((

موعود  يمهد يفرهنگ ادي) سه قدم مانده به صبح( از بنافنامه اعتک ژهيو

 -امان  يمهدو 04شماره  هينسخه نشر 0111تعداد  عي.چاپ و توز4

 -جلد کتاب رساله حقوق امام سجاد و برکات نماز 011 عيو توز ديخر

 -مراسم اعتکاف  ژهيجلد خلوت دلدادگان و 0111کتاب  عيو توز ديخر

 الديبه مناسبت م انيب ريکارت ام فلشقطعه  0111 عيو توز ديخر

جلد کتاب نهج البالغه قطع  011 عيو توز ديخر -)ع(  يحضرت عل

 0111و  يبيجلد کتاب ره توشه رمضان ج 0111 عيو توز ديخر -همراه

 00تا  0ه مجالت شماره نسخ 111 عيو توز ديخر -جلد کتاب ذکر نجات

چوب و فلز  اليربا مت شيو ساخت صحنه نما يطراح- يفرهنگ اسالم

 -شيايتهران به مناسبت فصل ن سيروز  در پرد 01اکران  به مدت  يبرا

به مناسبت حلول ماه  يجلد کتاب پرواز آسمان 0111 عيو توز ديخر

 مبارک رمضان
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 37توضيحات سال 37سال  39توضيحات سال 39سال  مراسم و مناسبت ها

 0011 )برنامه(  استقبال از بهاراجراي مراسم 

مخاطب برنامه هاي 011,111

: روز درختکاري ، ميهماني 

الله ها ، ايستگاه اطالع رساني 

، ديدار با خانواده شهدا ، 

 00چهارشنبه سوري ، 

سامانه نشاط ( ، 00فروردين ) 

ايام نوروز ، تور بهاريه ، 

 و . . .شستشوي مساجد 

 

به شرح  يفرهنگ ي)س( برنامه هايفرهنگ فاطم ياياح ژهيستاد و

مصوب و الزم  0400با نوروز  هيفاطم اميرا به مناسبت تقارن ا ريز

سال نو در  ليو برنامه تحو ينييمراسم آ اجراي •االجرا  نمود: 

 اميبر حفظ حرمت  ا ديالسالم با تاک هيعل نيامام حس دانيم

فاخر در  يمحصوالت فرهنگ ديتولار کتب و انتش •)س( هيفاطم

 يها و     برنامه ها ستگاهيا قياز طر عيو توز يحوزه فرهنگ فاطم

به شمسه  افزودن موضوعات فرهنگ فاطمي •سطح مناطق 

 .0400در سال  يموضوع

 0 برپايي جشنواره ) مورد(
سومين جشنواره 

 گانه(00شمسه)
 گانه(00چهارمين جشنواره شمسه) 0111

  0  00111 پايي جشنواره )ميليون ريال(بر

  01  001 برپايي نمايشگاه هاي محلي کتاب )مورد(

  400   برپايي نمايشگاه هاي محلي کتاب ) ميليون ريال(

  0  411111 طراحي و اجراي پوستر)مورد(

  411111  0011111 توليد و توزيع لوح فشرده با موضوعات فرهنگي )تعداد(

 مجله ، نشريه ، ويژه نامه ، بروشورچاپ و توزيع 

 ) تعداد( 
0011111  0011111  

  0011111  011111 چاپ کتاب و کتابچه )نسخه(

 0 مشارکت در نورافشاني مناسبت شب اعياد)مورد(
نقطه شهر به  01در حداقل 

 مناسبت دهه فجر برگزار شد.
  

  011111  44111 مشارکت در نورافشاني  به مناسبت شب اعياد) ميليون ريال(

 ثانيه001 توليد و ساخت پيامهاي تبليغاتي ) تيزر ()ثانيه(
جشنواره شمسه، مناسبتهاي 

 مختلف
 جشنواره شمسه، مناسبتهاي مختلف 11

 0011   مراسم ارتحال امام )ره()ميليون ريال(

 ي. اجرا0خرداد:  00به  يگانه در هفته منته 00قدامات مناطق 

زائران و شهروندان از حرم مطهر،  ديور بازدبه منظ يتور تهرانگرد

شهر  يارتيو اماکن ز يشهر تيريمهم مد يپروژه ها

 سراي)شبهاي  شعر و خاطره در مراکز فرهنگي ي.برگزار0تهران

.اجراي مسابقات 4محله ، خانه سالمت  ، کتابخانه ها و ...(. 

 فرهنگي ، هنري ، ورزشي و .. . در محالت

 هيثان001   ون ريال (هفته دفاع مقدس)ميلي

 يفضاها ييجشنواره هفته دفاع مقدس و برپا 41 يبرگزار.0

بزرگ شهر از جمله:  باغ موزه قصر )اداره  يدر بوستانها  شگاهينما

(، کي) منطقه  هيطري( ، ق00) منطقه توالي –( يکل فرهنگ

 دفاع يفرهنگ شگاهينما 011 ي. برگزار0جوانمردان و . . .( 

محالت   يپوسترو . . . ( در  سراها ،يس، نقاشمقدس) کتاب، عک

 يشهدا ادوارهيمراسم  011 ي.برگزار4مناطق   يو ساختمان نواح

از  ليو تجل داريمراسم د 00 ي. برگزار0منطقه و محالت شهر 

تور 00 ي. برگزار0دفاع مقدس  ثارگرانيخانواده شهدا، جانبازان و ا

ه دفاع مقدس بهشت جانبازان، موز شگاهياز آسا ديبازد کروزهي

و  يمراسم سخنران 0111 ي. برگزار1زهرا)س( و باغ موزه دفاع 

دفاع مقدس  در مساجد  ثارگرانياز مقام شهدا، جانبازان و ا ليتجل

: ثاريمسابقه گلبانگ ا 400 ي. برگزار0گانه  00سطح مناطق 

 يار. برگز0محالت   يکوتاه در سراها امکيمسابقه پ ياجرا

و غرفه فروش  يقيهمراه با پخش موس يصلوات اهستگيا ييبرپا004

 عيو توز دي. تول0هفته دفاع مقدس ژهيو يمحصوالت فرهنگ

 يشناس بي)آسيلوح فشرده با عنوان بشقاب خال 01,111

( توسط يفرهنگ راتييتغ تيريمد -ماهواره ها در جامعه يريفراگ

 يکتاب رازها دجل 0111 عيو توز ديتول - ياداره کل فرهنگ

 ي. برگزار01( يهاشم يعل ديشه کاريو پ ثاري)سرگذشت انهفته

جنگ  يشهدا تنامهيشب شعر دفاع مقدس و مراسم قرائت وص00

 ژهيو يو هنر يمسابقه  فرهنگ 400 ي. برگزار01    يليتحم

 محالت يکودکان و نوجوان در سراها
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 37توضيحات سال 37سال  39سال  مراسم و مناسبت ها

 04  ريال(دهه کرامت ) ميليون 

 يائمه جماعات مساجد، اعضا يمسجد شهر تهران بود که با همکار 0011در « دهه کرامت يمردم ياجرا: جشن ها400

به  يبخش تياست. هو دهيبودن برنامه ها برگزار گرد يو لحاظ عموم يمردم کرديمحالت با رو يها و سراها ياريشورا

 تيپل با محور يو عرشه ها لبوردهايپرتابل ها، ب ،يغيتبل يها تيفبا استفاده از ظر امتشهر در دهه کر يبصر يمايس

در دهه  يشهر تيريدر دهه کرامت است. در مجموع مد يشهر تيرياز جمله اقدامات مد يرضو يحکمت ها و آموزه ها

 :باشد يم ليبرنامه را برگزار نموده است که به شرح ذ 400کرامت 

 04  دهه واليت)ميليون ريال(

 ديجشن ع 400 ي. برگزار4ريغد ديجشن  ع 400 ي.برگزار0گانه،00در سطح محالت مناطق  يغيتبل يو فضاساز يندب ني.آذ0

.  0 يدر مساجد و اماکن مذهب عيو توز "تيدر جمال وال نيکمال د"هزار جلد کتابچه با عنوان  01 هي.هد0مساجد  تيقربان  با محور

درگستره  يمسابقه کتابخوان 400. تعداد 1شمس( برگزار شد.  وانيمراسم در ا هيتتاحاف 04 هرم 00)تيشعر وال يالملل نيجشنواره ب

. نرم افزار تلفن 0. ديو ...( اجرا گرد ريخطبه غد ره،يجامعه کب ارتيارزنده )نهج البالغه، ز زيجوا يمحالت شهر تهران همراه با اهدا

عموم شهروندان  نيب گانيرا يارگزاريواشيح ، سخن راني (و در اختت سرايي،همراه با موضوع غدير )نهج البالغه، ادعيه ، مديحه 

 يپهايآلبوم کل  عيو توز دي. تول0. دينسخه انجام گرد 0011هر جلد  ر،يجلد کتاب غد 0عيو توز ديتول ،يطراح 0انجام شد. 

 ريغد ژهينسخه پوستر و 4111 نتشارو ا ي. طراح01لوح فشرده انجام شد.  4111به تعداد  يو مداح يقيقطعات موس ،يسخنران

به عموم  يقبل يبا اطالع رسان ريغد ديسع ديشهر تهران در شب ع ينقطه اصل 00 ي. نور افشان00انجام شد.  يجهت استفاده عموم

و  هي.ته04تهران  يتابعه شهردار يبه مناطق، سازمانها و شرکت ها تيهفته وال ژهيو ابالغ دستورالعمل و مي. تنظ00شهروندان

. به 00نهج البالغه اديمرتبط با نهج البالغه با مشارکت بن ينامه ها انيمعارف، مقاالت،کتب و پا يحاو ريبانک اطالعات غد ياربارگز

( به تيوال کي)پامکي. ارسال پ00جهت عموم شهروندان  يآموزش مجاز ژهيمدرسه نهج البالغه و تيسا تيو تقو يروز رسان

و  ييراي، پذ يخوان يمولود ،يشهر تهران)سخنران يجشن در سطح مساجد و بوستان ها 0011 اد. تعد00منطقه  00شهروندان 

 تيجشن پسرانه در دهه وال 001جشن دخترانه و  001. تعداد  04. ديمسابقات متنوع( برگزار گرد يو اجرا يفرهنگ يبسته ها

 001  محرم و صفر)ميليون ريال(

 يتهايمتر اختصاص به فعال0,111متر )00,111.وسعت 0روز:  01دت به م تيدر بوستان وال بيبزرگ عطر س شگاهينما

  يو مجامع فرهنگ ئاتيه 41,111مخاطب شامل  001,111هزار نفر و جمعا 01. استقبال روزانه 0باز   يمتر فضا4111(+يفرهنگ

در  0 يمجامع مذهب ا،يتکا ئتها،يه ژهيبازار، و متيق ريو ز  %01فيفرش با تخف يقلم جنس برا 4111صنف و ارائه  01.حضور 4

 شگاهيو پنج عنوان نما 0و . . . (  ي)کتاب، محصوالت فرهنگيبزرگ فرهنگ شگاهينما 0 يشده .راه انداز هيغرفه فروش تعب 011

و گروه  شگاه،يونمايخبر، راد وياستود ياز. راه اند1متر مربع    0111در محوطه  نيالحرم نيب ي. فضاسازاميمرتبط با ا يموضوع

 تيو فعال يي. برپا0و . . .  ينقاش ،يمذهب يقيموس ،يعاشورا، نقال ارتيه،زي: تعزيساعت برنامه مذهب 0روزانه  ي. اجرا0 يخبر

و  هي. ته01دستباف و . . .(  رقي)کتاب، شال، ب يفرهنگ هيهد عيو توز هي. ته0 يو سخنران يهمراه با مداح نياربع انيراه هينيحس

در دهه دوم و سوم ماه محرم   يمرکز فرهنگ00در  ييکوتاه عاشورا يها لميف شي.نما04  .  ياربن کاال و کارت اعتب عيتوز

 ي. اجرا00  ييحماسه سازان عاشورا يمعرف تي. . .( با محور ،يصحنه ا ،يابانيخ ه،ي)تعز ينييو آ يهنر يها شينما ي.اجرا00

يادواره ويژه شهداي  004.برگزاري 01 يعزادار يسنت ياه نيآئ يايمنطقه با هدف اح 00هفته در  کيبه مدت  يخوان هيتعز

 محالت شهر تهران با محوريت شهرداران نواحي و حضور فعاالنه شهرداران مناطق

مراسم تجليل و تکريم از بانوان آزاده، همسران ايثارگر شهدا و جانبازان در هر منطقه يک مراسم با حضور شهردار 00.برگزاري 00

مسجد  011.برگزاري مراسم سوگواري و سخنراني مذهبي در 00پرسنل سازمان  نيب عيعاشورا جهت توز ارتيز هي.ته00منطقه

 مرکز فرهنگي  در ايام شهادت امام رضا)ع( 00شعر در  شب.برگزاري مراسم 01منتخب شهر تهران 

 0011  دهه فجر)ميليبون ريال(

 در حرم مطهر حضرت امام)ره( يانقالبل اسالم انگذاريبن يالوا يتهران با آرمانها يخانواده بزرگ شهردار عتيب دتجدي •

 يانقالب، مسابقات ادب يروزنگار انقالب، پرده خوان يگانه)مسابقات کتاب خوان 400محالت  يمتنوع سراها يبرنامه ها ژهيو •

 روزگاران و. . . ( ادبادآني

 و . . .( يجشن، مسابقه، سخنران جي)استييدرسه راهنمام 011اجرا در  ژهيانقالب، و يشکوفه ها يفرهنگ يبسته برنامه ها •

 بهمن 00 ييماي( در روز راهپستگاهيا 0) هر محله منتخب يفرهنگ ستگاهيا 00 ييبرپا •

بهمن)پرچم، بالن، بادکنک، کاور، سربند، پازل و 00 ييمايدر روز راهپ عيمتحدالشکل جهت توز يمحصوالت فرهنگ ديو تول يطراح •

) . . . 

 دهه فجر يمهم شهر ط نياديدر م يارائه خدمات فرهنگ يشمسه برا يقرار اتوبوس هااست •

 محله يتماشاسرا 00در  يشناخت انقالب اسالم لميهفته ف يبرگزار •

 محالت، مدارس و مساجد شهر يدهه فجر در سراها يجشن سراسر 0111 يبرگزار •

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 ارتباطات شهرداری تهرانسازمان فناوری اطالعات و                                                                                                                                         710

 

 فعاليتهای ترويجی فرهنگی( )39-37آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 37توضيحات سال  37سال  39توضيحات سال 39سال فعاليتهای ترويجی فرهنگی

تنظيم و ابالغ برنامه هاي ترويجي  فرهنگي  

 گانه) ميليون ريال(00به مناطق 
00111  001  

 111 برگزاري همايش هاي فرهنگي ) مورد (

فرهنگ  جيبرنامه ترو 011

ب شامل ش يو ادب فارس

شعر و بزرگداشت  يها

 يبزرگان شعر و ادب فارس

و  ي، حافظ ، مولو ي) سعد

 يتهايمجموعه فعال -. . . ( 

،  يداستان اتي) ادب يادب

طنز ، قصه ، مقاله و . . . ( 

گانه 00اطق ندر محالت م

برنامه  400اجرا شد .  

در قالب جشنواره  يجيترو

)شعر و ادب ( اعم از شمسه

گاه کارهمايش،  يبرگزار

مسابقه و  ،يآموزش يها

تا آذر  وريشب شعر در شهر

 برگزار شد.

000 

)دانشمندان  ي، فرهنگ يعلم ريمراسم بزرگداشت مفاخر و مشاه 00 ي.اجرا0

 ينقد و بررس يسلسله نشست ها ي.اجرا0، هنرمندان(  سندگاني،  شعرا ، نو

 يهنر يبا مشارکت موسسه فرهنگ يانقالب اسالم ياز شعرا ليشعر  و تجل

برنامه تجليل از 004ي.اجرا4برنامه( 01شمس) وانيزمستان در محل ا

گانه 00در محالت مناطق  يوعلم ينخبگان و فرهيختگان فرهنگي ، هنر

 ي.برگزار0.  و مفاخر محالت تهايبرنامه نکوداشت شخص 400  ي.اجرا0

و مشارکت با  تي.حما0گانه 00در مناطق  يشعر و ادب فارس يشب ها00

فرهنگ و ادب  جيترو يبرنامه  ها ياجرا يبرا يادب يکانون ها 400حداقل 

.. . .( در سطح  سندگانياز شعرا و نو ليتجل ،يسيمقاله نو ،يفارس)شعر خوان

 .محالت

 يد 0)"زمين پاک  -آسمان آبي  "برنامه هاي فرهنگي آموزشي طرح  ياجرا

ش دان يو هنر يفرهنگ يتهاياز فعال تي(: حما00خرداد  00 - 04

 يجشنواره موضوع ياجرا -سرود و تئاتر( لم،يف يهنر ي)جشنواره هايآموز

دوازده گانه   يگانه  در همه  بخش ها 400شمسه در محالت 

 عکس و  . . . ( ،ينقاش ش،ينما ،يقيموس وشمسه)خصوصا سرود 

.اجرا و مشارکت در 0: يستاد 0+  يمنطقه ا 00+  يبرنامه محله ا 0001

 جيبس يمدارس، مساجد و کانون ها يقرآن يجيترو يبرنامه ها يبرگزار

 محالت

محافل  ي.برگزار4 يمختلف قرآن يدر رشته ها يمسابقات قرآن ي.برگزار0

و فعال  لي.کمک به تشک0محله  يقرآن سراها يانس با قرآن در خانه ها

.حمايت تبليغاتي و 0کانون فعال در خانه قرآن و عترت    0101  يساز

همشهري محله ،چاپ و نصب بنر اطالع  هيت هاي نشراستفاده از ظرفي

و جلسات با استفاده از تابلوهاي اطالع رساني محالت شهر  محافلرساني 

دعوت از قاريان برجسته ملي و بين المللي  ي.حمايت هاي مالي برا1تهران  

 يها سيشمسه و پرد ينييآ يو گروه هاي قرآني در قالب جشنواره ها

تهران در  يشهردار يو مذهب يفراغت يموعه برنامه هاتابستان)مج داستان 

 ماه (0به مدت  شياينفصل 

اهداء اقالم و تجيهزات قرآني: از جمله قرآن، مفاتيح، رحل قرآن کريم،  0

کتب تفسير نهج البالغه به مساجد،  حسينيه ها و هيئت هاي مذهبي که هر 

در طول سال در  ساله بصورت متمرکز در اوائل ماه محرم صورت پذيرفته و

 مناسبت هاي گوناگون اين خدمات رساني ادامه داشت

 

  04001   برگزاري همايش هاي فرهنگي )ميليون ريال(

 04111 برگزاري نمايشگاه کتاب)ميليون ريال(

و فروشگاه  شگاهينما001

 يکتاب و محصوالت فرهنگ

گانه  همراه 00در مناطق 

 يتهايبا فعال

و  يي)مراسم رونمايجيترو

مسابقه کتاب،  ل،يتجل

 ليتشک ،يکارگاه آموزش

 کانون (

00401 

خانگي با  هاي برگزاري جشنواره کتابخانه- اريايستگاه مطالعه س 00استقرار 

طراحي سايت اينترنتي فعال محله کتاب با محوريت کانونهاي محلي مستقر 

 ايجاد کتابخانه هاي کالسي در مدارس ابتدايي با مشارکت -محالت يدر سرا

مدرسه(. اجرايي شدن طرح کتابخانه  011سازمان آموزش و پرورش)حداقل 

اجرايي  راستاي اقدامات فرهنگي در-گانه 00سيار شمسه در سطح مناطق

شده مصوبه ساماندهي فرايند حمايت از ناشران وموزعان )در قالب اعطاي وام 

 به اهدا و ناشران از کتاب خريد –به نويسندگان و فعاالن عرصه کتاب ونشر 

 حجاب مقدس دفاع و جنگ مذهبي ديني مختلف موضوعات در ها کتابخانه

 يجيبرنامه ترو 400 ياجرا - ( مناسبتي و آئيني و ادبي فرهنگي و عفاف و

محالت  يدر سه ماه  اول سال در کتابخانه ها وسراها يکتاب و کتاب خوان

 نيب شگاهينما يدر برگزار يهنر يبا سازمان فرهنگ يهمکار -گانه00مناطق 

 غرفه کتاب در محل مصال يو اختصاص يالملل

  100   برگزاري نمايشگاه کتاب )مورد(

تخصيص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي 

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 (گانه)باب00

     

تخصيص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي 

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 يون ريال(گانه)ميل00

00411 
مورد در مناطق  040

 گانه 00
00411111 

احداث شده در نيمه اول  يعموم يکتابخانه  440از  يو بهره بردار زيتجه

 0404سال 
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 37توضيحات سال  37سال  39توضيحات سال 39سال فعاليتهای ترويجی فرهنگی

 011111 اهداي بن شهروندي به کارکنان کتابخانه ها)نفر(
نفر کتابدار  ، بن  011براي 

 دوميليون ريالي هزينه شد
 نفر کتابدار  ، بن دوميليون ريالي هزينه شد 011براي  011111

    011 اهداي بن شهروندي به کارکنان کتابخانه ها )ميليون ريال(

 0001111 حمايت از ناشرين و موزعين کتاب خريد نسخه کتاب  (
حمايت غير مستقيم از طريق 

 محصوالت فرهنگي خريد کتاب و
0001111 

حمايت از ناشران وموزعان )در قالب اعطاي وام به 

خريد کتاب  –نويسندگان و فعاالن عرصه کتاب ونشر 

از ناشران و اهدا به کتابخانه ها در موضوعات مختلف 

ديني مذهبي جنگ و دفاع مقدس حجاب و عفاف و 

 بي و آئيني و مناسبتي (فرهنگي اد

  10010111 حدودا. 41111 موزعين کتاب ) ميليون ريال ( حمايت از ناشرين و

 004 اعطاي وام به نويسندگان و صاحبان قلم ) ميليون ريال (
فقره درخواست، پاسخ   40به 

 داده شد.
 فقره درخواست، پاسخ داده شد.  40به  

 اجراي مصوبات فرهنگي مربوط به شوراي اسالمي شهر تهران  

 ) مورد (
0 

ه حمايت از ناشران، .آيين نام0

.مصوبه 0موزعان و کتابفروشان

.مصوبه شهر 4استقبال از غدير

.مصوبه حمايت 0دوستدار کودک

.متن 0از برنامه هاي سال موالنا

.گزارش 1شوراي شهر 00تبصره 

 00تبصره بودجه مصوب سال 

004 

اجراي مصوبه  الزام شهرداري تهران به ترويج آثار  و  

خميني )ره( ) مصوبه  انديشه هاي  حضرت امام 

يکصدو دهمين جلسه دور سوم شوراي اسالمي شهر 

شوراي  00متن تبصره (.  4/001/4/00  -تهران

. اجراي 04 .گزارش تبصره بودجه مصوب سال1شهر

) طرح انضباط 00آمايش منطقه مصوبات طرح 

 (00اجتماعي منطقه 

 0011 اجراي برنامه هاي فرهنگي مشارکتي ) تعداد (

 يبرنامه مشارکت 004 .اجراي0

 يفرهنگ يعلم يتورها يبرگزار

مدارس محالت از  يدانش آموز

 ياجرا .0محله  تيريمد قيطر

برآستان فراغتي  يبرنامه مشارکت

شب با سازمان  41جانان به مدت 

حداقل  ياجرا .4 يهنر يفرهنگ

اوقات  يبرنامه مشارکت 0111

فراغت محالت)مشارکت با کانون 

فعال در   يهنر يفرهنگ يها

 يها ستگاهيا يراه انداز نهيزم

(  يتهران گرد ينشاط و گردشگر

 شگاهينما ي.مشارکت در برگزار .0

کتاب با سازمان  يالملل نيب

غرفه  يو برگزار يهنر يفرهنگ

در محل  يشهردار

در  يرنامه مشارکت.ب0شگاهينما

مراسم بزرگداشت هفتم  يبرگزار

 04و  00در مناطق  ريت

0 

با  يفصل يبرنامه تعامل 011 ي. اجرا0

 جيخانواده موفق، ترو ي،معرفيشهروندان)مسابقات هنر

 400 ي. اجرا0 برتر( در محالت شهر يسبک زندگ

 ،يجلسه گفتگو با موضوع مد و لباس، اخالق اسالم

انفاق و احسان، نکوداشت  ،يمصرف، نوع دوست يالگو

. راه 4محالت   ي( در سراهايرانيا ياسالم يها نييآ

 شيب تيبا ظرف يمحل يتماشا سرا 000از  شيب يانداز

 011سال به  انيکه تا پا يهزار صندل 41111از 

 ادوارهي. 0يمطهر ديشه ادوارهي. 0 .0 .ديتماشاخانه رس

شهدا در  ادوارهي 400 ي. برگزار4فتح خرمشهر يشهدا

. مشارکت در 0محالت به مناسبت فتح خرمشهر

 ي. برگزار0تن  00و  يدکتر بهشت ديبزرگداشت شه

محالت به مناسبت هفته دفاع  يشهدا ادوارهي  011

 مقدس

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه

 ) تعداد شرکت کنندگان ، مخاطبان مستقيم ( 
011,111 

 -مخاطب مستقيم11111

مخاطب غير مستقيم 011,111

شامل والدين، بازديد کنندگان و 

 عالقمندان

0001 
ير مخاطب غ011,111 -مخاطب مستقيم11111

 مستقيم شامل والدين، بازديد کنندگان و عالقمندان

 011  00111 جشنواره فرهنگي هنري شمسه)ميليون ريال (

در  يشهر دگانياز برگز ليو تجل هيمراسم اختتام يجرا

 000در محل باغ موزه زندان قصر)از  04مردادماه سال 

 يو جنب ژهيمنتخب بخش و 04و  يشهر يمنتخب اصل

 (دياهداء گرد زيبه عمل آمده و جوا ريجشنواره  تقد

 04 جشنواره فرهنگي هنري شمسه ) تعداد اختتاميه (
 0 –اختتاميه تخصصي  00

 اختتاميه نهايي
 اختتاميه نهايي 0 –اختتاميه منطقه اي  00 01

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه

 ) تعداد ، جلسات هماهنگي ، ورک شاپ(
011  04  

  011  00111 ه ) انعکاس خبري (جشنواره فرهنگي هنري شمس

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه 

 ) توليد بروشور ، ويژه نامه ، پوستر و . .. (
0011111  00111  
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 )ساير(39-37آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های
شرکت در جلسه , بازديد , گزارش , پاسخگويی  , امور 

 دبيرخانه ای
 37توضيحات سال  37ال س 39توضيحات سال 39سال 

 0111 برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات کارشناسي)ساعت حضور(

مربوط به مديرکل ، 

معاونين و مديران ادارات 

 تابعه

 مربوط به مديرکل ، معاونين و مديران ادارات تابعه 0111

 برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات کارشناسي

 )نفرساعت کارشناسي(
4011  4011  

زديد ، نشست توجيهي و نظارت بر عملکرد ادارات فرهنگي مناطق با

 )مورد(
 نفر ساعت فعاليت4111 011 نفر ساعت فعاليت4111 011

 40 )مورد(0000رسيدگي به درخواست شهروندان از طريق سامانه 
پيام مربوط به اين اداره 

 کل
01  

  011  011 د(بازديد,ارزيابي و امتيازبندي فعاليتهاي فرهنگي مناطق )مور

هماهنگي براي برنامه و بودجه و هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي با 

 معاونت هاي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق )مورد(
00 

نفرساعت فعاليت  011

 کارشناسي
 نفرساعت فعاليت کارشناسي 011 00

 
 (گریبرنامه های فراغتی و گردش )39-37آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 37توضيحات سال  37سال  39توضيحات سال 39سال  برنامه های فراغتی و گردشگری

گانه  به تفکيک 00اعتبار غني سازي اوقات فراغت  تابستان مناطق 

 محالت ) ميليون ريال(
01111  011  

 00  4000 برگزاري سامانه نشاط در بوستان هاي محالت) تعداد (

 يشد)مجموعه برنامه هادرقالب داستان تابستان اجرا 

ماه : شامل 0به مدت شيايتهران در فصل ن يشهردار

و  ياجتماع سيپرد 00 - يقرآن سيپرد 00 ييبرپا

بخش  00-يورزش حاتيتفر سيپرد 00 - يفرهنگ

 ياجتماع يها سيدر کنار پرد يعزت و خودباور ژهيو

در  مستقر يها سيو همراه مجموعه پرد يو فرهنگ

 يسن برگزار کيمنطقه، منتخب هر  يبوستانها

 نيهمچن -مراسم و جشن)بخش صحنه( اجرا شد 

پاک در قالب  نيزم يآب يطرح آسمان يبرگزار هيابالغ

و آماده ارسال به  هياوقات فراغت ته يجشنواره زمستان

 مناطق است.

  011  01111 برگزارس سامانه نشاط در بوستان هاي محالت )ميليون ريال (

  1  400 منطقه )تور( 00گردي محالت شهر تهران در  اجراي تورهاي تهران

    400 منطقه )مورد( 00اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر تهران در 

    011111 منطقه )نفر( 00اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر تهران در 

 گانه 00مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک مناطق 

 )ميليون ريال(
    

 0001   گانه )نفر(00مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک مناطق 

ثبت شده و  يکانون محل 0001 يو فعال ساز تيحما

کانون فعال در  0101محله ) يسرا 440فعال  در  

خانه  000کانون فعال در 0401-خانه قرآن و عترت 

خانه فرهنگ و هنر(  401کانون فعال در  0001-کتاب

شمسه شده اند. توجه   نديکانون وارد فرآ 0001تعداد 

 يمرتبط با خانه ها يهنر يفرهنگ يشود که:کانون ها

 400فرهنگ و هنر) -کتاب -سه گانه قرآن و عترت

 ( است .يخانه فرهنگ 4محله، هر محله 
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 اداره کل سالمت

 

 
 31-37  یها عملکرد اداره کل سالمت در هفته سالمت در سال

 عنوان برنامه

 ميزان مخاطب تعداد

 37سال  39سال  31سال 
درصد 

 تغيير
 37سال  39سال  31سال 

درصد 

 تغيير

 01 441111 001111 401111 00- 401 010 001 )پايگاه(1برپايي پايگاه

 -  - - 00 0001 000 000 غرفه هاي سالمت )غرفه(

 00 00111 00111 14111 00 001 001 001 نمايش ميداني )اجرا(

 -  - - 1 001 001 11 عبادت از مراکز و بيماران )دوره(بازديد و 

 -  - - -  - - برپايي نمايشگاه)دوره(

توليد و توزيع بسته هاي آموزشي و 

 بهداشتي)نوع(
00 01 001 00 001111 400111 001111 00 

 00 00111 41411 00011 4 001 000 010 مسابقات فرهنگي و آموزشي)دوره(

 01 00111 10011 01111 0 0101 0000 0001 ارگاههاي آموزشي)اجرا(برگزاري همايش و ک

انجام تست ) قند و فشار خون ، سنجش 

 سالمت ريه ()پايگاه(
11 001 441 01 0111 00111 44111 01 

 -  - - 00 401 010 00 برگزاري جشنواره سالمت )اجرا(

 -  - - 044 014 01 041 نواختن زنگ سالمت)مدرسه(

 40- 001 001 411 00- 4 0 1 ايگاههاي انتقال خون)پايگاه(برپايي پ

 04 00111 00011 04011 1 001 001 00 برگزاري  تورهاي آموزشي و تفريحي)اجرا(

   - -  1 - - خانه سالمت)باب(

   - -  1 - - افتتاح خانه اسباب بازي)باب(
 

 30-37ی در سال ها یشبر حسب مخاطب و نفر ساعت آموز یزندگ یآموزش مهارتها زانيم

 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال  30سال نوع آموزش

 00- 41000 000000 - 0000111 مخاطب

 00- 040100 0000000 00000400 00011111 نفر ساعت آموزشي

 

 30-37یشهروندان در سالها یپرخطر و توانمند ساز یطرح کاهش رفتارها یعملکرد اجرا

 موضوع فعاليت 
 فر ساعت ( آموزش )ن

 درصد تغيير
 04سال  00سال  00سال  01سال 

 - 40100 - 1114001 000004 آموزش امداد ونجات

 0 0400000 0000000 04000014 0000004 رفتارهاي پرخطر ، بيماري ها  و توانمند سازي شهروندان *

 -   - 0010100 0010100 ارائه خدمات مشاوره اي**

 00- 000000 000000 014410 000011 زمراجعين به مرکز فرآمو

     - - 040001 آموزش در خانه اسباب بازي

حوادث مي شوند و رفتارهاي  *رفتارهاي پرخطر و بيماريها شامل : استعمال دخانيات ، تغذيه ناسالم ، اعتياد،رفتارهاي غير ايمن جنسي ، عدم تحرک،رفتارهايي که موجب

 تهديد کننده سالمت روان 

 دمات مشاوره اي شامل : مشاوره خانواده ، پزشکي ، تغذيه ، روانشناسي ، شغلي ، تحصيلي ، ازدواج ، حقوقي و غيره** خ
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 31-37های  گانه از مرکز فرآموز در سال 99مناطق  ديبازد یفراوان عيتوز

 منطقه
 جمع مخاطب

 درصد تغيير
 37سال  39سال  31سال 

0 011 01000 00001 40 

0 0010 0001 1 -011 

4 110 4010 0000 40 

0 4010 44000 01401 -00 

0 1010 01001 0000 -0 

1 00000 04000 00000 -00 

0 0040 0041 1 -011 

0 4010 1110 41 -011 

0 0000 0010 1 -011 

01 1 1 1 - 

00 1 4000 0010 01 

00 1 1 1 - 

04 1 1 1 - 

00 11040 01014 40000 00 

00 41011 40001 00000 -00 

01 0004 0101 1 -011 

00 000 1 1 - 

00 01100 00001 00401 -01 

00 00400 00110 41000 10 

01 1000 00000 1 -011 

00 04101 0041 0000 -00 

00 1 0410 0101 000 

 00- 000000 000000 014410 جمع
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 31-37های اداره کل سالمت درسال و مراکز پروژه ها ستيل

 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال  عنوان

 1 400 400 400 مديريت و راه اندازي خانه سالمت)باب(

 -   - - مديريت و راه اندازي خانه اسباب بازي)باب(

 ارتقاي بهداشت و ايمني مساجد)باب(
تبديل به کانون شده 

 است
-   - 

 0 0100 1100 0400 پزشک محله )نفر(

 1 400 400 400 تشکيل شوراي سالمت محله)شورا(

 1 0111 0111 0111 شبکه سالمت ياران)نفر(

 1 400 400 400 کانون مادر و کودک)کانون(

 01 04000 40401 01000 کانون مادر و کودک)نفرتحت پوشش(

 1 400 400 400 نون(کانون سالمند)کا

 0 10100 00010 01111 کانون سالمند)نفر تحت پوشش(

 1 400 400 400 کانون معلوالن )کانون(

 0 0100 0100 0000 کانون معلوالن)نفر تحت پوشش(

 1 00 00 00 مديريت و راه اندازي مرکز فرآموز)مرکز(

پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و توانمند 

 سازي)نفرساعت آموزش(
04000014 0000000 0400000 0 

 1 400 400 400 کانون خادمان سالمت مساجد)کانون(

 01 01100 04041 0000 کانون خادمان سالمت مساجد)نفر خادم(

 1 400 400 400 کانون ديابت)کانون(

 00 00000 00040 00001 کانون ديابت )نفر تحت پوشش(

 1 400 400 400 کانون جوانان )کانون(

 1 44000 40000 00010 جوانان )نفر عضو( کانون

 1 400 400 400 کانون محلي داوطلبان اهداي خون)کانون(

 04 01004 00000 00000 کانون محلي داوطلبان اهداي خون)نفر عضو(

 1 400 400 400 کانون پيشگيري از استعمال دخانيات)کانون(

 00 01410 00000 01040 کانون پيشگيري از استعمال دخانيات )نفر عضو(

 1 400 400 400 کانون پيشگيري از چاقي )کانون(

 00 04000 01000 00104 کانون پيشگيري از چاقي)نفر عضو(
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  شهروندی های آموزش کل اداره

 
 31-37 های سال در اجتماعی های مشارکت و شهروندی های آموزش

 درصدتغيير 37 سال 39سال 31سال عنوان

 انجام نيازسنجي به توجه با شهروندي زشآمو هاي سرفصل تدوين

 گانه 00 مناطق در شده
040 040 040 1 

 1 0 0 0 شهروندي هاي آموزش کاربردي علمي مرکز

 1 1 1 1 )ساعت نفر (گانه 00 مناطق شهروندي آموزش مديران توانمندسازي

 01 0041 4001 - اوليه)کارگاه( هاي کمک و نجات و امداد آموزشي کارگاه برگزاري

 400 زندگي و علم هاي خانه اندازي راه
400  

 زندگي و علم هاي خانه در
400 1 

 0001 زندگي و علم هاي خانه در چهارگانه هاي کانون اندازي راه

0001  

 زندگي و علم هاي خانه مجموعه زير

 کودک هاي خانه و

0001 1 

 01 001 011 01 تيراژ( آموزشي)هزار اقالم و نشريات

 011 0011 0011 0011 عضوگيري( نفر )مدرسه شهردار طرح اجراي

 1 حذف حذف 004 (ايستگاه مکان)شهروندي آموزش هاي ايستگاه

 نوجوانان و کودکان فرهنگي اقدامات جهت سيار هاي ايستگاه برپايي

 ( ايستگاه هزار)
 1 حذف حذف 01

 نوجوانان و کودکان فرهنگي اقدامات جهت سيار هاي ايستگاه برپايي

 (فرهنگي قلم يلياردم)
 1 حذف حذف 0

 نوجوانان و کودکان فرهنگي اقدامات جهت سيار هاي ايستگاه برپايي

 ( بروشور ميليون)
 1 حذف حذف 00

 نوجوانان و کودکان فرهنگي اقدامات جهت سيار هاي ايستگاه برپايي

 ( جايزه ميليون)
 1 حذف حذف 0

 01 001 000 0401 ها بچه شهردردست طرح بازديدهاي تعداد

 00 0001 مدرسه باب 0001 - مدارس از حمايت

 1 40 برنامه مجموعه 40 - (باران باز)مهر از استقبال

 1 0111 آموزشي بسته 0111 - سوادي بي کاهش هاي برنامه

 1 001 پايگاه 001 ايستگاه 011 بهشت نسيم تبليغي طرح

 01 401 401 001 کودک هاي خانه

 00 00111 01000 - شهروندي آموزش هاي کارگاه و ها دوره

 

  31-37های سال در شهروندان آموزش بودجه

 درصدتغيير 37 سال 39سال 31 سال عنوان

 (ريال ميليون)شهروندي آموزش به شده داده تخصيص بودجه

 01 01111 11111  مصوب

 01 01111 11111  محقق
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 اداره کل امور بانوان

 

 
 30-37ی در سال هایبرنامه های فرهنگی و  اجتماع

 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال 30سال واحد عنوان

 توسعه و ترويج فرهنگ قرآنی-1

 1 00 00 00 000 تعداد جشن برگزاري مراسم و جشن مذهبي

گانه  00ساله در مناطق  0برگزاري جشن تکليف فرزندان دختر  

 دايا، معاونت ها، ادارات کل، سازمانها و شرکت ها و اهداء ه

مبلغ کمک به ميليون 

 ريال
- - - - - 

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
011 0011 0011 0011 1 

 توسعه و ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت -9

 برگزاري نمايشگاه و موزه

 1 00 00 11 01 تعداد برگزاري

 1 1111 1111 0111 4111 ساعت برگزاري

تعداد نفرات بازديد 

 کننده
01111 11111 011111 011111 1 

 1 411 411 411 411 نفر تشکيل بانک اطالعاتي زنان شهيده ، جانباز، آزاده و ايثارگر

 1 111 111 111 111 تعدادصفحات تدوين کتاب خاطرات زنان ايثارگر

گردهمايي و ميثاق دوازده هزار نفري زنان با هدف ترويج فرهنگ 

 عاشورا و شهادت

هزينه گردهمايي به 

 ميليون ريال
100 001 011 111 01 

 1 0011 0011 0011 0111 نفرساعت صرف شده

 - - 001 011 011 مورد تجليل از معلمان شهيده به مناسبت روز معلم

 44 011 111 001 011 تعداد خانواده مالقات با خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان

 00 011 00 00 00 تعداد نفرات تجليل از همسران جانباز قطع نخاعي

 گسترش فعاليتهای خانواده محوری-7

 مسابقه مقاله نويسي

 - - - 001 011 تعداد شرکت کنندگان

 - - - 01 01 تعداد برندگان

 (روزهاي ملي)برگزاري جشن ها 

 01 001 011 011 01 مورد

 01 411111 001111 010111 40011 تعداد نفر تحت پوشش

هزينه جشن ميليون 

 ريال
0011 0011 0001 0011 0 

 10 00111 04111 00111 0111 نفر اجراي طرح خانواده کارآمد و پايدار

 1 0111 00111 04001 01111 نفر اجراي طرح شکوفايي عشق

 00 01111 00111 40011 00111 نفر اجراي طرح گوهر رحمت

 00 110401 004401 010040 044040 نفر اجراي طرح غنچه هاي شهر
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 درصدتغيير 37سال  39سال  31سال 30الس واحد عنوان

 گسترش  فعاليتهای ورزشی ،تفريحی،آموزشی -3

 سوله هاي ورزشي الزهراء

 1 10 10 10 00 تعداد

 - - - - - ظرفيت

 - - - - - مساحت به متر مربع

 تفريحي -اردوي ورزشي 
 44 011 001 001 001 مورد

 04 01111 10111 00111 00111 تعداد نفرات تحت پوشش

 زيارتي -اردوي فرهنگي
 1 411 411 001 041 مورد

 000 001111 00111 01111 41111 تعداد نفرات تحت پوشش

 آموزشي -اردوي علمي 
 00 04 01 00 01 مورد

 1 1011 1011 1011 1011 تعداد نفرات تحت پوشش

 مجموعه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، اشتغال و ... ويژه بانوان -3

 1 011 011 011 011 مساحت به هزارمتر مربع بوستان بهشت مادران

 1 001 001 001 001 مساحت به هزارمتر مربع بوستان پرديس بانوان

 1 001 001 001 001 مساحت به هزارمتر مربع بوستان نرگس

 0 04 00 00 0 تعداد مجموعه هاي شهربانو

 اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان -3

 برگزاري جشنواره بهترين ها براي غنچه هاي شهر
 011 00 0 0 0 مورد

 04 011111 101111 101111 011111 تعداد نفرات شرکت کننده

 کانون های بانوان -3

 کانون همياران محبت
 - - 00 00 00 تعداد

 - - 00111 00111 01000 نفر

 ن محبتبرگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاء کانون هميارا
 - - 0011 0011 011 تعداد

 - - 00111 00011 04011 نفر

 1 4011 4011 4111 0011 نفر کانون بانوان موفق

 01 0011 0111 0111 4111 نفر کانون دختران

 1 411 411 411 411 نفر کانون زنان ايثارگر

 1 0011 0011 0011 0400 نفر کانون بانوان مبلغ

 00 011 111 011 011 تهيئ کانون زنان عاشورايي

 1 0111 0111 1011 0011 نفر کانون بانوان هنرمند

 1 0011 0011 0111 011010 نفر کانون بانوان قرآن پژ وه

 0 1011 1111 0111 4111 نفر کانون حياباوران
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 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال  30سال واحد عنوان

 0 011 000 000 000 تعداد اجرای طرح های راهبردی -3

 0 0111 001 011 000 تعداد اجرای پروژه های کوچک محلی -3

 يکسان سازی پوشش بانوان شاغل در شهرداری با هدف ترويج حجاب و عفاف-10

 0111 0111 تعداد فرم هاي دوخته شده

اجرا توسط 

اداره کل 

 پشتيباني

اجرا توسط 

اداره کل 

 پشتيباني

 

 0111 0111 تعداد مندانفرم هاي تحويل داده شده به کار

اجرا توسط 

اداره کل 

 پشتيباني

اجرا توسط 

اداره کل 

 پشتيباني

 

 00 0 0 1 0 مورد تعداد دفعات اجراي طرح

 جشن و کنفرانسبرگزاری مسابقه، همايش ، - 11

 1 01 01 00 00 مورد برگزاري جشنواره

 برگزاري مراسم و جشن مذهبي
 1 411 411 000 000 مورد

 1 0111111 0111111 001111 001111 تحت پوششنفرات 

 برگزاري مراسم و جشن هنري
 4 001 001 10 10 مورد

 00 401111 411111 000111 041111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري مراسم و جشن اجتماعي
 1- 400 400 400 001 مورد

 0 111111 001111 011111 000111 نفرات تحت پوشش

 فرهنگي برگزاري مراسم و جشن
 0 400 400 000 000 مورد

 1 0111111 0111111 001111 011111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري نمايش گاه هاي اجتماعي
 1- 400 400 400 00 مورد

 0 111111 001111 011111 011111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي هنري
 4 001 001 10 00 مورد

 00 401111 411111 000111 041111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي مذهبي
 1 400 400 400 004 مورد

 1 0111111 0111111 0011111 011111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي فرهنگي
 0 400 400 000 000 مورد

 1 0111111 0111111 001111 011111 نفرات بازديد کننده

 1 1 1 1 1 مورد نسبرگزاري کنفرا

 برگزاري همايش اجتماعي
 01- 04 00 00 0 نفرات تحت پوشش

 01- 411111 0111111 011111 0111 مورد

 برگزاري همايش مذهبي
 01- 04 001 001 0 مورد

 00- 04111 0011111 001111 00111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري همايش فرهنگي
 01 400 001 001 04 مورد

 01 0011111 0111111 001111 01111 پوشش نفرات تحت

 مسابقه هنري
 4 001 001 10 010 مورد

 00 401111 411111 000111 041111 تعداد شرکت کنندگان

 مسابقه اجتماعي
 1- 400 400 400 1 مورد

 00 011111 001111 011111 1 شرکت کنندگان

 مسابقه مذهبي
 10 001 11 00 00 مورد

 011 411111 011111 01111 41111 شرکت کنندگان

 مسابقه فرهنگي
 00- 001 000 001 401 مورد

 1 411111 411111 001111 00111 شرکت کنندگان
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 نشر و توزيع کتاب و بسته های فرهنگی - 19

 تهيه ويژه نامه

 - - - 40111 01111 تعداد نسخه

 - - - 0 0 دعنوانتعدا

 تهيه، تدوين و چاپ و انتشارات کتاب

 1 40111 40111 00111 00111 تعداد نسخه

 1 41 41 00 00 تعدادعنوان

 تهيه و تدوين کتابچه

 1 01111 01111 00111 00111 تعداد نسخه

 1 0 0 0 0 تعدادعنوان

 تدوين و چاپ منتخب کتاب

 000111 تعداد نسخه
 

- - - 

 - انتعدادعنو
 

- - - 

 تهيه و چاپ بروشورهاي آموزشي

 1 411111 411111 001111 011111 تعدادورق

 1 01 01 41 41 تعدادعنوان

 توزيع بسته هاي فرهنگي

 01 001 011 011 10 تعدادعنوان

 00 4011111 4111111 0011111 001111 تعداد بسته

 تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي

 1 011 011 011 10 تعدادعنوان

 1 4111111 4111111 0011111 001111 تعداد بسته

تهيه و چاپ ترجمه ي  بروشور، کتابچه و کتاب هاي 

 مورد نياز به زبان هاي خارجي

 - - - 1 1 تعداد نسخه

 1 0 0 1 1 تعدادعنوان

 طرح های  پژوهش و آموزشی - 17

 44 011 001 001 010 تعداد جلسه تشکيل جلسات هم انديشي  با اساتيد دانشگاهي

 011 00 00 01 01  تشکيل جلسات شوراي راهبردي  با اساتيد دانشگاهي

 طراحي نرم افزار و ايجاد بانک اطالعاتي

 1 0 00 00 01 تعداد

 01 411111 001111 011111 011111 نفر ساعت

 طرح پژوهشي

 00 01 0 0 04 تعداد طرح

 00 401111 411111 411111 411111 نفر ساعت

 1 0111 0111 1011 0011 نفر گردآوري اطالعات زنان هنرمند شهر تهران

 1 4011 1111 1111 1111 نفر گردآوري اطالعات زنان توانمند و کارآفرين

گرد آوري اطالعات فرزندان دختر پرسنل شهرداري 

 تهران
 1 0011 0011 0011 011 نفر

 1 001 001 001 041 مورد گردآوري اطالعات هيئت ها و محافل مذهبي
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 درصدتغيير 37سال 39سال 31سال 30سال واحد عنوان

 طرح های آموزشی - 13

 برگزاري دوره آموزشي

 00 001 001 01 41 تعداد دوره

 1 101 101 111 111 تعداد عنوان دوره

 00 011111 401111 001111 001111 تعداد نفر اموزش ديده

 00 0011111 0101111 000111 011111 نفر ساعت آموزش

 برگزاري کارگاه
 1 0111 0111 0040 001 تعداد

 1 401111 401111 000011 041111 تعداد نفر اموزش ديده

 برگزاري کارگاههاي آموزش خوشنويسي
 0 0111 0011 0011 4011 تعداد نفر اموزش ديده

 0 01111 00111 00111 40111 نفر ساعت آموزش

 ي آموزشي بهترين ها از دور ريختني هابرگزاري کارگاه ها
 01 00111 01111 00011 00111 تعداد نفر اموزش ديده

 01 001111 011111 000111 001111 نفر ساعت آموزش

 طرح های مشارکتی - 13

 - - - 0 1 مورد عقد تفاهم نامه در ارتباط با بانوان با مراکز و سازمانها

 01- 0 0 0 0 مورد مشارکت در جشنواره

 1 0 0 0 0 مورد مشارکت در همايش

 1 0 0 0 4 مورد حضور در نمايشگاه

حضور نمايندگان ستاد غنچه هاي شهر در ادارات ثبت احوال 

 براي دريافت اطالعات نوزادان
 - - 00011 00001 00001 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي غير دولتي زنان در 

مرکز و تسهيل در خدمت رساني به  جهت حل مشکالت اين

 مردم

 - - - - 01 مورد

 - - - - 0411 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي دولتي زنان در 

جهت حل مشکالت اين مرکز و تسهيل در خدمت رساني به 

 مردم

 1 011 011 011 01 مورد

 1 4111 4111 0111 0011 نفر ساعت

ن پژوهان در برگزاري همايش هاي مشارکت با موسسه قرآ

 قرآني و ديني
 1 04 04 04 0 مورد

تبادل فرهنگي و هنري با زنان فعال کشورها به منظور حمايت 

 و تبادالت فرهنگي و اجتماعي

 1 0 0 4 0 مورد

 1 011 011 111 011 نفر ساعت

 

 تعداد مراکز تخصصی

 منطقه مخاطب مرکز تخصصی
مساحت 

 زيربنا)مترمربع (
 ضيحاتتو

 00سال ساخت  011 0 بانوان شهروند 0شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  0001 0 بانوان شهروند 0شهربانو منطقه 

 00سال ساخت    4 بانوان شهروند 4شهربانوي منطقه 

 00سال ساخت  1111 0 بانوان شهروند 0شهربانو منطقه 

 01سال ساخت  1011 0 بانوان شهروند 0شهربانو منطقه 

 00سال ساخت    01 بانوان شهروند 01ربانوي منطقه شه

 01سال ساخت  0111 04 بانوان شهروند 04شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  001 00 بانوان شهروند 00شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  1111 00 بانوان شهروند 00شهربانو منطقه 

 01سال ساخت  10111 00 بانوان شهروند 00شهربانو منطقه 

 01سال ساخت  4111 01 بانوان شهروند 01شهربانو منطقه 
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 دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 

 
 37هش های اداره کل مطالعات اجتماعی در سال ژوفهرست پ

 شيوه اجرا سفارش دهنده عنوان پژوهش رديف

 پژوهش سالمتاداره کل  هاي سالمت محور مديريت شهري در برخي کشورهاانجام مطالعه تطبيقي فعاليت 1

9 
بندي آنها در حوزه سالمت به تفکيک گروههاي سني و جنسي بر مبناي نيازسنجي آموزشي و اولويت

 گانهبندي دهخوشه
 پژوهش اداره کل سالمت

 پژوهش اداره کل سالمت سنجش سطح سواد سالمت شهروندان تهراني 4

 پژوهش داره کل سالمتا 0401و  0400هاي هاي سنجش عدالت در سالمقايسه پيمايش 0

0 
هاي شهروندي در هاي جمعي در انتقال و آموزش مفاهيم شهروندي با رويکرد بازنمايي آموزهنقش رسانه

 سريال تلويزيوني
 پژوهش آموزش شهروندي

1 
تدوين اطلس جامع شهروندي فعال در شهر تهران در راستاي دستيابي به اولويت هاي آموزش هاي شهرونديِ 

 هرانشهرداري ت
 پژوهش آموزش شهروندي

0 
هاي درسي و پيشنهاد اولويت و سرفصل جهت پيشنهاد به بررسي موضوعات آموزش شهروندي در کتاب

 آموزش و پرورش
 پژوهش آموزش شهروندي

 پژوهش امور بانوان سازي شهري براي بهبود وضعيت زنان در شهر تهرانطراحي چک ليست متناسب 0

 پژوهش امور بانوان اي اجتماعي زنان در شهر تهرانههمه گيرشناسي آسيب 0

 پژوهش امور بانوان تحليل وضعيت زنان در شهر تهران 01

 پژوهش امور بانوان هاي ساير کشورها براي بهبود وضعيت زنانهاي شهرداريشناسايي تجارب موفق تطبيقي در زمينه برنامه 00

 پژوهش سازمان رفاه شهر تهرانتکدي در  شکل گيري و گسترش مطالعه ساختار 00

 پژوهش سازمان رفاه تدوين سند اقدام مسئوليت اجتماعي سازماني 04

 پژوهش سازمان رفاه مطالعه تطبيقي و امکان سنجي راه اندازي دهکده خدمات اجتماعي شهر تهران 00

 پژوهش اداره کل فرهنگي بررسي کارکردهاي کانون هاي فرهنگي محالت 00

 پژوهش سازمان ورزش اي رشد و گسترش ورزش همگاني در کالنشهر تهراناي ارتباطي و رسانهراهکاره 01

 پژوهش سازمان ورزش جذب سرمايه گذاري در توسعه فضاها و امکان ورزشي شهر تهران 00

 ژوهشپ سازمان ورزش راهکارهاي چگونگي ايجاد نهضت داوطلبي در گسترش ورزش همگاني )شهروندي( در شهر تهران 00

 پژوهش سازمان ورزش مرور نظام مند پژوهش هاي ورزش همگاني در شهر تهران 00

 پژوهش اداره کل مطالعات 0400مقايسه با سال  : تهران 00نقش فضاهاي عمومي شهر در اوقات فراغتِ شهروندان منطقه  01
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 37کتاب های انتشار يافته در سال 

 تعداد صفحات نام کتاب رديف

 000 شهر آرام شهر استرس زدا 0

 000 مديريت شهري وسبک زندگي-جلدي 00سري  0

 400 روان شناسي شهر و زندگي روزمره 4

 011 شهر،فضا و زندگي روزمره 0

 404 جوان ، شهر و زندگي روزمره 0

 000 شهر، رسانه و زندگي روزمره 1

 410 شهر ،حمل ونقل و زندگي روزمره 0

 040 دگي روزمرهفلسفه ،شهرو زن 0

 004 مديريت شهري ، رفاه و خدمات اجتماعي-01 -جلدي  00سري  0

 040 تاريخ فرهنگي ايران مدرن 01

 000 دستورالعمل اجرايي ارزيابي وتاثير اجتماعي وفرهنگي 00

 000 رويکرد اجتماع محور در پياده راه سازي 00

 000 اعي و  فرهنگي  بوستان هاي شهريبينش وروش جامعه شناختي در ارزيابي تاثير اجتم 04

 000 پژوهش هاي شهري )نمايه آثار وانتشارات اداره کل اجتماعي وفرهنگي شهرداري( 00

 00 در ستايش دوچرخه 00

 001 منظر ذهني شهر 01

 41 ارزشها ونگرش ها ي شهري 00

 001 مديريت دانايي ميان فرهنگي 00

 001 شبکه تعامالت انالين 00

 001 مديريت شهري آموزش وفرهنگ شهروندي-0 -جلدي  00ري س 01

 001 مديريت شهري و توسعه فضاهاي فرهنگي-0 -جلدي  00سري  00

 000 مديريت شهري واقتصاد فرهنگ-1-جلدي  00سري  00

 000 مديريت شهري وسبک زندگي-0-جلدي  00سري  04
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 37نظرسنجی های سال 

 رامنطقه ایعناوين ف فيرد عناوين منطقه ای

 تهران ياوقات فراغت شهردار يشهروندان ازبرنامه ها تيرضا زانيم 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 يازحقوق شهر يشهروندان تهران تيورضا يبرخوردار زانيم يبررس 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 4 شهر تهران 4سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
 طيدرحوزه مح يشهردار يها تيدرمورد فعال يازشهروندان تهران ينظرسنج

 ستيز

 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
درخصوص  يرمعاونت خدمات شه يبرنامه ها يشهروندان ازاجرا تيرضا زانيم

 زباله کيتفک

 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه
درحوزه ورزش  يشهردار يها تيازفعال يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 يهمگان

 شهر تهران يساز بايشهروندان از ز تيرضا زانيم يبررس 1 شهر تهران 1سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 مشاغل يشهروندان ازسامانده تيرضا زانيم يبررس 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 هرانسبز شهرت يپارک ها وفضا تيدرباره وضع ينظرات شهروندان تهران يبررس 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 0 شهر تهران 0سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
استفاده کننده ازخدمات ارائه شده  يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 وتره بار وهيم نياديدرم

 01 شهر تهران 01سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
 تيريدرحوزه مد يازاقدامات شهردار يانشهروندان تهر تيرضا زانيم يبررس

 ( زلزله يبرا يبرآمادگ هيبحران ) باتک

 040ازعملکرد  يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس 00 شهر تهران 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 0000ازعملکرد  يشهروندان تهران تيرضا زانيم يرسبر 00 شهر تهران 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 04 شهر تهران 04سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
 ي، ب انيمتکد يدرباره طرح سامانده يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 خانمانها وکودکان کار

 يران يتاکس يها تياز فعال يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس 00 هر تهرانش 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 00 شهر تهران 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
 يوفرهنگ يبانوان شهرتهران درخصوص خدمات اجتماع تيرضا زانيم يبررس

 تهران يشهردار يازسو شانيارائه شده به ا

 کيشهروندان ازخدمات دفاتر الکترون تيرضا زانيم يبررس 01 شهر تهران 01ت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه سنجش ميزان رضاي

 رو شهر تهران ادهيمعابر پ تيشهروندان ازوضع تيرضا زانيم يبررس 00 شهر تهران  00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه

 00 شهر تهران 00از عملکرد شهرداري منطقه سنجش ميزان رضايت شهروندان 
ازمراجعه کننده به بهشت زهرا  يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 سازمان نيازخدمات ارائه شده ا

 يآرت ياز خدمات ب يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس 00 شهر تهران 000سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 ياز خدمات اتوبوس ران يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس 01 شهر تهران 01ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه سنجش 

 00 شهر تهران 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 
از استفاده کننده ازخدمات ارائه شده  يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 وشگاه شهرونددرفر

 از خدمات مترو يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس 00 شهر تهران 00سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري منطقه 

 

 محله تيريومد هاياريشهروندان ازخدمات شورا تيرضا زانيم يبررس 04

00 
ل اداره ک يها تيدرخصوص فعال يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 يفرهنگ

00 
اداره کل  يها تيدرخصوص فعال يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 سالمت

01 
اداره کل آموزش  تيدرخصوص فعال يشهروندان تهران تيرضا زانيم يبررس

 يشهروند يها

 وکارکنان رانيارباب رجوع ازرفتار مد تيرضا زانيم يبررس 00

 يمعاونت شهرساز يبرنامه ها ياشهروندان ازاجر تيرضا زانيم يبررس 00

 يبهداشت ،ياز امکانات رفاه تيرضا ينظرسنج ياجرا 00

 تهران يشهروندان ازعملکرد شهردار تيرضا سنجش 41
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 یاجتماع یسازمان رفاه ، خدمات و مشارکت ها

 

 

 خانمان: یو ب یافراد متکد یعملکرد طرح سامانده (الف 

 33-37ی سال های خانمان یو ب یگر یبا تکد در ارتباط 173واحد  یها اميآمار پ

 درصد تغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 04 1400 0000 4014 0110 4000 040تعداد پيام هاي واحد 

 

 33-37سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یآمار گشت ها

 درصد تغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  جنست

 0- 00400 01000 00400 40100 41010 ردم

 04 0014 0001 4400 4100 0000 زن

 11- 000 0400 0001 4101 0011 پسر بچه

 01- 01 041 010 001 04 دختر بچه

 0- 00000 00000 00001 00001 40100 جمع 

 

 33-37در سال های  موقت یآمار مراکز نگهدار
 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال 30سال 33سال  تعداد

 40 0010 4040 0040 0000 0000 متکديان پذيرش شده

 0- 0404 0000 0001 4111 0040 بي خانمان پذيرش شده 

 00 0000 0000 0100 0000 0404 جمع 

 

 33-37در سال های  گرمخانه ها( )موقت شبانه  یآمار اقامتگاه ها

 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال 30سال 33سال  عنوان

 41 400101 011404 000014 001000 000000 جمع نفر شب گرمخانه ها
 

 33-37در سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یآمار  ارجاع گشت ها

 درصد تغيير 37سال  39سال  31سال 30سال 33سال  عنوان

 00 0000 0000 0100 0000 0404 مراکز نگهداري

 0- 01100 01000 40041 04101 04000 گرمخانه

 10- 000 0001 0000 0040 0000 ياسر

 00 00 01 10 01 00 نواب

 01- 00 010 040 110 000 خانواده

 - 1 1 1 1 1 مرکز جامع

 04- 000 140 000 0400 0000 تذکر

 - 000 1 4004 0400 0101 مرکز شفق

 0- 4000 4000 4101 0010 01000 ساير

 0- 00000 00000 00001 00001 40100 جمع
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 33-37در سال های  موقت یپذيرش و ساماندهی متکديان و کارتن خوابهای معتاد در مراکز نگهدار

 درصد تغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 01 4000 4004 0004 0010 0001 فراواني
 

 33-37ی در سال های ابانيکودکان خ یسامانده -آمار کودکان کار و فرار جذب شده
 و.( طيبل هيته قياز طر ی، سامانده مددکاری – یتيهو یفرم ها ليشهر ، تکم یها انهيدر پا يی توسط گشت ياشناسا)

 درصدتغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 00- 0040 0100 0400 4004 0000 نفر()کودکان جذب شده
 

 39-37اجتماعی در سال  های  مشارکت در ساماندهی کودکان در معرض آسيب و آسيب ديده
 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 10- 0010 0004 تعداد کودکان کار خيابان شناسايي شده

 10- 0000 0004 تعداد  پرونده هاي مددکاري تشکيل شده
 

 39-37سال  های عملکرد طرح را ه اندازی پايگاه ارائه خدمات اجتماعی در نقاط آسيب خيز شهر تهران  در 

 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 1 0 0 تعداد پايگاه هاي ارائه خدمات

 00 01000 00001 تعداد خدمات ارائه شده

 آگاه سازي اطالع رساني و
 10 000111 00111 نسخه-توزيع بروشور

 010 000 00 نصب بنر

 

 39-37سال  های در  و ارائه وام( یمددکاراجتماع قياز طر شناسايی –وام ازدواج ) مراجعه مددجو 

 درصد تغيير 37سال  39سال عنوان

 - - 000 تکميل پرونده هاي متقاضيان وام ازدواج

 00 0141 040 تعداد زوجين معرفي شده به تاالرهاي ياس

 00 0100 0100 تعداد زوجين معرفي شده جهت اخذ جهيزيه ارزان

 0 040 100 تعداد زوجين معرفي شده جهت اخذ جهيزيه رايگان

 

 33-37در سال های طرح هبه  
 (یددکارمواحد  قياهدا کاال از طر وريتعم ، یبازساز ،یخود، جمع آور يیاهدا یو اعالم کاال173)تماس با سامانه

 درصدتغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 00- 0000 0000 00010 04410 00410 تعداد پيام هاي انجام شده

 00- 04400 00100 01100 04411 01044 وري شدهتعداد اقالم جمع آ

 - - - - - 004 تعداد اقالم بازسازي شده

 04- 011 0000 0000 04011 0000 تعداد اقالم اهدا شده
 

 33-37ی در سال های اجتماع یبهايآس یدر رابطه با سامانده یردولتيانعقاد قرارداد با موسسات غ

 درصدتغيير 37 سال 39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 - - - 0 0 0 ساماندهي معتادين

 - 01 - 00 0 00 کودکان ساماندهي

 - 0 0 - - - مددکاري خدمات
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 33-37ی در سال های نيکارآفر ی، مشاوره و پژوهش ها جيآموزش ، ترو

 درصدتغيير 37سال  39سال 31سال 30سال 33سال  عنوان

 0- 401 400 400 000 000 دراه اندازي خانه هاي کارآفريني و مراکز رش

-گانه  00برگزاري دوره هاي آموزشي کارآفريني در مناطق 

 کالس،کارگاه ،همايش ،اردو و بازديد
4100 0440 0101 1004 1000 -0 

اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء 

 عنوان بروشور، پوستر و بنر  -فرهنگ کسب و کار 
010 000 141 001 011 00 

اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء 

 بازارچه و نمايشگاه -فرهنگ کسب و کار 
400 400 011 001 011 00 

 

 39-37راه اندازی خانه رفاه و خدمات اجتماعی در سرای محالت در سال های 

 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 1,1- 401 400 جتماعيو خدمات ا تعداد خانه هاي رفاه 

 

 39-37شناسائی و نظارت بر اصالح و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری در سال های 

 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 10- 0000 0010 تعداد فضاهاي بي دفاع شناسايي شده

 44 0010 0401 تعداد فضاهاي بي دفاع ساماندهي شده

 
 39-37های بی سرپناه در سال های مشارکت در ساماندهی  و اسکان خانواده 

 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 04- 00 00  تعداد خانواده هاي بي سرپناه ساماندهي شده

 
 30-37ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در سال های 

 درصدتغيير 37سال  39سال 31سال 30سال عنوان

 011 01 فعال  0 00 01 تعداد سامانه

 0 00400 40140 00004 00010 ه سامانهتعداد مراجعه ب

 04- 0000 00011 00001 0000 تعداد تشکيل پرونده

 00- 0101 0100 00101 0401 معرفي به سازمان فني حرفه اي

 

 39-37های گردشگری شهری و توسعه صنعت توريسم با مشارکت تشکل های مردم نهاد در سال های برنامه

 درصدتغيير 37سال  39سال عنوان

 0 404 000 )موسسه(همکاري با موسسات خصوصي واجد شرايط

 00- 1100 0040 تعداد تورهاي برگزار شده
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 سازمان ورزش شهرداری

 

 
 ايستگاه تندرستی -37عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه

 آقايان بانوان

 تعداد ايستگاههای تندرستی ابالغی
ستی متوسط تعداد ايستگاههای تندر

 ماهانه در کل سال

تعداد ايستگاههای 

 تندرستی ابالغی

متوسط تعداد 

ايستگاههای تندرستی 

 ماهانه در کل سال

 داوطلبی مصوب داوطلبی مصوب داوطلبی تخصصی مصوب داوطلبی تخصصی مصوب

0 00 0 00 00 0 00 01 01 01 00 

0 44 0 40 40 0 40 41 41 00 00 

4 00 0 01 00 0 00 00 00 00 01 

0 00 4 41 01 4 41 01 01 01 00 

0 44 0 00 40 0 00 00 00 00 00 

1 00 0 01 00 0 01 00 00 00 00 

0 00 4 01 00 4 01 00 00 00 00 

0 00 0 01 01 0 00 04 04 00 00 

0 01 0 01 00 0 01 0 0 0 1 

01 00 0 01 00 0 00 01 01 0 0 

00 00 0 01 00 0 00 00 00 01 00 

00 00 4 00 00 0 00 04 04 04 00 

04 00 0 00 00 0 00 04 04 00 01 

00 01 0 01 01 0 00 00 00 00 04 

00 00 0 01 00 0 01 00 00 00 01 

01 40 0 41 44 0 41 0 0 0 0 

00 41 0 01 00 0 00 00 00 00 00 

00 40 0 41 40 0 00 00 00 00 01 

00 41 0 40 41 0 00 04 04 00 01 

01 00 0 00 00 0 04 00 00 01 00 

00 01 1 00 00 0 00 00 00 00 00 

00 00 0 00 00 0 00 0 0 0 0 

 400 411 400 400 000 40 000 004 00 010 جمع
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 مسابقات محالت آقايان-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

 منطقه

 ژيمناستيک دفاع شخصی شنا کبدی هندبال بسکتبال واليبال فوتبال

مقدماتی و نيمه 

 نهايی و نهايی

مقدماتی و نيمه 

 نهايی 

مقدماتی و نيمه 

 نهايی 

مقدماتی و نيمه 

 نهايی 

نيمه نهايی و 

 نهايی

 نيمه 

 نهايی

 نيمه

 نهايی 

 نيمه

 نهايی 

 نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 001 0011 01 111 01 011 00 010 01 011 041 011 011 

0 411 1111 01 001 01 011 01 111 011 0111 001 011 011 

4 001 0011 11 001 01 011 01 001 01 011 011 011 011 

0 401 0111 01 011 011 0111 01 111 011 0111 011 011 011 

0 401 0111 01 111 01 011 00 111 001 0011 011 011 011 

1 001 0011 01 001 00 001 01 001 00 001 001 011 011 

0 401 1011 11 001 01 011 11 001 01 011 001 011 011 

0 411 1111 11 001 01 011 01 001 010 0101 011 011 011 

0 001 0111 01 111 01 011 01 111 01 011 411 011 011 

01 001 0011 01 111 01 011 00 111 01 011 001 011 011 

00 411 1111 11 001 01 011 01 001 01 011 401 011 011 

00 401 1011 01 001 01 011 01 111 01 011 001 011 011 

04 401 0111 001 0001 01 011 01 001 01 011 011 011 011 

00 001 0011 01 011 01 011 00 111 01 011 001 011 011 

00 001 0011 11 001 01 011 00 001 01 011 401 011 011 

01 401 1011 11 001 00 001 01 001 01 011 001 011 011 

00 401 1011 01 001 00 001 40 001 01 011 401 011 011 

00 011 0111 01 111 00 001 01 001 01 011 411 011 011 

00 011 0111 01 001 01 011 01 111 001 0011 011 011 011 

01 401 0111 11 001 01 011 00 111 011 0111 011 011 011 

00 001 0111 01 0101 011 0111 01 001 01 011 001 011 011 

00 401 1011 00 0110 01 011 00 010 01 011 001 011 011 

 0011 0011 0101 00001 0000 00000 0100 00001 0000 01010 0000 000011 1401 جمع 
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 انيمسابقات محالت آقا-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 منطقه

 باستانی
رخه دوچ

 سواری
 جودو تير و کمان کونگ فو ووشو

دو و 

 ميدانی
 پينت بال تيراندازی اسکواش

نيمه 

 نهايی
 نيمه نهايی

نيمه 

 نهايی

نيمه 

 نهايی
 نيمه نهايی

نيمه 

 نهايی
 نيمه نهايی

 مقدماتی و 

 نيمه نهايی

 مقدماتی و 

 نيمه نهايی

مقدماتی 

و نيمه 

 نهايی

 نفر فرن نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

0 01 001 011 011 01 01 411 011 01 411 

0 011 011 011 011 41 41 411 011 01 401 

4 01 011 011 011 01 41 011 01 01 011 

0 011 011 011 011 01 01 001 011 01 001 

0 001 001 011 011 01 01 411 001 01 411 

1 00 011 011 011 41 41 001 00 01 001 

0 01 011 011 011 41 41 411 011 01 411 

0 00 411 011 011 41 41 011 00 01 041 

0 01 01 011 011 01 41 011 01 01 011 

01 01 01 011 011 41 41 011 01 01 011 

00 01 011 011 011 41 41 011 01 01 001 

00 00 001 011 011 01 01 401 01 01 401 

04 01 001 011 011 01 11 001 01 01 001 

00 01 011 011 011 01 01 411 01 01 401 

00 01 011 011 011 01 01 011 011 01 011 

01 01 011 011 011 41 41 011 011 01 001 

00 01 001 011 011 01 01 011 11 01 011 

00 01 011 011 011 41 41 011 01 01 011 

00 001 011 011 011 41 40 001 011 01 001 

01 011 001 011 011 01 00 411 001 01 411 

00 01 001 011 011 01 00 411 01 01 411 

00 01 411 011 011 01 01 011 01 01 011 

 0001 001 0000 1001 040 001 0011 0011 4001 0000 جمع
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 )منطقه ای(بانوانمسابقات محالت -تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

منطق

 ه

 ايرهاکی پارکور اسکواش دارت فلوربال هندبال
سپک 

 تاکرا
 به کاپ فوتبالدستی

کونگ 

 فوو

تير و 

 کمان
 ووشو

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم

0 011 011 1 1 4111 1 1 
 

0111 1 0111 1 411 001 

0 040 0101 00 000 4111 1 1 
 

011 1 011 1 1 011 

4 41 001 1 1 4111 001 011 
 

01 1 0411 1 01 01 

0 11 001 1 1 0011 11 400 
 

1 001 0111 1 011 41 

0 011 011 1 1 4111 1 1 
 

1 1 0000 1 1 1 

1 1 1 1 1 4011 1 1 
 

1 1 0011 1 1 1 

0 41 001 1 1 0011 1 1 
 

1 1 011 1 011 01 

0 11 001 0 01 4111 1 1 
 

01 1 011 1 01 01 

0 11 001 1 1 0011 1 1 
 

01 1 011 111 011 1 

01 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 

00 01 000 1 1 4011 01 1 
 

1 01 0411 1 1 1 

00 00 411 1 1 0011 1 1 
 

0011 1 0011 1 010 011 

04 41 001 1 1 4011 1 1 
 

01 1 01 1 1 1 

00 41 001 1 1 0011 1 1 
 

0011 1 0011 011 1 11 

00 00 040 0 01 4011 1 1 
 

1 1 0111 1 001 011 

01 41 000 1 1 0011 1 1 
 

1 011 0111 411 001 0111 

00 011 011 1 1 0011 1 1 
 

1 1 011 1 001 1 

00 41 001 1 1 4001 1 1 
 

1 1 0011 1 011 1 

00 011 011 1 1 4011 1 1 
 

1 1 1 1 01 01 

01 01 011 1 1 4101 1 1 
 

1 1 0111 0111 001 011 

00 40 001 1 1 4111 001 411 
 

1 1 001 1 001 1 

00 1 1 1 1 0001 1 1 
 

1 1 001 001 001 011 

 000 001 10001 011 00 0000 0100 جمع
 

0411 
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 (نهايي-گروه-مقدماتيالمپياد ورزشی آقايان)-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 منطقه

 تکواندو کاراته کشتی فوتسال
 آمادگی 

 جسمانی
 بدمينتون اسکيت دارت

تنيس روی 

 ميز

فوتبال 

 دستی

 نفر نفر رنف نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم

0 011 0011 411 001 001 011 004 001 011 001 001 

0 011 0011 001 011 411 111 011 001 001 001 011 

4 001 0101 001 001 001 001 011 001 001 001 001 

0 000 0001 011 001 401 000 011 011 041 001 011 

0 041 0011 411 001 401 041 011 011 011 001 011 

1 011 0011 001 01 001 411 011 001 001 001 411 

0 001 0101 401 041 401 011 011 001 011 041 011 

0 001 0101 401 411 411 001 011 001 004 411 001 

0 011 0001 001 401 001 001 001 041 001 401 011 

01 001 0011 001 001 001 011 0111 001 011 011 401 

00 041 0011 011 001 411 011 001 001 001 001 001 

00 001 0101 011 001 401 011 101 001 001 001 011 

04 001 0011 411 011 401 001 001 411 041 011 001 

00 001 0011 011 041 001 001 011 001 011 041 001 

00 001 0011 401 001 001 011 001 001 041 001 401 

01 001 0101 411 011 401 401 011 011 011 011 401 

00 041 0011 011 401 401 011 001 001 001 400 011 

00 001 0001 001 411 011 011 111 001 001 411 401 

00 001 0001 001 001 011 401 011 001 001 001 401 

01 001 0011 001 011 401 401 011 001 001 001 401 

00 001 0011 411 011 001 111 011 001 011 011 044 

00 011 0001 001 011 401 011 111 011 001 411 401 

 0004 0000 0404 4011 00104 00100 1011 0041 0001 40011 4400 جمع
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 المپياد ورزشی آقايان-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

 منطقه

 شطرنج
فوتبال گل 

 کوچک
 واليبال

دو و 

 ميدانی
 شنا

تير و 

 کمان

دوچرخه 

 سواری
 بسکتبال کبدی

کشتی 

 پهلوانی

-مقدماتي

-گروه

 نهايي

-وهگر-مقدماتي

 نهايي

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 منطقه
 منطقه-مقدماتي

-مقدماتي

 منطقه

 تيم تيم نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر

0 001 001 01 111 011 041 001 001 01 01 401 00 

0 001 001 01 001 011 001 001 011 01 01 001 00 

4 001 001 11 001 401 011 001 001 01 01 401 00 

0 401 011 01 011 001 011 011 041 01 011 011 00 

0 401 041 01 111 411 011 011 001 01 01 401 01 

1 001 001 01 001 001 001 01 001 01 00 401 00 

0 401 001 11 001 001 001 001 011 01 01 410 00 

0 411 001 11 001 011 011 001 411 01 01 001 00 

0 001 001 01 111 411 411 041 401 01 01 401 01 

01 001 001 01 111 011 001 001 001 01 01 401 01 

00 001 041 11 001 401 401 040 001 01 01 001 01 

00 441 041 01 001 001 001 010 001 01 01 001 01 

04 411 001 001 0001 001 011 001 011 01 01 411 00 

00 411 011 01 011 111 001 000 001 01 01 001 01 

00 001 011 11 001 011 401 010 001 01 01 001 01 

01 411 001 11 001 001 001 001 001 01 00 400 01 

00 401 011 01 001 401 401 041 401 01 00 401 01 

00 010 011 01 111 411 411 001 401 01 00 411 01 

00 001 011 01 001 011 011 001 001 01 01 001 01 

01 401 001 11 001 011 011 001 001 01 01 401 01 

00 001 011 01 0101 001 001 001 011 01 011 011 00 

00 011 001 00 0110 001 001 011 001 01 01 401 00 

 0111 1000 0000 001 0001 4101 0101 0001 01010 0000 4001 1100 جمع
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 المپياد ورزشی بانوان-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

 کبدی فوتسال بسکتبال واليبال
ی

مقدمات
ی 

منطقه ا
 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

 

 نفر نفر تيم نفر تيم نفر نفر تيم نفر تيم نفر نفر تيم نفر تيم نفر نفر تيم نفر متي

0 411 0011 01 011 00 411 0011 01 011 00 411 0011 41 001 00 011 011 01 001 00 

0 411 0011 41 010 00 411 0011 41 010 00 040 0101 00 400 00 001 0001 00 000 00 

4 01 011 00 441 00 01 011 00 441 00 01 011 00 000 00 01 011 00 010 00 

0 001 0011 41 010 00 011 0101 41 010 00 011 0001 00 400 00 001 0001 00 000 00 

0 000 0001 00 400 00 001 0001 00 400 00 001 0001 00 000 00 001 0001 00 001 00 

1 01 011 00 441 00 01 401 00 441 00 41 001 00 000 00 01 001 00 010 00 

0 001 0011 01 001 00 001 011 01 001 00 01 011 00 001 00 011 0111 01 001 00 

0 011 0001 00 010 00 011 011 00 010 00 01 011 0 001 00 01 011 1 00 00 

0 011 011 0 000 00 011 011 0 000 00 011 011 1 00 00 01 011 0 01 00 

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

00 11 001 01 000 00 11 001 01 000 00 01 011 00 010 00 011 011 0 000 00 

00 01 401 00 441 00 11 001 00 441 00 01 011 00 000 00 11 001 00 010 00 

04 010 010 01 000 00 000 0111 01 000 00 00 010 00 010 00 000 010 1 1 00 

00 011 011 00 441 00 011 011 00 441 00 011 011 00 000 00 000 0011 1 1 00 

00 000 0401 40 000 00 001 0001 40 000 00 041 0101 00 441 00 041 0101 01 000 00 

01 000 0000 00 441 00 000 0000 00 441 00 001 011 00 000 00 001 011 00 010 00 

00 001 0001 00 010 00 001 0001 00 010 00 001 0001 0 001 00 001 0001 1 00 00 

00 001 0111 00 400 00 001 0111 00 400 00 11 001 00 000 00 411 0011 00 001 00 

00 010 0101 01 001 00 000 0011 01 001 00 01 011 00 001 00 011 0111 01 001 00 

01 001 0011 00 400 00 011 011 00 400 00 041 0101 00 000 00 011 0001 00 001 00 

00 01 001 00 010 00 011 0001 00 010 00 01 001 0 001 00 000 001 1 00 00 

00 01 101 00 010 00 11 001 00 010 00 40 001 00 010 00 011 011 1 1 00 

 000 0010 000 04000 0000 000 0101 411 00110 0010 000 1110 001 00000 4000 000 1110 001 00140 4010 جمع
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 المپياد ورزشی بانوان-تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

منطقه
 

 تنيس روی ميز آمادگی جسمانی شطرنج بدمينتون ايروبيک
ی

مقدمات
ی 

منطقه ا
 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

 

منطقه 
ی

ا
 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

 

منطقه ا
ی  ی

نهاي
ی 

مقدمات
ی 

منطقه ا
 

ی
نهاي

ی 
مقدمات

 

ی
نهاي

 

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

0 0011 001 00 011 001 00 011 001 0 0111 011 00 111 01 

0 0011 010 00 011 004 00 001 00 0 4111 040 00 001 01 

4 0011 00 00 011 010 00 401 11 0 0011 000 00 411 01 

0 0001 010 00 0،011 004 00 401 00 0 0011 040 00 0001 01 

0 0011 00 00 0،011 000 00 011 00 0 4111 000 00 0011 01 

1 111 00 00 401 010 00 011 11 0 0111 001 00 001 01 

0 011 11 00 011 00 00 011 00 0 0011 041 00 011 01 

0 0111 41 00 011 00 00 401 44 0 0011 00 00 001 01 

0 041 00 00 011 40 00 400 00 0 011 00 00 011 01 

01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 401 1 

00 4111 00 00 411 10 00 011 00 0 4011 010 00 401 01 

00 001 00 00 011 010 00 411 11 0 0111 001 00 001 01 

04 001 00 00 410 10 00 001 00 0 0001 010 00 001 01 

00 0011 00 00 0،011 010 00 0،011 11 0 0011 001 00 0011 01 

00 0111 01 00 0،111 041 00 0،111 00 0 0011 010 00 011 01 

01 0111 00 00 411 010 00 001 11 0 0011 001 00 001 01 

00 0111 41 00 411 00 00 011 44 0 0111 00 00 011 01 

00 0111 00 00 0،111 000 00 011 00 0 4001 000 00 0111 01 

00 0011 11 00 401 00 00 011 00 0 0011 041 00 011 01 

01 0011 00 00 011 000 00 011 00 0 4101 000 00 011 01 

00 0111 41 00 111 00 00 011 44 0 011 00 00 011 01 

00 0011 00 00 011 10 00 001 00 0 0111 010 00 011 01 

 001 00001 040 4110 00001 00 0401 0010 000 0101 01400 000 0001 00001 جمع
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 المپياد ورزشی بانوان-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 
منطقه

 

 ژيمناستيک اسکيت کاراته شنا تير اندازی تکواندو
ی

منطقه ا
 

ی
نهاي

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

 

منط
ی

قه ا
 

ی
نهاي

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

ی 
منطقه ا

 

ی
نهاي

 

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

0 411 00 011 0 011 01 411 0 411 0 001 0 

0 011 00 01 0 111 01 011 0 0011 0 011 0 

4 011 00 011 0 011 01 011 0 001 0 011 0 

0 001 00 011 0 0011 01 011 0 001 0 011 0 

0 411 00 1 0 0011 01 401 0 0401 0 111 0 

1 001 00 01 0 411 01 001 0 011 0 001 0 

0 011 00 011 0 011 01 011 0 011 0 411 0 

0 001 00 01 0 411 01 001 0 011 0 011 0 

0 401 00 011 0 001 01 411 0 001 0 411 0 

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

00 011 00 41 0 011 01 011 0 040 0 000 0 

00 001 00 001 0 011 01 001 0 411 0 001 0 

04 011 00 01 0 1 01 011 0 001 0 011 0 

00 001 00 01 0 011 01 011 0 011 0 011 0 

00 011 00 011 0 011 01 0،401 0 011 0 101 0 

01 001 00 0401 0 001 01 001 0 001 0 411 0 

00 011 00 011 0 111 01 001 0 011 0 111 0 

00 001 00 1 0 011 01 001 0 0111 0 011 0 

00 001 00 01 0 001 01 001 0 001 0 001 0 

01 411 00 01 0 0111 01 001 0 011 0 111 0 

00 001 00 1 0 011 01 011 0 411 0 011 0 

00 01 00 0 0 014 01 01 0 011 0 01 0 

 010 0410 010 00000 000 0001 001 04004 00 0010 010 0111 جمع
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 تفريحات ورزشی-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

 منطقه

 پياده روی همايش بادبادکها دوچرخه کوهپيمايی مناطق
زمستانی 

 اعزام
 دوهمگانی فکری

 سازمان منطقه منطقه سازمان سازمان سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه

0 001 001 001 001 001 000 0100 000 01 01 0001 0100 000 

0 100 100 401 401 100 400 0410 004 01 01 4101 0410 001 

4 004 004 000 000 004 040 001 010 01 01 0004 001 000 

0 011 011 400 400 011 400 0011 010 01 01 4000 0011 000 

0 100 100 410 410 100 411 0400 044 01 01 4100 0400 004 

1 440 440 001 001 440 001 110 410 01 01 0010 110 01 

0 041 041 000 000 041 040 000 000 01 01 0001 000 000 

0 040 040 004 004 040 000 0101 000 01 01 0040 0101 001 

0 401 401 004 004 401 010 011 000 01 01 0000 011 010 

01 001 001 014 014 001 004 000 000 01 01 0100 000 000 

00 000 000 040 040 000 000 0104 010 01 01 0401 0104 000 

00 000 000 000 000 000 010 000 040 01 01 0040 000 040 

04 410 410 010 010 410 011 040 011 01 01 0110 040 011 

00 141 141 001 001 141 400 0011 100 01 01 0010 0011 000 

00 000 000 401 401 000 000 0004 000 01 01 4010 0004 040 

01 000 000 010 010 000 000 000 000 01 01 0110 000 000 

00 004 004 000 000 004 000 001 001 01 01 0001 001 000 

00 000 000 001 001 000 000 0104 000 01 01 0010 0104 000 

00 401 401 004 004 401 010 010 000 01 01 0000 010 010 

01 000 000 000 000 000 010 000 004 01 01 0000 000 040 

00 401 401 000 000 401 000 100 400 01 01 0000 100 00 

00 410 410 001 001 410 010 100 441 01 01 0400 100 00 

 4111 00111 01111 001 001 00111 00111 1111 00111 0111 0111 00111 00111 جمع
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 تفريحات ورزشی-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ی
ی ورزش

هنرها
 

ک
کود

ی اعزام 
آب

 

ن(
ج)آقايا

ی مهي
ی ها

شنواره باز
اعزام به ج

 

ت 
ال

ی مح
ت ورزش

ستگاه تفريحا
اي

ی 
ی منطقه ا

ی ورزش
شنواره تفريح

ج
 

ن 
شنواره معلولي

اعزام به ج
 

ی 
ی محله ا

ش آموز
ت دان

تفريحا
ن (

)آقايا
 

ی
ی تفريح

ت ها
افتتاحيه فعالي

- 
ی

س
ورزش

ن ( 
ی  )آقايا

ی منطقه ا
شجوي

ت دان
تفريحا

 

شنواره شکوفا 
ج

 

 منطقه محله سازمان نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر سازمان منطقه سازمان سازمان منطقه

0 00 01 000 0000 001 001 001111 00040 00 01111 0111 0111 01 0004 00 

0 10 01 004 1004 401 401 001111 00000 40 0111 0011 0111 01 0000 01 

4 40 01 010 4000 000 000 00111 00001 00 1111 0011 0111 01 0000 41 

0 10 01 010 1410 400 400 001111 00100 40 0111 0111 0111 01 0010 11 

0 10 01 044 1010 410 410 00111 00400 40 0111 0011 011 01 0040 01 

1 41 01 410 4110 001 001 00111 0100 00 1111 0111 0111 01 010 00 

0 01 01 000 4011 000 000 01111 00001 01 0111 0011 0111 01 0000 00 

0 00 01 000 0010 004 004 00111 00000 00 4111 0111 011 01 0000 40 

0 40 01 000 4000 004 004 00111 01410 00 0111 4111 011 01 0141 00 

01 00 01 000 0100 014 014 00111 00010 01 4111 0011 011 01 0000 41 

00 00 01 010 0001 040 040 01111 00000 00 0111 0111 011 01 0000 00 

00 00 01 040 0000 000 000 00111 04041 00 1111 4111 011 01 0404 40 

04 44 01 011 4441 010 010 01111 01110 00 0111 0111 011 01 0110 40 

00 00 01 100 0000 001 001 00111 00000 00 1111 0011 011 01 0000 00 

00 00 01 000 0000 401 401 000111 04000 01 0111 4111 011 01 0400 11 

01 01 01 000 0100 010 010 00111 00100 01 1111 0011 011 01 0010 00 

00 04 01 001 0410 000 000 01111 00010 00 0111 0111 011 01 0001 00 

00 00 01 000 0000 001 001 00111 00000 00 0111 0011 011 01 0000 00 

00 40 01 000 4000 004 004 01111 01401 00 0111 4111 011 01 0140 00 

01 00 01 004 0401 000 000 00111 04110 00 0111 4011 011 01 0410 11 

00 40 01 400 4000 000 000 00111 0040 01 4111 0011 011 01 004 00 

00 00 01 441 0000 001 001 01111 0400 00 0111 4111 011 01 040 00 

 جمع
0111 001 00111 011111 0111 0111 

010111

1 

41111

1 
011 

00011

1 

0011

1 
00111 001 

4111

1 
0040 
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  آکادمی ورزش شهروندی-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

 تعداد افراد شرکت کننده مخاطبين عناوين کارگاه رديف

 01 - مدير و مدير داخلي آقايان شناخت مواد مخدر 0

 - 010 مدير و مدير داخلي خانم ها شناخت مواد مخدر 0

 00 00 شوراي بسيج شناخت مواد مخدر 4

 011 - مربيان ايستگاه تندرستي طناب زني ) تئوري، عملي( 0

 - 011 مربيان ايستگاه تندرستي طناب زني ) تئوري، عملي( 0

 00 00 مديران مجموعه بايد ها و نبايدهاي حقوقي 1

 01 01 خدمات داشت در اماکن ورزشيبه 0

 00 00 کارشناسان مناطق آشنايي با ورزش جهت يابي )تئوري، عملي( 0

 41 41 مربيان بايدها ونبايدهاي حقوقي 0

 41 41 منجيان غريق مروري بر کمک هاي اوليه 01

 41 41 مربيان بايدها و نبايدهاي حقوقي 00

 41 41 مربيان ونديمالحضات قلبي و عروقي در ورزش شهر 00

 41 41 مربيان بايدها و نبايدهاي حقوقي 04

 41 41 مربيان تمرينات مجاز و منع شده در ناهنجاري هاي خاص 00

 01 01 مديران ديبات چاقي و  ورزش شهروندي 00

 41 01 مربيان تمرينات مجاز و منع شده در ناهنجاري هاي خاص 01

 01 01 مربيان تغذيه و تناسب مناسب 00

 - 11 منجيان غريق بايدها و نبايدهاي حقوقي 00

 - 014 مربيان مجموعه شناخت انوار و عالئم مواد مخدر 00

 11 - منجيان غريق بايدها و نبايدهاي حقوقي 01

 011 - مربيان مجموعه شناخت عالئم مواد مخدر 00

 01 01 اهيمربيان ايستگ آسيب هاي ناشي از استفاده از وسايل ورزشي پارکي 00

 01 01 مربيان اصول تمرينات مقاومتي 04

 01 01 مربيان ناهنجاري هاي وضعيتي و حرکات اصالحي 00

 01 01 مديران اصول تمرينات مقاومتي 00

 001 - مديران مناطق و مجموعه صيانت از دستاوردهاي انقالب اسالمي ) آگاه سازي( 01

 - 001 مديران مناطق و مجموعه آگاه سازي( صيانت از دستاوردهاي انقالب اسالمي ) 00

 01 01 مربيان شناسايي آسيب هاي متداول در فعاليت ورزشي 00

 01 - مديران و مديران داخلي مهارتهاي ارتباطي 00

 01 01 مربيان ايستگاه ها مالحضات قلبي و عروقي 41

 - 01 مديران و مديران داخلي مهارتهاي ارتباطي 40

 01 01 مربيان در محيط کار و عوارض مربوط به ان وضعيت بدني 40

 01 01 مديران داخلي بهداشت مواد غذايي و نحوه صيح نگهداري 44

 01 01 مديران شناسايي آسيب هاي متداول در فعاليت ورزشي 40

 0400 0400 جمع
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 آموزش بانوان-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 نعداد شرکت کنندگان عنوان اد شرکت کنندگاننعد عنوان منطقه

 001 کارگاه تناسب وکاهش وزن 041 کارگاه استعداد يابي ورزشي 0

 01 کارگاه بازآموزي تنيس روي ميز معلولين 011 کارگاه ارتباط موثر در مربيگري 0

 001 کارگاه مکملهاي ورزشي 001 کارگاه ورزش و بيماري هاي مزمن 4

 00 کارآموزي پيشرفته صعودهاي ورزشي 001 ورزش وسالمت روانکارگاه  0

 00 مربيگري سپک تاکرا 01 کارگاه بازآموزي مربيان وداوران بدمينتون 0

 00 داوري سپک تاکرا 011 کارگاه تغذيه و رژيم غذايي 1

 00 کارآموزي سنگ داخل سالن 001 کارگاه ورزش وسبک زندگي اسالمي 0

 41 داوري هندبال 41 داوري فوتبالدستي 0

 00 کارگاه باز آموزي تيراندازي 41 داوري تنيس روي ميز 0

 41 مربيگري قايقراني 41 داوري اسکيت 01

 001 کارگاه ارتباطات و برنامه ريزي ورزشي 00 4داوري بسکتبال درجه  00

 01 ب درمانيکارگاه بازآموزي مربيان آ 001 کارگاه ورزش و بيماري هاي استخواني و مفصلي 00

 41 داوري داژبال 01 کارگاه ورزش صبحگاهي در پارکها 04

 41 مربيگري داژبال 01 کارگاه جامعه شناسي وروانشناسي ورزش 00

 41 کارگاه جهت يابي 11 کارگاه نوشيدنيهاي ورزشي 00

 41 کارگاه تئوري ورزش 11 کارگاه پزشکي ورزشي 01

 00 کارگاه جدول نويسي 00
  

 11 گاه حقوق ورزشکار 00
  

 001 کارگاه اخالق در ورزش 00
  

 00 کارگاه براي تونيک 01
  

 00 کارگاه آناتومي و فيزيولوژي 00
  

 001 کارگاه تغذيه قبل وحين وپس از فعاليت ورزشي 00
  

 0110 جمع
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 )نفر(آموزش آقايان-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه ميزبان
ن 

کارگاه علم تمري
ی 

کارگاه تغذيه ورزش
کارگاه کار با دستگاه 
ی 

کارگاه هيدروتراپ
 

ی و 
ش

ش
ت ک

کارگاه حرک

ی
قدرت

 

ی
الح

ص
ت ا

کارگاه حرک
ی 

ق ورزش
کارگاه حقو

ی  
شناس

کارگاه روان

ی
ورزش

 

ی فلوربال
س مربيگر

ال
ک

 

ی
کبد

 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

4 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

1 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

0 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

01 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

04 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

01 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

01 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

00 00 00 1 1 1 00 1 00 1 1 

 040 040 010 040 010 040 040 040 010 010 جمع
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 )نفر( بانوان مسابقات  نهايی اقشار-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ن
ن کارآفري

شنا زنا
 

ی
ی شورايار

سمان
ی ج

آمادگ
ن 

ی کارآفري
سمان

ی ج
آمادگ

 

ی
شنا شورايار

 

ن
ی ميزمعلولي

س رو
تني

 

ج نابينايان
شطرن

 

ن
شنا معلولي

 

شنا نابينا
س ناشنوا 

تني
ی 

کوهپيماي
ی 

صخره نورد
 

تير و کمان
ی 

دو و ميدان
ک 

ايروژيمناستي
 

کار با دستگاه
 

ی
قايقران

 

0 0 4 0 4 0 4 4 4 
 

01 00 0 00 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 
 

0 
  

01 00 0 00 1 0 1 

4 4 0 0 0 
     

01 00 0 00 1 0 1 

0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 01 00 0 00 1 0 1 

0 4 0 0 4 4 
 

4 0 
 

01 00 0 00 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 
 

0 1 
 

01 00 0 00 1 0 1 

0 01 01 01 01 0 0 01 0 01 01 00 0 00 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

01 00 0 00 1 0 1 

0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 01 00 0 00 1 0 1 

01 
                

00 
  

01 0 1 
 

1 
  

01 00 0 00 1 0 1 

00 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 00 0 00 1 0 1 

04 01 0 0 0 
     

01 00 0 00 1 0 1 

00 0 0 0 0 4 4 4 4 0 01 00 0 00 1 0 1 

00 0 0 0 4 0 0 0 0 0 01 00 0 00 1 0 1 

01 0 1 0 1 0 
 

0 
  

01 00 0 00 1 0 1 

00 0 4 0 4 0 
 

4 
 

4 01 00 0 00 1 0 1 

00 
         

01 00 0 00 1 0 1 

00 
 

0 0 
      

01 00 0 00 1 0 1 

01 0 0 0 0 0 0 0 
  

01 00 0 00 1 0 1 

00 4 0 0 0 
 

41 
 

0 
 

01 00 0 00 1 0 1 

00 0 01 0 0 0 
    

01 00 0 00 1 0 1 

 001 010 001 400 00 040 001 04 41 10 11 10 10 010 00 00 جمع
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 )نفر( آقايانمسابقات  نهايی اقشار-37ال در س تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ی ها
ط عموم

سال جام رواب
فوت

 

ن
فوتبال جانبازا

ن 
گلبال نابينايا

ب 
ال

سال ط
فوت

 

ب
ال

شنا ط
 

ب
ال

ن ط
تير و کما

ی جانبازان 
وزنه بردار

 

ن
شنا جانبازا

 

ی ميز جانبازان
س رو

تني
 

فوتبال 
cp

 

 نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 0 00 0 01 0 0 
  

00 01 01 00 00 0 0 

0 0 00 0 01 0 0 
     

01 
   

4 0 00 
  

0 0 0 00 01 00 
 

0 0 
  

0 0 00 0 01 
  

0 00 04 00 00 00 00 0 0 

0 
      

0 00 
  

1 0 
   

1 0 00 
         

0 0 
  

0 0 00 0 01 0 0 
  

00 
 

01 00 0 0 0 

0 
               

0 0 00 
      

01 
  

0 1 
  

01 0 00 0 01 
           

00 
               

00 
  

0 01 0 0 0 00 01 01 
 

01 00 0 0 

04 0 00 
    

0 00 01 41 
     

00 0 00 
      

01 01 0 0 0 
  

00 0 00 
  

0 0 0 00 
 

00 
     

01 0 00 
      

01 00 04 0 1 
  

00 0 00 
    

0 00 
   

00 0 0 0 

00 
               

00 
        

01 
      

01 0 00 0 01 0 0 
  

01 00 00 00 01 0 0 

00 0 00 
      

01 
      

00 
 

1 
    

0 00 0 
  

0 0 
  

 00 1 011 010 00 000 001 01 0 00 0 01 0 001 00 جمع

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 ارتباطات شهرداری تهرانسازمان فناوری اطالعات و                                                                                                                                         733

 

 (ه اي)منطقه اي/فرا منطقکارکنان آقايان ورزش-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 منطقه

سال
فوت

فوتبال 
ت بال 

پين
 

ی
سمان

ی ج
آمادگ

 

واليبال
 

ن
ی با کما

تيرانداز
 

ی ميز
س رو

تني
 

ن
ن و فرزندا

ن کارکنا
بدمينتو

ن و فرزندان 
ج کارکنا

شطرن
 

ن
ن و فرزندا

شنا کارکنا
 

ن
ن و فرزندا

ی کارکنا
دو وميدان

 

ن و 
ی کارکنا

دوچرخه سوار

ن
فرزندا

 

تيم
تعداد 

تيم 
تعداد 

تيم 
تعداد 

 

تعد
اد

تيم 
تعداد 

تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
 

0 4 41 0 01 0 00 0 0 00 0 4 0 0 1 4 0 

0 0 11 0 01 4 00 1 0 00 0 0 0 0 1 4 0 

4 0 00 0 01 0 00 1 0 00 4 0 0 0 0 4 0 

0 0 11 0 01 0 1 0 0 00 0 4 0 4 1 0 0 

0 0 11 0 01 0 00 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 

1 0 00 0 01 0 1 1 0 00 4 4 0 0 0 4 4 

0 0 00 0 01 0 1 1 0 00 4 0 0 0 1 0 4 

0 4 41 0 01 0 1 1 0 00 0 4 0 0 0 4 4 

0 0 00 0 01 0 1 1 0 00 0 4 0 0 1 0 0 

01 0 11 0 01 0 1 0 0 00 4 0 0 0 0 4 0 

00 0 11 0 01 0 00 1 0 00 4 0 0 0 1 0 0 

00 0 00 0 01 0 1 0 0 00 0 4 0 0 0 0 4 

04 0 00 0 01 0 1 0 0 00 0 4 0 0 1 4 0 

00 0 00 0 01 0 1 0 0 00 0 0 0 0 1 0 4 

00 0 11 0 01 0 1 0 0 00 0 0 0 0 1 4 0 

01 0 00 0 01 0 1 1 0 00 4 4 0 0 0 0 4 

00 0 00 0 01 0 00 0 0 00 0 0 0 0 1 4 4 

00 0 00 0 01 0 1 1 0 00 0 4 0 4 1 0 4 

00 0 00 0 01 0 1 1 0 00 0 4 0 4 1 0 0 

01 0 00 0 01 0 1 0 0 00 4 0 0 0 1 4 0 

00 0 11 0 01 0 1 0 0 00 4 0 0 4 1 0 0 

00 0 11 0 01 0 1 0 0 00 4 0 0 4 0 4 0 

ساير 

سازمان 

ها)سازمان 

 رزش و ..(

0 11 0 01 0 41 0 0 01 0 4 * 4 0 4 01 

 01 01 041 00 00 01 11 010 44 001 001 41 011 00 0000 00 جمع
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 (متمرکز)مناطق و سازمان ها ی تابعه()کارکنان بانوان ورزش-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ش کوه(
ی آت

ی)فن
صعود کوهپيماي

 

ن
بدمينتو

ن 
شنا فرزندا

سران 
شنا هم

ی 
فوتبال دست

 

شار تهران
ی آب

صعود سراسر
 

ی
ن شهردار

شنا کارکنا
 

ی
سمان

ی ج
آمادگ

 

ی
الح

ص
ت ا

ش حرکا
آموز

 

ی ميز
س رو

تني
 

ی
تيرانداز

 

واليبال
سال 

فوت
سکتبال 

ب
ی 

ايرهاک
 

ف
خ وبر

ش ي
آموز

الغ 
ن ک

صعود به چي
ت 

گ طبيع
گارگاه سن

 

ی 
دوچرخه سوار

ی 
ساز

کارگاه بدن
ق 

ن غري
شنا ناجيا

 

تعداد
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تيم 
تعداد 

تيم 
تعداد 

 

ت
يم

تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
تعداد 
 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 - - 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 - - 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - - - 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00     0 0 1 0 4 0 0 

01 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 - - - - 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - - - 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - - - 0 0 1 0 4 0 0 

04 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 - - - - 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 - - 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

01 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 - - - -     0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 - - - - 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 - - 0 0 1 0 4 0 0 

01 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 - - 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

 00 001 11 00 040 00 00 00   010   040   11 000 00 000 040 040 00 010 000 001 040 جمع
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 اعزام تيم منتخب -مسابقات کارکنان بانوان-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 رشته عنوان
 نفرات اعزام شده

 تاريخ محل برگزاری
 نفر تيم

کالن شهر ها و کارکنان 

 دولت

 04/00/0 باشگاه طوقاني 00 * واليبال کارکنان دولت

 04/01/00 دانشکاه صنعتي شريف 00 * نان دولتشنا کارک

 04/00/0 هيئت تنيس  01 * تنيس کارکنان دولت

 04/0/00 اصفهان 00 * شنا کالن شهرها

 04/00/00 مشهد 00 * واليبال کالن شهرها

 

 ان شهرداری  تهران به مسابقات کشوریاعزام تيم منتخب کارکن-مسابقات کارکنان آقايان-37در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 رشته عنوان
 نفرات اعزام شده

 محل برگزاری
 نفر تيم

کالنشهرها و کارکنان 

 دولت

 اروميه 111 01 سال 01فوتسال زير 

 تبريز 000 00 سال 01فوتسال ياالي 

 شيراز 0 * آمادگي جسماني

 قم 01 * دو و ميداني

 کرمانشاه 01 0 واليبال

 اصفهان 01 * شنا

 اهواز 0 * شطرنج

 تبريز 00 0 فوتبال

 تهران 01 * شنا

 تهران 0 * تنيس روي ميز

 تهران 0 * شطرنج

 

 تبليغات ميدانی به منظور اطالع رسانی از برنامه های ورزشی مناطق 
 ورزشی در سطح شهر تهران و .... ()معرفی ايستگاه های تندرستی، اطالع رسانی اجرای مسابقات محالت، شناسايی مجموعه های 

 ساير  بروشور پالکارد پيام کوتاه بيلبورد تراکت پوستر استند بنر عنوان

 آموزشي cd 01111 * 0011111 41 0111 0011 0111 011 تعداد

 درج اخبار و اطالعات برنامه های ورزشی برگزار شده

 ساير )( خبرگزاريها روزنامه ها و سيما صدا مصاحبه پرتال شهرداري سايت شهر ورزش همشهري عنوان

 0111 4011 - تعداد
 

0011 01 01 
 

 

 ساير برنامه ها 
 )عناوين و توضيحات برنامه ها و فعاليت هايي که در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ ورزش شهروندي صورت گرفته است. (

 توضيحات عنوان

 ش شهروندي جهت پوشش خبري برنامه هاحضور در آکادمي ورز برگزاري نشست هاي علمي آموزشي

 حضور در آکادمي ورزش شهروندي جهت پوشش خبري برنامه ها کارگاههاي آموزشي

 حضور در آکادمي ورزش شهروندي جهت پوشش خبري برنامه ها دوره هاي مسير ارتقاي ورزش شهروندي

 به صورت مستمر هاي آموزش ورزشي cdتهيه و توزيع 

 به صورت مستمر نگين آفرينش)زندگي نامه حضرت فاطمه س( تهيه و توزيع کتاب

 - اعزام جمعي از قهرمانان، پيشکسوتان ، مديران و مسئولين  ورزشي در قالب اردوي  راهيان نور

 - ارسال پيام هاي امداد و بهداشت به کليه کارکنان از طريق سيستم اتوماسيون اداري

 - هدا و جانبازان  با حضور رياست و معاونين سازمان ورزشديدار و تقديم هديه به خانواده هاي ش
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 تهران یسازمان ورزش شهردارمجموعه های ورزشی / اماکن و فضاهای ورزشی 
 مساحت )مترمربع( تعداد واحد عنوان 

فضاهاي ورزشي سر پوشيده همگاني تحت 

 پوشش شهرداري

لن رزمي و مجموعه هاي ورزشي چند منظوره، استخر، سونا و جکوزي، سا

 ايروبيک، سالن بدنسازي، سالن هاي الزهرا، مجموعه هاي شهربانو
 001111 410 مجموعه

فضاهاي ورزشي روباز همگاني تحت 

 پوشش شهرداري

 001111 000 باب زمين هاي چمن طبيعي و مصنوعي

 001111 4011 مترمربع فضاهاي ورزشي پارکي، زمين هاي آسفالتي روباز، مسير هاي پياده روي

 

 تعداد زير شاخص ها عنوان

 40 سونا-استخر  مجموعه هاي آبي تحت پوشش سازمان ورزش

 0 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي غير آبي تحت پوشش سازمان ورزش

 04 سالن چند منظوره مجموعه هاي الزهرا)س( تحت پوشش سازمان ورزش

 00 ند منظورهسالن چ مجموعه هاي برون سپاري شده

 00 سالن چند منظوره مجموعه هاي آبي تحت پوشش مناطق

 000 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي غير آبي تحت پوشش مناطق

 4 سالن چند منظوره مجموعه هاي الزهرا)س( تحت پوشش مناطق

 00 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي شهربانو

 0 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره ت پوشش شرکت واحد اتوبوسرانيمجموعه هاي تح

 4 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي تحت پوشش سازمان تاکسيراني

 00 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي تحت پوشش سازمان فرهنگي و هنري

 01 استخر -بدنسازي-رزمي  -نظورهسالن چند م مجموعه هاي تحت پوشش سازمان آتش نشاني

 

 37سازمان ورزش شهرداری تهران در سال  یآب یآمار افراد مراجعه کننده به مجموعه ها
 جمع  رشته های آبی رشته های غيرتوپی رشته های توپی فصل

 0000011 0411100 0041001 000000 بهار

 0140001 4001110 0100100 0100041 تابستان

 0011101 0001440 1 000010 پاييز

 0000000 0001000 0000000 001000 زمستان

 00100000 00000000 0000004 4001010 جمع

 

 37سازمان ورزش شهرداری تهران در سال  یرآبيغ یآمار افراد مراجعه کننده به مجموعه ها
 جمع  رشته های غيرتوپی رشته های توپی فصل

 000100 10001 00010 بهار

 001000 00001 00400 تابستان

 440141 000010 000000 پاييز

 001140 001100 011000 زمستان

 011000 010404 010004 جمع
 

 37آمار افراد مراجعه کننده به مجموعه های الزهرا )س( سازمان ورزش شهرداری تهران در سال
 جمع  رشته های غيرتوپی رشته های توپی فصل

 0004001 010000 010400 بهار

 4101000 0010040 0000101 بستانتا

 0401001 4140101 0410011 پاييز

 0001000 0000000 0111001 زمستان

 00000040 0100010 0000110 جمع
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 تهران یشهردار یوهنر یسازمان فرهنگ
 

 
 37 شهرداری  تهران در سال یهنر یمناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ ی/منطقه ایاطالعات برنامه های محله ا

 اعتبار هزينه شده )ريال( تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 0000010000 000001 000 010 0منطقه 

 0100011111 044001 000 001 0منطقه 

 1000111111 010011 140 010 4منطقه 

 1000011111 040401 010 010 0منطقه 

 0011001111 010000 0000 001 0منطقه 

 0400011111 400401 000 01 1منطقه 

 1100101111 001001 011 011 0منطقه 

 1114001111 010001 000 011 0منطقه 

 0100001111 001001 0100 000 0منطقه 

 0010101111 00000 0011 000 01منطقه 

 1010101111 010001 041 000 00منطقه 

 1010041111 001000 0000 410 00منطقه 

 0000011111 00140 000 00 04منطقه 

 0000041111 040001 000 011 00منطقه 

 0011111111 400101 0100 000 00منطقه 

 1000011111 004104 104 000 01منطقه 

 0110011111 000004 000 000 00منطقه 

 0100001111 00001 010 01 00منطقه 

 4014040011 040011 001 10 00منطقه 

 0000011111 001110 0100 001 01منطقه 

 4000000410 00114 001 004 00منطقه 

 4000001111 000110 001 01 00منطقه 

 010001000 0111 00 4 مرکز خاص-فرهنگسراي انقالب

 041111111 0111 00 0 مرکز خاص-فرهنگسراي رضوان

 111111111 00011 000 00 مرکز خاص-فرهنگسراي قرآن

 001104100100 0010040 00001 4104 جمع کل
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 37شهرداری  تهران در سال  یهنر ی)متمرکز( مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ رياطالعات برنامه های فراگ

 اعتبار هزينه شده   تعداد مخاطب    تعداد اجرا  تعداد برنامه واحد

 0004410111 01011 00 00 0منطقه 

 0000001111 01001 04 01 0منطقه 

 114104100 00011 00 0 4منطقه 

 0010140111 00001 04 00 0منطقه 

 0110111111 004011 00 00 0منطقه 

 0100011111 1000 00 00 1منطقه 

 000000000 0011 00 0 0منطقه 

 000000111 011000011 00 0 0منطقه 

 001011111 000101 00 01 0منطقه 

 040140111 0011 00 1 01منطقه 

 0100410000 41001 01 0 00منطقه 

 000000011 01000 40 0 00منطقه 

 000011111 01101 40 1 04منطقه 

 010010111 40000 014 01 00منطقه 

 014000411 00100 00 0 00منطقه 

 000000111 01000 40 0 01منطقه 

 101111111 40011 00 1 00منطقه 

 110001111 1410 04 0 00منطقه 

 0104011111 00411 00 0 00منطقه 

 010000011 00001 41 0 01نطقه م

 004111111 01001 00 0 00منطقه 

 000001104 04001 00 1 00منطقه 

 010044011 0011 0 0 مرکز خاص-فرهنگسراي انقالب

 0010101111 010010 00 0 مرکز خاص-فرهنگسراي رسانه

 010000001 01111 0 4 مرکز خاص-فرهنگسراي رضوان

 11111111 111 0 0 مرکز خاص-فرهنگسراي قرآن

 40111111 011 0 0 مرکز خاص-فرهنگسراي مترو

 10001011111 4000001 0004 00 ستاد سازمان فرهنگي هنري

 01040000110 010001100 0010 001 جمع 
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 ريساز فراگ انيو جر یا ،فرامنطقهی/منطقه ایاطالعات برنامه های محله ا

 شهرداری  تهران یهنر یان فرهنگقالب مناطق و مراکز خاص سازم کيبه تفک 
مديريت 

فرهنگي 

 هنري مناطق

 آموزش
ايستگاه 

 فرهنگي
 جلسات ترکيبي بازارچه

کاالي 

 فرهنگي
 نمايش موسيقي مشاوره مسابقه مراسم گردشگري

نمايش 

 فيلم
 نمايشگاه

 0 - 4 - - 4 00 0 0 00 00 - 00 0 0منطقه 

 - 0 0 - - 00 00 0 - 40 00 - 0 01 0منطقه 

 0 0 4 4 - 1 01 0 4 40 00 - 0 - 4نطقه م

 0 - 4 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 44 0منطقه 

 0 1 01 - 0 00 40 0 00 10 00 - 40 0 0منطقه 

 0 0 1 - 0 4 04 0 4 00 00 - 0 4 1منطقه 

 00 0 0 - 0 00 40 1 00 00 41 - 1 01 0منطقه 

 0 4 0 - 0 00 00 0 4 00 14 - 01 01 0منطقه 

 0 - 0 - 0 00 04 1 4 00 00 0 0 40 0 منطقه

 00 0 1 - 0 00 00 00 0 00 44 - 0 40 01منطقه 

 0 0 01 - - 00 01 0 00 11 00 0 01 - 00منطقه 

 40 - 0 - 0 00 00 01 04 41 10 - 01 00 00منطقه 

 0 0 1 - 0 1 00 0 0 01 41 - 4 0 04منطقه 

 0 4 1 0 0 00 00 0 0 00 00 - 0 00 00منطقه 

 00 01 00 0 00 00 00 00 0 04 41 0 000 00 00منطقه 

 0 0 01 0 0 00 00 0 0 01 00 - 0 41 01منطقه 

 0 0 0 - 0 00 00 0 0 01 40 - 0 04 00منطقه 

 0 4 0 - 1 00 01 4 4 04 00 - 0 00 00منطقه 

 0 0 0 0 0 04 0 0 4 00 00 - 0 0 00منطقه 

 0 4 00 - 4 00 00 0 01 0 01 - 00 00 01منطقه 

 0 4 04 - - 00 00 4 0 00 01 - 0 00 00منطقه 

 0 0 00 - 0 0 00 0 1 00 00 0 4 00 00منطقه 

فرهنگسراي 

مرکز -انقالب

 خاص

0 - - 1 - 0 - 4 - 0 - - 0 0 

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص

- 0 - 4 0 - - 0 0 - - 0 - - 

فرهنگسراي 

مرکز -رضوان

 خاص

- - - 0 0 0 0 4 0 - - - - 0 

فرهنگسراي 

مرکز -قرآن

 خاص

0 0 - 0 0 0 - 01 0 0 - - - 0 

فرهنگسراي 

مرکز -مترو

 خاص

- - - 0 - - - - - - - - 0 0 

 000 11 010 00 04 400 104 001 000 100 0100 0 400 000 جمع کل
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 37ن در سال شهرداری  تهرا یهنر یمناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ یاطالعات برنامه های فرامنطقه ا

 اعتبار هزينه شده تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 111111111 0111 0 0 0منطقه 

 0401111111 10111 0 0 0منطقه 

 0044111111 011111 01 0 0منطقه 

 4101001111 01111011 40 0 1منطقه 

 0111111111 0111 4 0 0منطقه 

 0001111111 004111 00 1 00منطقه 

 4011111111 00111 00 04 مرکز خاص-فرهنگسراي انقالب

 0004000404 00011 00 01 مرکز خاص-فرهنگسراي رسانه

 0001111111 10001 000 0 مرکز خاص-فرهنگسراي رضوان

 0041100010 000011 00 0 مرکز خاص-فرهنگسراي قرآن

 4011111111 000011111 00 4 مرکز خاص-فرهنگسراي مترو

 00004111111 01000011 000 00 مان فرهنگي هنريستاد ساز

 01404044400 000001401 100 01 جمع

 

 37تهران در سال  یشهردار یو هنر یتعداد مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگ

 37سال واحد عنوان

 

 37سال واحد عنوان

 نگارخانه ها
 40 مورد تعداد

 يورزش يآب اماکن

 0 مورد تعداد

 00000 مترمربع مساحت 0001 مترمربع مساحت

 مهدکودک ها
 400 مورد تعداد

 (يرچمنيو غ ي)چمن يورزش يها نيزم

 00 مورد تعداد

 00404 مترمربع مساحت 0040 مترمربع مساحت

 کتابخانه وسالن هاي مطالعه
 10 مورد تعداد

 ها موزه

 1 مورد تعداد

 001 مترمربع مساحت 01000 مترمربع مساحت

 هايفرهنگسرا
 40 مورد تعداد

 نت ها يکاف

 0 مورد تعداد

 000 مترمربع مساحت 000001 مترمربع مساحت

 سالن هاي نمايش
 01 مورد تعداد

 فرهنگ خانه

 40 مورد تعداد

 00111 مترمربع مساحت 1014 مترمربع مساحت

 چند منظوره يورزش يسالن ها

 00 مورد تعداد

 

 1040 مترمربع مساحت
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 صات خانه فرهنگ هامشخ

 آدرس منطقه نام مرکز
مساحت 

 مرکز
 محله

سال 

 تاسيس

 0400 تجريش 001 0پالک  - 0کوچه مهناي  -ابتداي خيابان شريعتي  -ميدان قدس  0منطقه  خانه فرهنگ دکتر عظيمي

 0400 ادمهرش 401 0پ  -کوچه حسين شکاري  -نرسيده به چهارراه نصرت  -خ بهبودي  0منطقه  خانه فرهنگ زنجان

 0401 کوي نصر 000 شهرداري 4ساختمان ناحيه  -خ چهارم  -کوي نصر  0منطقه  خانه فرهنگ نصر

 0400 هاشمي 101 0پ  -نبش کوچه سلماسي -بين خوش و قصرالدشت -خ هاشمي  01منطقه  خانه فرهنگ توحيد

 0400 هفت چنار 001 بوستان ناظمي - کوچه محقق -خ حسام الدين  -خ دعوتي -بريانک  01منطقه  خانه فرهنگ حرا

 0400 جي -شبيري  001 000طبقه فوقاني بانک قوامين پ  -بعد از چهرراه حسام -متري اميري 01 -خ سبحاني-خ قزوين  01منطقه  خانه فرهنگ شهروندان

 0401 کارون جنوبي 011 -بعد از جيحون نبش قليچ خاني -خ کمبل 01منطقه  خانه فرهنگ شهيدان اقبالي

 0404 منيريه 000 ميدان منيريه، خيابان ابوسعيد، بن بست سوم 00منطقه  خانه فرهنگ ابوسعيد

 0401 پاستور )آذربايجان( 140 خيابان کارگر جنوبي، ضلع شمالي شرقي ميدان حر 00منطقه  خانه فرهنگ حر

 0404 شيخ هادي 010 00خيابان شهيد حسين سخنور، خيابان شيخ هادي، پالک  خيابان ولي عصر، نرسيده به سه راه جمهوري، 00منطقه  خانه فرهنگ شيخ هادي

خانه فرهنگ و کتابخانه 

 امامزاده يحيي )ع(
 0400 امامزاده يحيي 001 خيابان ري،خيابان آبشار غربي،کوي شهيد هداوند 00منطقه 

خانه فرهنگ و کتابخانه آيت 

 اله ايرواني
 0400 سنگلج 100 وي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه حاج حسن، بن بست اولميدان محمديه،خيابان مول 00منطقه 

خانه فرهنگ و کتابخانه 

 دردار
 0400 دردار 010 خ هفده شهريور خ شهيد دولو کوچه شهيد سرخوش کوچه اعتماد 00منطقه 

 0400 کوثر 004 ،پارک کوثرخيابان ري نرسيده به ميدان قيام 00منطقه  خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر

 0404 نيرو هوايي 011 خانه فرهنگ حافظيه -بوستان وحدت  - 0,00فرعي  -انتهاي خيابان پنجم نيروي هوايي  -خيابان پيروزي  04منطقه  خانه فرهنگ حافظيه

 0401 نيروهوايي 011 نه فرهنگ مهرآورخا -بوستان سيمرغ  -خيابان سي متري نيروي هوايي  -خيابان دماوند  04منطقه  خانه فرهنگ مهرآور

 0400 ابوذر 000 خانه فرهنگ ابوذر -0پالک -تقاطع  پل سوم-بزرگراه شهيد محالتي-بلوار ابوذر 00منطقه  خانه فرهنگ ابوذر

 0400 محالتي 000 خانه فرهنگ ابيانه -بوستان ابيانه -مخبر شمالي -بزرگراه شهيد محالتي 00منطقه  خانه فرهنگ ابيانه

 0400 آهنگ شرقي 000 بوستان زيتون -کوچه شهروي -خيابان حسيني-انتهاي خيابان ميثم -بزرگراه شهيد محالتي 00منطقه  خانه فرهنگ زيتون

 0400 شکوفه 001 خانه فرهنگ شکوفه -روبروي پارک گلزار -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي 00منطقه  خانه فرهنگ شکوفه

 0401 بروجردي 000 خانه فرهنگ شهيد اندرزگو -خيابان شهيد اندرزگو -ميدان بروجردي -سه راه سليمانيه -خيابان پيروزي 00منطقه  نه فرهنگ شهيد اندرزگوخا

 00منطقه  خانه فرهنگ فرشته آزادي
خانه  -ه آزاديخيابان فرشت -ميدان امام حسن مجتبي )ع( -بلوار پاسدار گمنام غربي -بزرگراه شهيد محالتي

 فرهنگ فرشته آزادي
 0410 شکيب 010

خانه فرهنگ  وکتابخانه 

 پامچال
 0401 مشيريه 011 خانه فرهنگ و کتابخانه پامچال -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-سه راه افسريه 00منطقه 

 00منطقه  خانه فرهنگ ملکان
کوچه حسين -کوچه اسدا.. صدقي-رقي )حاج اسماعيل رضايي(خيابان منصور ش-شهريور جنوبي 00خيابان 

 0پالک -طهماسبي
 0400 اتابک 011

 0404 خزانه 000 فلکه اول خزانه ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانه 01منطقه  خانه فرهنگ خزانه

 0400 باغ آذري 011 00ابان شهيد زارعي ، پالک بزرگراه بعثت ، خيابان شهيد صابونيان ، خي 01منطقه  خانه فرهنگ قلم

 0401 نازي آباد 001 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01منطقه  خانه فرهنگ کوشا

خانه فرهنگ امام علي)ع( و 

دارالقرآن شهيد مختار 

 سليماني

 0400 نازي آباد 001 آن  شهبد مختاتر سليمانييافت آباد   م جانبازان دارالقر 00منطقه 

 0404 خاني اباد نو 401 بلوار ميالد خياان شهرداري -خاني آبادنو 00منطقه  خانه فرهنگ تالش

 0401 خني آباد نو 000 0پالک  40کوچه -متري ميعاد01خيابان  -خاني آباد نو 00منطقه  خانه فرهنگ ميعاد

 0400 تهرانسر 011 خانه فذرهنگ تهرانسر 01يا  00شهرک کاظميه بين خيابان  -بلوار گلها -تهرانسر  00منطقه  خانه فرهنگ تهرانسر

 0400 تهرانسر 411 بوستان نرگس خانه فرهنگ نوردانش-شهرک آزادي -تهرانسر  00منطقه  خانه فرهنگ نوردانش

 0400 تهرانسر 011 ر مهرگانوردآورد ،انتهاي بلوار وردآورد جنب تاال 00منطقه  خانه فرهنگ وردآورد

 0400 گلستان 011 1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -شهرک گلستان  00منطقه  خانه فرهنگ اميرکبير

 0404 گرمدره 011 خيابان مهديه-گرمدره 00منطقه  خانه فرهنگ گرمدره
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 مشخصات فرهنگسراها
 سال تاسيس محله مساحت مرکز آدرس منطقه نام مرکز

 0404 جماران 0000 خيابان امير سليماني –بعد از سه راه ياسر  –خيابان شهيد باهنر  –تجريش  0منطقه  فرهنگسراي امام

 0404 قيطريه 0000 بوستان قيطريه -متري قيطريه  40 -قيطريه  0منطقه  فرهنگسراي ملل

 0404 شهرک قدس 0410 خ ايران زمين شمالي -فازيک  -شهرک قدس 0منطقه  فرهنگسراي ابن سينا

 4منطقه  فرهنگسراي ارسباران
خيابان ارسباران -خيابان سيمرغ شرقي -باالتر از پل سيد خندان -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي ارسباران-
 0400 سيد خندان 0000

 0401 زرگنده 000 فرهنگ سراي آفتاب-خيابان امام زاده-روبه روي خيابان دولت -خيابان شريعتي 4منطقه  فرهنگسراي آفتاب

 0400 جواديه 1000 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  فرهنگسراي اشراق

 0400 اوقاف 0010 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 0منطقه  فرهنگسراي هنگام

 0401 محله فردوس 0000 سفرهنگسراي فردو-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0منطقه  فرهنگسراي فردوس

 0401 شهران جنوبي 0000 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0منطقه  فرهنگسراي معرفت

 0400 آرژانتين ـ ساعي 0000 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1منطقه  فرهنگ سراي سرو

 0404 يوسف آباد 101 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق 1طقه من فرهنگ سراي شفق

 0منطقه  فرهنگسراي انديشه
بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه -احمر( 
 0400 قندي -محله نيلوفر  0111

 0401 فدک 1001 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0منطقه  گلستانفرهنگسراي 

 0401 مهرآباد جنوبي 0011 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0منطقه  فرهنگسراي رويش

 0404 هاشمي 0011 01ع هاشمي پالک بزرگراه يادگار امام جنوبي تقاط 0منطقه  فرهنگسراي کار

فرهنگسراي عطار 

 نيشابوري
 0400 محله بريانک 0001 0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک 01منطقه 

 0400 هالل احمر )رازي( 4011 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  فرهنگسراي رازي

گسراي فناوري فرهن

 اطالعات
 4011 خيابان کارگر جنوبي، تقاطع خيابان جمهوري، ضلع جوب غربي 00منطقه 

جمالزاده )حشمت 

 الدوله(
0400 

 00منطقه  فرهنگسراي شهر
خ حافظ خ بهشت روبروي ساختمان شوراي اسالمي شهر تهران ضلع جنوبي پارک 

 شهر
 0400 سنگلج 000

 0401 صفا 011 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -بان دماوند خيا 04منطقه  فرهنگ سراي اميد

 00منطقه  فرهنگسراي اخالق
جنب بوستان  -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا

 فرهنگسراي اخالق -گلزار
 0401 شکوفه 0040

 0404 ميذان بهمن 04111 آبادبان خاوران، سه راه هاشمميدان خراسان، خيا 00منطقه  فرهنگسراي خاوران

 0400 نازي آباد 00401 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01منطقه  فرهنگسراي بهمن

 00منطقه  فرهنگسراي خاتم)ص(
وستان يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آقايي(خيابان پژاند ب

 لواساني
0001 

شهرک وليعصر 

 جنوبي)عج(
0401 

 00منطقه  فرهنگسراي مهر
اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل 

 بوستان بعثت
 0404 خاني آباد نو شمالي 1001

 0400 تهرانسر 001 حله نفتتهرانسر ،ميدان کمال الملک،نبش کوچه سوم،سراي م 00منطقه  فرهنگسراي تهرانسر

 0400 صدرا 0011 فرهنگسراي تهران -بوستان باغ نو  - 04نبش کوچه  -خيابان ساحل  00منطقه  فرهنگسراي تهران

فرهنگسراي انقالب 

 اسالمي

فرهنگسراي 

مرکز -انقالب

 خاص

 0401 سالمت 01111 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 اي رسانهفرهنگسر

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص

 0401 پاسداران 0111 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 فرهنگسراي رضوان

فرهنگسراي 

مرکز -رضوان

 خاص

بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي 

 رضوان
 0400 بهشت زهرا)س( 101

 راي قرآنفرهنگس
فرهنگسراي 

 مرکز خاص-قرآن
 0401 تيموري 011 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(

 فرهنگسراي مترو فرهنگساي مترو
 

0111 
 

0401 
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 مشخصات کتابخانه ها

 آدرس   منطقه   نام مکان 
مساحت 

 مکان
 محله  

سال  

 تاسيس 

 0400 تجريش   0004  0پالک  - 0کوچه مهناي  -ابتداي خيابان شريعتي  -ميدان قدس    0منطقه    کتابخانه دکتر عظيمي 

 0400 طرشت   041 بوستان طرشت  -بلوار شهيد اکبري  -روبروي استاد معين -خ آزادي    0منطقه   کتابخانه عالمه طرشتي  

 0404 درختي   00 طبقه دوم  -مرکز خريد سپهر  -کوي بهارستان  -بلوار دادمان  -شهرک قدس   0منطقه   کتابخانه موالنا  

 0401 قلهک    011  040شماره -خيابان شهيد کالهدوز نرسيده به حسينيه يزدي ها جنب بن بست صدرا  -شريعتي    4منطقه   کتابخانه استاد مطهري   

 0400 پاسداران   000 بان ناطق نوري ميدان قبا خيا -خيابان گل نبي -پاسداران    4منطقه   کتابخانه معتمد نژاد  

 0400 جواديه   0000 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق    0منطقه   کتابخانه شيخ  اشراق  

 0400 اوقاف   01 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند    0منطقه   کتابخانه هنگام  

 0404 قنات کوثر   011 قنات کوثر ،شهرک اميد    0نطقه م  کتابخانه اميد  

 0400 لويزان   011 لويزان، سه راه شهيد جعفريان، روبروي مخابرات شهيد لطيفي    0منطقه   کتابخانه لويزان  

 0401 حکيميه   400 تهرانپارس شهرک حکيميه ، ضلع جنوبي خانه گستر    0منطقه   کتابخانه حکيميه  

 0401 اکباتان   01 روبروي مخابرات -خيابان اصلي فاز يک-شهرک اکباتان   0منطقه   انه کوثر کتابخ 

 0400 مهران   01 خيابان مهران -بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه   0منطقه   کتابخانه ميثاق  

 0401 محله فردوس   001 فرهنگسراي فردوس -بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه   0منطقه   کتابخانه فردوس  

 0401 شهران جنوبي   011 سمت راست  -نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا   0منطقه   کتابخانه نجم آبادي  

کتابخانه شهداي  

 حصارک 
 0400 حصارک   010 نبش خيابان ايرانشهر شمالي -خيابان سيمون بوليوار   0منطقه  

 0400 محله فردوس   001 انتهاي کوچه چهارم -خيابان حسن آباد-نرسيده به بزرگراه ستاري-بلوار آيت اله کاشاني    0منطقه   مه جعفري کتابخانه عال 

کتابخانه شيخ فضل اله  

 نوري 
 0400 محله نور   041 بعد از تقاطع ستاري -بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه   0منطقه  

 0400 آرژانتين ـ ساعي   011 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم    1منطقه   کتابخانه سرو  

 0404 يوسف آباد   011 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق     1منطقه   کتابخانه شفق  

 0400 يوسف آباد   000 غربي  00سيد جمال الدين اسد آبادي ، انتهاي خيابان جهان آرا ، خيابان خيابان    1منطقه   کتابخانه جهان آرا  

  0منطقه   کتابخانه انديشه  
 -بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل احمر(  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي  

 فرهنگسراي انديشه 
041 

 -محله نيلوفر  

 قندي 
0400 

 0400 دردشت 0محله  001 خيابان جانبازان شرقي، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه شهيد اکبري    0منطقه   سالم کتابخانه  

 0400 تسليحات   011  000نارمک، انتهاي خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيد گلستاني، شماره    0منطقه   کتابخانه فرزانگان  

 0401 فدک    0011 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک    0ه منطق  کتابخانه گلستان  

 0400 هفت حوض   000 ، کوچه يکم شرقي 00متري غربي(، پشت بيمارستان انصاري، ميدان01خيابان شهيدثاني)   0منطقه   کتابخانه دکترشهيدي  

 100 خيابان گزل خو )توکلي ثابق( انتهاي کوچه اصفهاني  -جنوبي مهرآباد    0منطقه   کتابخانه قيصرامين پور  
 0محله  

 سرآسياب 
0400 

کتابخانه عالمه  

 طباطبايي 
 0404 هاشمي   411  01بزرگراه يادگار امام جنوبي تقاطع هاشمي پالک    0منطقه  

 0400 شهيد دستغيب   011  0پالک  -خيابان شهيد کاشاني  -خيابان هاشمي    0منطقه   کتابخانه کاشاني  

 0401 سالمت   014 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي    01منطقه   کتابخانه افتاب  

 0401 سالمت   000 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي    01منطقه   کتابخانه آفتابگردان  

کتابخانه تخصصي  

 ب انقال
 0401 سالمت   01 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي    01منطقه  

کتابخانه عطار  

 نيشابوري 
 0400 محله بريانک   010  0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک   01منطقه  

 011 ، ضلع شمالي شرقي ميدان حر خيابان کارگر جنوبي   00منطقه   کتابخانه شهيد قديريان  
پاستور  

 )آذربايجان( 
0401 

 011 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي    00منطقه   کتابخانه رازي   
هالل احمر  

 )رازي( 
0400 

کتابخانه تخصصي  

 فناوري اطالعات 
 01 ري، ضلع جوب غربي خيابان کارگر جنوبي، تقاطع خيابان جمهو   00منطقه  

جمالزاده  

 )حشمت الدوله( 
0400 
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 مشخصات کتابخانه ها

 آدرس   منطقه   نام مکان 
مساحت 

 مکان
 محله  

سال  

 تاسيس 

کتابخانه امامزاده  

 يحيي )ع( 
 0400 امامزاده يحيي   01 خيابان ري،خيابان آبشار غربي،کوي شهيد هداوند    00منطقه  

 کتابخانه آيت اله 

 ايرواني 
  00منطقه  

ميدان محمديه،خيابان مولوي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه حاج  

 حسن، بن بست اول 
 0400 سنگلج   01

 0400 دردار   411 خ هفده شهريور خ شهيد دولو کوچه شهيد سرخوش کوچه اعتماد    00منطقه   کتابخانه دردار  

کتابخانه  موزه  

 بازار 
  00منطقه  

ميدان امام خميني،خيابان اميرکبير،خيابان ناظم االطباي جنوبي،کوچه حشمتي،کوچه کمالي  

  01پالک 
 0400 بازار   01

کتابخانه آيت اله  

 طالقاني 
 0400 دروازه شميران   400 خيابان انقالب،پيچ شميران،خيابان شهيد نورمحمدي،بن بست آيت اله طالقاني    00منطقه  

 0400 شهيد هرندي   001 خيابان ري،خيابان انبارگندم    00منطقه   ابخانه فردوسي کت 

 0401 قيام   011 خيابان ري،نرسيده به پل ري،کوچه رقيب دوست،کوچه هدايت،حسينيه هدايت    00منطقه   کتابخانه هدايت  

کتابخانه خواجوي  

 کرماني 
 0400 شهيد هرندي   011 يان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرماني خيابان شوش،ميدان شهيد هرندي،خ   00منطقه  

 0401 تيموري   001 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(    00منطقه   کتابخانه هدي  

کتابخانه امام  

 خميني)ره( 
 0401 صفا   011 فرهنگ سراي اميد  -خيام بوستان  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند    04منطقه  

  00منطقه   کتابخانه اخالق  
 -جنب بوستان گلزار -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا 

 فرهنگسراي اخالق 
 0401 شکوفه   001

 0400 چهارصد دستگاه   401 نه ابن سينا کتابخا -ميدان چهارصد دستگاه -خيابان پيروزي   00منطقه   کتابخانه ابن سينا  

 0400 چهارصد دستگاه   41 کتابخانه ابن سينا  -ميدان چهارصد دستگاه -خيابان پيروزي   00منطقه   کتابخانه ابن سينا  

  00منطقه   کتابخانه ترنج  
بخانه کتا -0پالک -جنب خانه فرهنگ ابوذر -پل سوم  -تقاطع بزرگراه محالتي و بلوار ابوذر 

 ترنج 
 0400 ابوذر   01

کتابخانه شهيد  

 فهميده 
 0400 نازي آباد   0001 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن    01منطقه  

کتابخانه کودک و  

  "باران "نوجوان 
 0400 نازي آباد   001 اي بهمن ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسر   01منطقه  

کتابخانه شهيد  

 بخارائي 
 0400 خزانه   401 فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجر    01منطقه  

کتابخانه  شهيد  

 مختار سليماني 
 0400 يافت آباد   01 يافت آباد   م جانبازان دارالقرآن  شهبد مختاتر سليماني    00منطقه  

کتابخانه  

 استادحکيمي 
 011 يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آقايي(خيابان پژاند بوستان لواساني     00منطقه  

شهرک وليعصر  

 جنوبي)عج( 
0401 

 0404 خاني اباد نو   01 بلوار ميالد خياان شهرداري  -خاني آبادنو   00منطقه   کتابخانه تالش  

  00منطقه   کتابخانه مهر  
اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل بوستان  

 بعثت 
 0404 خاني آباد نو شمالي   401

کتابخانه شيخ  

 مفيد 
 0400 گلستان   001  1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -شهرک گلستان    00منطقه  

 0400 صدرا   011 فرهنگسراي تهران  -بوستان باغ نو  - 04نبش کوچه  -خيابان ساحل    00منطقه   تابخانه شهر ک 

 0404 گلستان شرقي   011 بوستان نسترن   -باالتر ازميدان اتريش  -بلواراميرکبير  -شهرک گلستان    00منطقه   کتابخانه پرتو  

 0404 گلستان غربي   011 پشت دبيرستان دخترانه هداوند  -انتهاي بلواراميرکبير  -گلستان  شهرگ   00منطقه   کتابخانه پندار  

کتابخانه  

 سيدالشهدا )ع( 
  00منطقه  

خيابان تهران جنب  -خيابان اردستاني  -شهرک دانشگاه شريف  -اتوبان تهران کرج  

 مسجدامام حسين )ع( 
 0400 صنعتي شريف   411

 کافه کتاب  
 بهشت 

 زهرا)س( 
 0400 بهشت زهرا)س(   01 بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي رضوان  
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 مشخصات نگارخانه ها

 آدرس منطقه نام مکان
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0404 قيطريه 000 بوستان قيطريه -متري قيطريه  40 -قيطريه  0منطقه  نگارخانه ملل

 0404 شهرک قدس 01 خ ايران زمين شمالي -فازيک  -شهرک قدس 0منطقه  نگارخانه شماره يک

 0404 شهرک قدس 11 خ ايران زمين شمالي -فازيک  -شهرک قدس 0منطقه  نگارخانه شماره دو

 0401 ومبارک آبادحسين آباد  01 پاسداران انتهاي گلستان پنجم ، تپه شمس آباد ،بوستان صدف 0منطقه  نگارخانه صدف

 0400 جواديه 010 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  آفرينش نقش

آفرينش نقش سالن 

0 
 0400 جواديه 000 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه 

نگارگذرفرهنگسراي 

 هنگام
 0400 اوقاف 040 روندبلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شه 0منطقه 

 0401 محله فردوس 10 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0منطقه  پرديسان

 0401 شهران جنوبي 00 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0منطقه  نگارخانه معرفت

 0400 محله نور 01 عد از تقاطع ستاريب-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  نور

 0400 آرژانتين ـ ساعي 11 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1منطقه  سرو

 0400 فاطمي 011 جنب پارک الله -خيابان فاطمي  1منطقه  الله

 0404 يوسف آباد 001 خل بوستان شفقخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، دا 1منطقه  شفق

 0منطقه  نگارخانه انديشه
بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه -احمر( 
 0400 قندي -محله نيلوفر  001

 0401 فدک 000 وستان فدکنارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي ب 0منطقه  نگارخانه گلستان

 0401 فدک 01 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0منطقه  0نگارخانه شماره

 0401 سالمت 001 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي 01منطقه  مهر

 0404 منيريه 01 ت سومميدان منيريه، خيابان ابوسعيد، بن بس 00منطقه  ابوسعيد

 00منطقه  شيخ هادي
خيابان ولي عصر، نرسيده به سه راه جمهوري، خيابان شهيد حسين سخنور، خيابان 

 00شيخ هادي، پالک 
 0404 شيخ هادي 11

 0400 هالل احمر )رازي( 001 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  فانوس )رازي(

 00منطقه  البي-گارخانهن
ميدان محمديه،خيابان مولوي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه 

 حاج حسن، بن بست اول
 0400 سنگلج 00

 0400 کوثر 00 خيابان ري نرسيده به ميدان قيام،پارک کوثر 00منطقه  نگارخانه

 00منطقه  نگارخانه
ن ناظم االطباي جنوبي،کوچه ميدان امام خميني،خيابان اميرکبير،خيابا

 01حشمتي،کوچه کمالي پالک 
 0400 بازار 41

 0400 شهيد هرندي 00 خيابان شوش،ميدان شهيد هرندي،خيان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرماني 00منطقه  زير پله-نگارخانه 

 0401 صفا 01 دفرهنگ سراي امي -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  04منطقه  آبي

 00منطقه  کلک خيال
جنب بوستان  -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا

 فرهنگسراي اخالق -گلزار
 0401 شکوفه 01,14

 00منطقه  نگارخانه پامچال
خانه  -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-سه راه افسريه

 مچالفرهنگ و کتابخانه پا
 0401 مشيريه 001

نگارخانه بهمن 

 (0)گالري شماره
 0400 نازي آباد 0011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01منطقه 

نگارخانه بهمن 

 )سالن نگارستان(
 0400 زي آبادنا 011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01منطقه 

  0گالري شماره 

) در حال حاضر 

 فاقد کاربري است (

 0400 نازي آباد 0011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01منطقه 

 بهشت زهرا نگارخانه
بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي 

 رضوان
 0400 بهشت زهرا)س( 040
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 مشخصات مهدکودک ها

 آدرس منطقه نام مرکز
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0400 جواديه 01 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي اشراق

 0400 اوقاف 11 وندبلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهر 0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي هنگام

 0401 اکباتان 00 روبروي مخابرات-خيابان اصلي فاز يک-شهرک اکباتان 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ آيه

 0400 محله فردوس 04 روبروي مدرسه بهار دانش-خيابان وفا آذر شمالي-بلوار آيت اله کاشاني 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ باصفا

 0400 مهران 01 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ ميثاق

 0401 محله فردوس 00 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي فردوس

 0401 شهران جنوبي 00 ت راستسم-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي معرفت

 0400 محله نور 44 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  مهدکودک مجتمع فرهنگي هنري نور

 0404 قزل قلعه 01 00پالک -کوچه عالمي –خيابان پروين اعتصامي  –خيابان فاطمي  1منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ گلها

 0400 آرژانتين ـ ساعي 01 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1منطقه  رهنگ سراي سرومهدکودک ف

 0404 يوسف آباد 01 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق 1منطقه  مهدکودک فرهنگ سراي شفق

 0400 شارق 41 خ دماوند خ شهيداميرکيايي بن بست قادرپناه خانه فرهنگ نيايش 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ نيايش

 0400 سهروردي 01 انتهاي خيابان مطهري نرسيده به شريعتي بوستان شهيداويني 0منطقه  مهدکودک خانه قرآن

 0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي انديشه
 -نفرد نياکي )هالل احمر( بوستان شهيد م -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه
011 

 -محله نيلوفر 

 قندي
0400 

 0400 فدک 01 ميدان رسالت، خ شهيد مدني، بعد از تقاطع جانبازان، کوچه بوستان فدک 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ فدک

مهدکودک خانه فرهنگ و کتابخانه 

 سالم
 0400 دردشت0محله 41 ع دردشت، نبش کوچه شهيد اکبريخيابان جانبازان شرقي، بعد از تقاط 0منطقه 

مهدکودک خانه فرهنگ و کتابخانه 

 فرزانگان
 0400 تسليحات 00 000نارمک، انتهاي خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيد گلستاني، شماره  0منطقه 

 0400 استاد معين 41 جنب درياچه ضلع شرقي ميدان آزادي پارک المهدي 0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ پرواز

 0404 شمشيري 40 خانه فرهنگ شمشيري -متري شمشيري  01 -خيابان شمشيري  -خيابان مهرآبادجنوبي  0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ شمشيري

 00 خيابان گزل خو )توکلي ثابق( انتهاي کوچه اصفهاني -مهرآباد جنوبي  0منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ مهرآباد
 0محله 

 سرآسياب
0400 

 0401 مهرآباد جنوبي 41 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي رويش

 0404 هاشمي 00 01بزرگراه يادگار امام جنوبي تقاطع هاشمي پالک  0منطقه  مهدکودک فرهنگسراي کار

 0400 محله بريانک 40 0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک 01منطقه  يشابوريمهدکودک فرهنگسراي عطار ن

 0401 سالمت 01 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي 01منطقه  مهدکودک فرهنگسراي انقالب اسالمي

مهدکودک خانه فرهنگ و کتابخانه 

 امامزاده يحيي )ع(
 0400 امامزاده يحيي 01 خيابان ري،خيابان آبشار غربي،کوي شهيد هداوند 00منطقه 

مهدکودک خانه فرهنگ و کتابخانه آيت 

 اله ايرواني
 00منطقه 

ميدان محمديه،خيابان مولوي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه حاج 

 حسن، بن بست اول
 0400 سنگلج 01

 0400 کوثر 011 خيابان ري نرسيده به ميدان قيام،پارک کوثر 00منطقه  نه کوثرمهدکودک خانه فرهنگ و نگارخا

مهدکودک مجتمع فرهنگي خواجوي 

 کرماني
 0400 شهيد هرندي 01 خيابان شوش،ميدان شهيد هرندي،خيان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرماني 00منطقه 

 04منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ حافظيه
خانه  -بوستان وحدت  - 0,00فرعي  -تهاي خيابان پنجم نيروي هوايي ان -خيابان پيروزي 

 فرهنگ حافظيه
 0404 نيرو هوايي 01

 0401 صفا 01 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  04منطقه  مهدکودک فرهنگ سراي اميد

 0404 خزانه 01 ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانهفلکه اول خزانه  01منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ خزانه

 0401 نازي آباد 040 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ کوشا

 0400 خزانه 01 ي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجرفلکه چهارم خزانه بخارائ 01منطقه  مهدکودک مجتمع فرهنگي هنري فجر

مهدکودک خانه فرهنگ امام علي)ع( و 

 دارالقرآن شهيد مختار سليماني
 0400 يافت آباد 01 يافت آباد   م جانبازان دارالقرآن  شهبد مختاتر سليماني 00منطقه 

 01 وليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آقايي(خيابان پژاند بوستان لواساني يافت آباد شهرک 00منطقه  مهدکودک فرهنگسراي خاتم)ص(
شهرک وليعصر 

 جنوبي)عج(
0401 

 00منطقه  مهدکودک فرهنگسراي مهر
اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل بوستان 

 بعثت
01 

خاني آباد نو 

 شمالي
0404 

 0400 گلستان 01 1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -شهرک گلستان  00منطقه  نگ اميرکبيرمهدکودک خانه فره

 0404 گرمدره 01 خيابان مهديه-گرمدره 00منطقه  مهدکودک خانه فرهنگ گرمدره
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 چند منظوره یورزش یمشخصات سالن ها

 آدرس   منطقه   نام مرکز 
مساحت  

 مکان 
 محله  

سال 

 تاسيس

 0400 جواديه   111 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق    0منطقه   ورزش هاي توپي   سالن 

 0400 جواديه   011 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق    0منطقه   سالن ورزش هاي رزمي  

 0400 اوقاف   01 ب فروشگاه شهروند بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جن   0منطقه   سالن ورزشي فرهنگسراي هنگام  

 0400 ساعي   011 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم    1منطقه   سالن تيراندازي سرو  

 0400 مدائن   411  01متري شرقي نارمک، بين مهر و مدائن، ميدان  01   0منطقه   سالن چند منظوره دي  

نگسراي سالن بدنسازي فره 

 گلستان 
 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک    0منطقه  

001 
 0401 فدک   

 0401 فدک    041 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک    0منطقه   گلستان  0سالن ورزشي 

 0401 فدک    011 دان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک نارمک، مي   0منطقه   گلستان  0سالن ورزشي  

 0401 فدک    001 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک    0منطقه   گلستان  4سالن ورزشي  

 0400 هاشمي   000  0پ  -کوچه سلماسينبش  -بين خوش و قصرالدشت -خ هاشمي    01منطقه   سالن ورزشي خانه فرهنگ توحيد  

سالن ورزشي فرهنگسراي عطار  

 نيشابوري 
  0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک   01منطقه  

010 
 0400 محله بريانک  

سالن ورزشي مجتمع فرهنگي  

 هنري اعتماد 
 بوستان اعتماد  -م الدين جنب خيابان حسا -خ شهيد دعوتي  -ميدان بريانک   01منطقه  

041 
 0400 بريانک  

سالن ورزشي خانه فرهنگ شيخ  

 هادي 
  00منطقه  

خيابان ولي عصر، نرسيده به سه راه جمهوري، خيابان شهيد حسين سخنور، خيابان  

  00شيخ هادي، پالک 

001 
 0404 شيخ هادي  

 يابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي ميدان قزوين، خ   00منطقه   سالن سرپوشيده مرحوم دهداري  
هالل احمر   011

 )رازي( 
0400 

 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي    00منطقه   باشگاه رزمي  
هالل احمر   004

 )رازي( 
0400 

 0404 هاشم آباد   001 آباد شمميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه ها   00منطقه   سالن چند منظوره  

 0404 هاشم آباد   001 آباد ميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم   00منطقه   سالن بدنسازي  

 0400 نازي آباد   011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن    01منطقه   سالن چند منظوره  

شي  فرهنگسراي آکادمي ورز 

 خاتم)ص( 
  00منطقه  

يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آقايي(خيابان پژاند بوستان  

 لواساني  

شهرک وليعصر   11

 جنوبي)عج( 
0401 

سالن چند منظوره فرهنگسراي  

 مهر 
  00منطقه  

تگرگ داخل اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه  

 بوستان بعثت 

خاني آباد نو   011

 شمالي 
0404 

 0400 گلستان   01  1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -شهرک گلستان    00منطقه   سالن ورزش اميرکبير  

 فرهنگسراي انقالب اسالمي  

فرهنگسراي  

مرکز -انقالب

 خاص 

 قالب اسالمي بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي ان 

00 

 0401 سالمت  

 فرهنگسراي انقالب اسالمي  

فرهنگسراي  

مرکز -انقالب

 خاص 

 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي  

00 

 0401 سالمت  

 فرهنگسراي رسانه  

فرهنگسراي  

مرکز -رسانه

 خاص 

 خيابان ناطق نوري ميدان قبا  -خيابان گل نبي -پاسداران  

0000 

 0401 پاسداران  

 سالن ورزشي فرهنگسراي قرآن  

فرهنگسراي  

مرکز -قرآن

 خاص 

 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(  

400 

 0401 تيموري  
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 شينما یمشخصات سالن ها

 آدرس منطقه نام مرکز
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0404 شهرک قدس 000 خ ايران زمين شمالي -فازيک  -شهرک قدس 0منطقه  ابن سينا سالن نمايش فرهنگسراي

 4منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي ارسباران

خيابان -باالتر از پل سيد خندان -خيابان شريعتي 

فرهنگسراي -خيابان ارسباران -سيمرغ شرقي 

 ارسباران

 0400 سيد خندان 011

 4قه منط سالن نمايش فرهنگسراي آفتاب
خيابان امام -روبه روي خيابان دولت -خيابان شريعتي

 فرهنگ سراي آفتاب-زاده
 0401 زرگنده 011

 0400 جواديه 011 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي اشراق

 0منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي هنگام
فروشگاه بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب 

 شهروند
 0400 اوقاف 400

 1منطقه  سالن نمايش فرهنگ سراي سرو
خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، 

 کوي ساعي دوم
 0400 آرژانتين ـ ساعي 001

 0منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي انديشه

 -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 -مر( بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل اح

 فرهنگسراي انديشه

 0400 قندي -محله نيلوفر  011

 0منطقه  سالن نمايش خانه فرهنگ فدک
ميدان رسالت، خ شهيد مدني، بعد از تقاطع جانبازان، 

 کوچه بوستان فدک
 0400 فدک 011

 0منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي گلستان
نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع 

 فدک شمالي بوستان
 0401 فدک 011

 0منطقه  سالن نمايش خانه فرهنگ مهرآباد
خيابان گزل خو )توکلي ثابق(  -مهرآباد جنوبي 

 انتهاي کوچه اصفهاني
 0400 سرآسياب 0محله  001

 00منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي رازي
ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، 

 بوستان رازي
 0400 ي(هالل احمر )راز 411

 00منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي رازي
ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، 

 بوستان رازي
 0400 هالل احمر )رازي( 011

 04منطقه  سالن نمايش خانه فرهنگ حافظيه

انتهاي خيابان پنجم نيروي هوايي  -خيابان پيروزي 

خانه فرهنگ  -بوستان وحدت  - 0,00فرعي  -

 ظيهحاف

 0404 نيرو هوايي 011

 04منطقه  سالن نمايش فرهنگ سراي اميد
بوستان  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند 

 فرهنگ سراي اميد -خيام 
 0401 صفا 011

 0404 ميدان خراسان 011 آبادميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم 00منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي خاوران

 0404 ميذان خرسان 011 آبادميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم 00منطقه  ش فرهنگسراي خاورانسالن نماي

 01منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي بهمن
ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان 

 ، فرهنگسراي بهمن
 0400 نازي آباد 011

 01منطقه  سالن نمايش فرهنگسراي بهمن
راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان  ميدان

 ، فرهنگسراي بهمن
 0400 نازي آباد 001

 سالن نمايش فرهنگسراي رضوان
مرکز -فرهنگسراي رضوان

 خاص

بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار 

 آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي رضوان
 0400 بهشت زهرا)س( 010

 رآنسالن نمايش فرهنگسراي ق
مرکز -فرهنگسراي قرآن

 خاص

خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش 

 خيابان شهيد کاظمي )تيموري(
 0401 تيموري 040
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 یورزش یها نيمشخصات زم

 آدرس منطقه نام مکان
مساحت 

 مکان
 سال تاسيس محله

زمين ورزشها دو ميداني 

 ،تنيس و...
 0400 جواديه 111 اي اشراقتهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسر 0منطقه 

 0400 جواديه 111 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  زمين فوتبال

 0400 مهران 411 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  زمين اسکيت

 0400 مهران 001 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  ترامپولي

 0400 مهران 411 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  ليزرتک

 0401 مهرآباد جنوبي 0101 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0منطقه  زمين چمن

 4011 شهيد مرادي، بوستان رازي ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان 00منطقه  پينت بال
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 01 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  زمين اسکواش
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 411 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  زمين اسکيت
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 011 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  محوطه رو باز پينگ پنگ
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 0111 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  پيست دوچرخه سواري
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 011 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  جاده سالمتي
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 01 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  خانه دوچرخه
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 4011 تان رازيميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوس 00منطقه  فوتبال
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 0111 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00منطقه  زمين چمن کوچک
هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 00منطقه  ورزش همگاني
خيابان شوش،ميدان شهيد هرندي،خيان شهيد هرندي، بوستان 

 خواجوي کرماني
 0400 شهيد هرندي 411

 0404 هاشم آباد 0011 آبادميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم 00منطقه  ين اسکيتزم

زمين هاي ورزشي 

-گل کوچک-روباز)بدمينتون

 بسکتبال(-واليبال

 0404 هاشم آباد 0011 آبادميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم 00منطقه 

 0404 هاشم آباد 0111 آباديابان خاوران، سه راه هاشمميدان خراسان، خ 00منطقه  زمين چمن مصنوعي

زمين اسکيت)واقع در 

 مجموعه فدک(
 01منطقه 

ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي 

 بهمن
 0400 نازي آباد 401

زمين چمن بزرگ )واقع در 

 مجموعه فدک(
 01منطقه 

دشت آزادگان ، فرهنگسراي  ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان

 بهمن
 0400 نازي آباد 111

زمين چمن کوچک)واقع در 

 مجموعه فدک(
 01منطقه 

ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي 

 بهمن
 0400 نازي آباد 001

 سالن ايروبيک

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص
 0401 پاسداران 040 ري ميدان قباخيابان ناطق نو -خيابان گل نبي -پاسداران 

 سالن اسکواش

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص
 0401 پاسداران 010 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 
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 یآب یمشخصات اماکن ورزش

 آدرس منطقه نام مکان نام مرکز
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0400 جواديه 0111 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 0منطقه  قاستخر سرپوشيده اشرا فرهنگسراي اشراق

 00منطقه  استخر رازي فرهنگسراي رازي
ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، 

 بوستان رازي
0011 

هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 فرهنگسراي رازي
قايقراني و ماهي گيري 

 رازي
 00منطقه 

بان قزوين، خيابان شهيد مرادي، ميدان قزوين، خيا

 بوستان رازي
01111 

هالل احمر 

 )رازي(
0400 

 فرهنگسراي بهمن
مجموعه استخر ،سونا و 

 جکوزي بهمن
 01منطقه 

ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، 

 فرهنگسراي بهمن
 0400 نازي آباد 0111

 استخر رسانه فرهنگسراي رسانه

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص

خيابان ناطق نوري ميدان  -خيابان گل نبي -پاسداران 

 قبا
 0401 پاسداران 0000

 

 مشخصات موزه ها

 آدرس منطقه نام مرکز
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 4منطقه  خانه موزه استاد مطهري
خيابان شهيد کالهدوز نرسيده به حسينيه  -شريعتي 

 040شماره -يزدي ها جنب بن بست صدرا 
 0401 قلهک  001

 1منطقه  موزه دکتر علي شريعتي
خيابان جمالزاده ، نرسيده به خيابان فاطمي ، کوچه نادر 

 0، شماره 
 0400 شريعتي 011

 0منطقه  کتابخانه دکترشهيدي
متري غربي(، پشت بيمارستان 01خيابان شهيد ثاني )

 ، کوچه يکم شرقي00انصاري، ميدان
 0400 هفت حوض 01

 00منطقه  بازار خانه موزه
ميدان امام خميني،خيابان اميرکبير،خيابان ناظم 

 01االطباي جنوبي،کوچه حشمتي،کوچه کمالي پالک 
 0400 بازار 11

 00منطقه  موزه شهيد چمران
خيابان پانزده خرداد،چهارراه سيروس،گذرسرپولک، 

 0کوچه شهيد بشيري، پالک 
 0400 بازار 01

 0404         موزه امام علي

 

 نت ها یمشخصات کاف

 آدرس منطقه نام مکان
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

فرهنگسراي فناوري 

 اطالعات
 01 خيابان کارگر جنوبي، تقاطع خيابان جمهوري، ضلع جوب غربي 00منطقه 

جمالزاده 

)حشمت 

 الدوله(

0400 

 0400 مهران 00 انخيابان مهر-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  کافي نت ميثاق

 0401 محله فردوس 00 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0منطقه  کافي نت فردوس

 0401 شهران جنوبي 01 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0منطقه  کافي نت معرفت

 0400 محله نور 01 بعد از تقاطع ستاري-ه کاشانيبلوار آيت ال-فلکه دوم صادقيه 0منطقه  کافي نت نور

 1منطقه  کافي نت شفق
خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل 

 بوستان شفق
 0404 يوسف آباد 01

 0400 فدک 01 ميدان رسالت، خ شهيد مدني، بعد از تقاطع جانبازان، کوچه بوستان فدک 0منطقه  کافي نت فدک

 0400 شهيد دستغيب 00 0پالک  -خيابان شهيد کاشاني  -خيابان هاشمي  0منطقه  ي نت کاشانيکاف



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 ارتباطات شهرداری تهرانسازمان فناوری اطالعات و                                                                                                                                         739

 

 یفرهنگ یشرکت توسعه فضاها

 

 
 )ارقام هزار ريال(  37ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 

ف
ردي

کد پروژه 
ن پروژه 

عنوا
ب 

صو
بودجه م

تعداد قرارداد 
 

ت ها
ضعي

ت و
صور

مبلغ 
 

صد پ
در

ی
ت ريال

شرف
ي

ی 
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
ن )مترمربع( 

ت زمي
ساح

م
 

س
آدر

ت 
ضيحا

تو
 

  اراضي عباس آباد 000111 00 04 011000004000 01 010000111111 باغ کتاب تهران 010100400 1

9 010101000 
مجموعه فرهنگي نينوا 

 )تکيه واليت(
0011111111 0 0041041111 10 - - 

م راه آهن، م 

 بهداري، جنب پل

 جواديه

عدم تخصيص 

 زمين مناسب

7 010100000 
مرکز تئاتر حرفه اي 

 شهر تهران)خاوران(
011111111111 0 000000011400 00 01 00011 

خ خاوران، جنب 

فرهنگسراي 

 خاوران
 

3 010101000 
مطالعه و احداث باغ 

 متبرک قرآن
 اراضي عباس آباد 01000 - 00 0100041000 0 0011111111

 

3 010101100 
مطالعه و احداث تاالر 

 بزرگ شهر تهران
 اراضي عباس آباد - - 40 040001111 1 0111111111

 

3 010100000 
موزه پانوراماي دفاع 

 مقدس
 اراضي عباس آباد 4000 00 00 011001010041 00 011111111111

 

3 010100000 
ساختمان هاي موزه 

 دارآباد
00011111111 4 00400100000 00 00 _ 

خيابان  -آباددار

موزه حيات  -موزه

 وحش
 

3 410101000 

احداث و توسعه  

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان خسرو شاهي

04111111111 0 00004100400 00 00 00000 
جماران،خ شهيد 

حسن پور،خ 

 چوبينه
 

3 410101000 

احداث و توسعه  

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان امير سليماني

00111111111 1 04140010014 00 011 00111 
جماران،خ امير 

  سليماني

10 010100400 

توسعه و بازسازي 

ساختمان موزه علوم و 

 نجوم دارآباد

000111111111 4 000404100101 011 01 0001 
آجودانيه، خيابان 

شرقي، پالک  01

41 
 

11 010101000 
مطالعه و احداث گذر 

 فرهنگي سرو
1111111111 0 0000400040 00 - - 

ي عباس آباد، اراض

  پارک طالقاني

19 010101400 

کمک به توسعه و 

ساخت حوزه علميه 

 امام محمد تقي)ع(

00111111111 0 00000000104 01 40 0411 
خيابان ظفر، 

خيابان شهيد 

 کدويي
 

17 010100100 
مرمت و باز سازي خانه 

 شهيد 0ها 
011111111 0 000000000 00 - - 

به دليل عدم 

 تملک زمين جهت

احداث پروژه، 

آدرس به صورت 

کلي در سطح شهر 

 درج شده است.

عدم تملک خانه 

 هاي شهدا

13 010011000 

تملک، مرمت و 

بازسازي خانه هاي 

 مشاهير

00011111111 4 00444041041 00 - - 

منزل جالل آل 

احمد جهت مرمت 

تحويل شرکت 

آدرس: -شد

دزاشيب،خ 

رمضاني، کوي 

رهبري،کوچه 

 0اسالمي، پ 

 

13 010100000 
تجهيز مرکزنمايش هاي 

 آئيني)صبا(
04111111111 0 00110001011 00 00 0004 

خيابان شريعتي، 

 خيابان ملک
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 )ارقام هزار ريال(  37ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 

رد
ي

کد پروژه ف
ن پروژه 

عنوا
ب 

صو
بودجه م

تعداد قرارداد 
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 ی

صد پ
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يف
يز

ک
ت زم ی

ساح
م

ي
 ن

)مترمربع(
 

س
آدر

 

ض
تو

ي
ت

حا
 

 0011 10 00 004001000104 0 000111111111 تن 00مطالعه و احداث مسجد  010101100 13

ابتداي جاده 

مخصوص کرج، 

نبش خيابان 

 رحماني

 

13 010100100 
تکميل و تجهيز مجموعه 

 فرهنگي بانوي آفتاب
01011111111 4 01110401111 011 00 00111 

ميدان شهر زيبا، 

بلوار 

تعاون،انتهاي 

خيابان شهيد 

مرادي،خيابان 

 حميدي

 

13 010100000 
مطالعه و احداث سراي 

 04سالمندان منطقه 
001111111 1 000001111 00 - - 

منطقه سرخه 

حصار، سطح 

شهرداري منطقه 

04 

 عدم تحويل زمين

 - - - _ 1 01111111 نگلجمطالعه و احداث محور س 010104000 13
خيابان پارک 

 شهر
 عدم تحويل زمين

90 010011000 

مطالعه طرح هاي الگويي و 

پيشتاز و اولويت دار فرهنگي 

 شهر تهران

 مطالعات شهري - - - _ 1 0011111111
 

91 010101000 
طراحي نقشه هاي تيپ مساجد 

 محلي
 مطالعات شهري - - 011 0111111111 04 0111111111

 

99 010104000 
مطالعه و ساماندهي مرکز 

 فرهنگي معراج شهداء تهران
01111111 1 _ - - - 

خيابان پارک 

 شهر
 عدم تحويل زمين

97 010104000 
مطالعه و احداث  دروازه 

 فرهنگ البرز
1011111111 1 1100004104 00 - - 

انتهاي بزرگراه 

 يادگار امام

صورت وضعيت ها 

مربوط به مطالبات 

ي قبل مشاور سال ها

 مي باشد.

93 011101000 

مطالعه و احداث مجموعه 

-فرهنگي ورزشي معلولين 

 00منطقه 

01111111 1 _ - - - 

بزرگراه شهيد 

خرازي و شمال 

غرب دانشگاه 

 شريف

 

93 010104400 
-احداث مجموعه فرهنگي

 خدماتي باغ موزه قصر
0011111111 0 0111000011 00 - - 

جنب باغ موزه 

  قصر

93 010100000 
مجموعه فرهنگي ورزشي 

 جماران)شهيد اژدري(
004111111111 0 000010010400 00 0 0111 

نبش  -جماران

 -خيابان هاشمي

روبروي تاالر 

 عقيق

 

93 010100000 
مطالعه و احداث باغ 

 فلسفه)شهيد مطهري(
 عدم تحويل زمين اراضي عباس آباد - - - _ 1 01111111

 سطح شهر تهران - - 00 00010111 0 011111111 و احداث موزه سالمتمطالعه  010104000 93
عدم تخصيص زمين 

 مناسب

93 010101000 

مرکز  0مطالعه و احداث 

نگهداري زنان و مردان آسيب 

 ديده اجتماعي
 سطح شهر تهران - - - _ 0 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در 

 اصالح بودجه مصوب

70 010101400 
مرکز  01و احداث مطالعه 

 ساماندهي کودکان کار و خيابان
 سطح شهر تهران - - - _ 0 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در 

 اصالح بودجه مصوب

71 010101000 

مرکز  00مطالعه و احداث 

سراي کار و 

زندگي)توانمندسازي آسيب 

 ديدگان اجتماعي(

 سطح شهر تهران - - - _ 0 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در 

 اصالح بودجه مصوب

79 010101100 
مطالعه و احداث دو سامان 

 سرا)فرا منطقه اي(
 سطح شهر تهران - - - _ 1 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در 

 اصالح بودجه مصوب
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 )ارقام هزار ريال(  37ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 

رد
ي

کد پروژه ف
 

ن 
عنوا

پروژه
ب 

صو
بودجه م

تعداد قرارداد 
ضع 

ت و
صور

مبلغ 
ي

 ت

ها
 

صد پ
در

ي
ت

شرف
 

ريال
 ی

صد پ
در

ي
ت

شرف
 

يف
يز

ک
ت زم ی

ساح
م

ي
 ن

)مترمربع(
 

س
آدر

 

ض
تو

ي
ت

حا
 

77 010101000 

مرکز  0تملک ساخت و تجهيز 

غربال گري پذيرش و ارجاع 

 آسيب ديدگان اجتماعي
 سطح شهر تهران - - - _ 0 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

عتبار در اصالح حذف ا

 بودجه مصوب

73 010101000 
مرکز  00مطالعه و احداث 

 فوريت هاي خدمات اجتماعي
 سطح شهر تهران - - - _ 0 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در اصالح 

 بودجه مصوب

73 010104000 
مطالعه و احداث موزه پانوراماي 

 عاشورا
 يل زمينعدم تحو سطح شهر تهران - - - _ 1 01111111

73 010100000 
مطالعه و احداث شهرک 

 سينمايي
 عدم تحويل زمين سطح شهر تهران - - - _ 1 01111111

73 010101000 
مرکز  0مطالعه و احداث 

 بازپروري معتادين
 سطح شهر تهران - - - _ 1 _

عدم تخصيص زمين 

 مناسب

حذف اعتبار در اصالح 

 بودجه مصوب

 سطح شهر تهران - - - _ 1 01111111 ث موزه زنانمطالعه و احدا 010104100 73
عدم تخصيص زمين 

 مناسب

 - 011 011 0040141011 1 0001111111 شهر سالم 4کتابخانه شماره  010011000 73
خيابان شهيد 

 رجايي

عنوان پروژه مربوط 

به سالهاي قبل بوده و 

اعتبار درخواست شده 

بابت مطالبات 

پيمانکاران در سنوات 

 ي باشد.گذشته م

30 010100000 
تجهيز استوديو صدا موزه 

 موسيقي
00411111111 1 00040001111 01 011 - 

مقصود -تجريش

کوچه  -بيک

 نمازي

عنوان پروژه مربوط 

به سالهاي قبل بوده و 

اعتبار درخواست شده 

بابت مطالبات 

پيمانکاران در سنوات 

 گذشته مي باشد.

 - 011 00 44000000110 1 10011111111 باغ موزه دفاع مقدس 010100000 31

اراضي عباس 

روبروي -آباد

 پارک طالقاني

عنوان پروژه مربوط 

به سالهاي قبل بوده و 

اعتبار درخواست شده 

بابت مطالبات 

پيمانکاران در سنوات 

 گذشته مي باشد.

 هرانسطح شهر ت - 011 011 40001111111 1 40001111111 احداث زمين چمن مصنوعي 011101000 39

عنوان پروژه مربوط 

به سالهاي قبل بوده و 

اعتبار درخواست شده 

بابت مطالبات 

پيمانکاران در سنوات 

 گذشته مي باشد.

37 010100400 
احداث دو سالن تئاتر در پارک 

 تماشاخانه شهر -هنرمندان 
00111111111 1 00001011111 00 011 - 

 -خيابان ايرانشهر

 پارک هنرمندان

مربوط عنوان پروژه 

به سالهاي قبل بوده و 

اعتبار درخواست شده 

بابت مطالبات 

پيمانکاران در سنوات 

 گذشته مي باشد.

33 010101000 
نگهداري و راهبري باغ موزه 

 قصر
00111111111 1 00040041041 00 011 - 

 -انتهاي مطهري

  باغ موزه قصر

 0000000440104 000 0104011111111 جمع کل
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 اداره کل هماهنگی ،نظارت و پیگیری امور مناطق

 

 

 )مبالغ به هزار ریال(37گانه شهر تهران در سال 22گزارش کلی پروژه عمرانی مناطق 

نام واحد 

 سازمانی

تعداد 

ردیف 

 بودجه

 بودجه مصوب

تعداد 

زیر 

 پروژه

مبلغ تعهدها در 

 سال جاری

نسبت 

تعهد 

 بودجه

هزینه قطعی 

)نقدی و 

 غیرنقدی(

صورت مبلغ 

 وضعیت ها

پیشرفت 

ریالی 

 قطعی

پیشرفت 

 ریالی

پیشرفت 

فیزیکی 

)به نسبت 

 اعتبارات(

 74 117 155 5157457117 2545551768 141 5278461155 811 2546718251 111 1منطقه 

 77 157 155 7541571776 7214488554 155 7574551751 1257 7218528585 117 4منطقه 

 72 18 155 4711726174 7675721174 158 2587767858 674 7671758771 71 7منطقه 

 65 154 155 7552565458 4772617125 144 7881175282 1557 4775265584 157 2منطقه 

 74 76 155 4465848487 4771218525 151 4278417457 1874 4771218525 151 5منطقه 

 77 152 155 1267274618 1274725156 156 1527117771 257 1274725115 17 8منطقه 

 72 155 155 1711568677 1717222481 157 1277146782 781 1717225141 72 1منطقه 

 155 154 71 1425785716 1168658848 111 1751811115 1775 1411756547 18 6منطقه 

 71 155 155 1541727117 1575254277 151 1578521711 764 1575215514 15 7منطقه 

 76 155 155 1551817878 1551228581 155 1551177678 686 1556752856 16 15منطقه 

 77 155 155 757254872 757254128 155 755578175 1585 757261121 17 11منطقه 

 155 157 155 4611744855 1671416647 117 7116515552 745 1671416675 155 14منطقه 

 77 151 155 4584741527 4571176166 154 4561118475 268 4522511717 11 17منطقه 

 75 77 77 1117721756 1115141555 154 1725767147 211 1755875241 67 12منطقه 

 71 78 155 1845162757 1871122457 155 1865118627 846 1871122457 61 15منطقه 

 72 157 76 1747751584 1482777115 158 1781716551 571 1475551257 11 18منطقه 

 76 76 155 727187587 756467265 77 757815677 468 781151456 11 11منطقه 

 77 155 155 4511147881 4511575517 155 4511275757 1515 4511575517 71 16منطقه 

 71 75 155 1817112561 1154571181 77 1174657181 761 1155177141 68 17منطقه 

 78 155 155 4527115744 4551887567 122 4752518455 817 4558116251 72 45منطقه 

 77 77 76 1555881642 1821188178 151 1178715626 546 1817117571 68 41منطقه 

 78 71 76 7215527656 7272551455 76 7242166587 811 7555775777 145 44منطقه 

 کل مناطق
 

22658711751 11442 27658671726 
 

22577656724 25456776151 
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 )مبالغ به هزار ریال(37گانه شهرتهران در سال  22تعدادپروژه های شاخص مناطق 

نام واحد 

 سازمانی

تعداد 

پروژه 

 ها

پیشرفت 

فیزیکی سال 

 جاری

پیشرفت 

برنامه ای 

 سال جاری

شاخص 

کارایی 

برنامه 

سالیانه 

(SPI) 

اعتبار مصوب 

پروژه در سال 

 جاری

مبلغ صورت 

وضعیت در سال 

 جاری

زینه قطعی در ه

 سال جاری

پیشرفت 

ریالی 

سال 

 جاری

شاخص 

کارایی 

هزینه 

سالیانه 

(CPI) 

 111 75 641748761 124224572 641748761 817 15 155 42 1منطقه 

 76 154 886761825 864741584 886761821 154 76 155 78 4منطقه 

 158 72 478571217 416785561 478171556 155 155 155 1 7منطقه 

 22 116 142552515 657185815 142585558 151 26 54 12 2منطقه 

 17 67 126217486 174767658 126217486 14 76 15 1 5منطقه 

 67 78 755245466 466675545 755245467 68 155 68 14 8منطقه 

 71 71 755762777 412454552 755762777 65 71 67 15 1منطقه 

 76 154 454228787 458864221 457768787 77 155 77 1 6منطقه 

 24 155 65412457 65412158 65412457 55 18 24 2 7منطقه 

 81 155 86676425 86676425 86676425 71 87 81 2 15منطقه 

 75 155 151626888 151626881 151626888 75 155 75 5 11منطقه 

 71 157 415661187 465465754 415661182 155 155 155 14 14منطقه 

 67 152 146657172 172224884 147571115 68 155 68 8 17منطقه 

 62 157 17475852 65455476 17741752 151 71 71 6 12منطقه 

 72 155 71688875 71688875 71688875 75 77 72 15 15منطقه 

 77 72 451775556 455855277 488857652 151 74 77 12 18منطقه 

 71 78 115481857 188467616 114225717 172 15 77 7 11منطقه 

 77 155 572752745 572672774 572752745 77 155 77 16 16منطقه 

 67 155 171756157 171815471 171756157 155 67 67 11 17منطقه 

 62 77 728417415 721287515 728417415 112 17 67 16 45منطقه 

 157 65 765675172 752871786 761482746 61 155 61 12 41منطقه 

 77 71 1747412427 1746244746 1785167281 78 155 78 17 44منطقه 

 کل مناطق
    

1585814585 1275116588 1552162771 
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 39-37گانه شهر تهران در سال های  22تعداد پروژه های افتتاح شده مناطق 

 منطقه

 اعتبار جذب شده )میلیارد ریال( یتعداد پروژه به تفکیک حوزه اجرای

 39سال 32سال 37سال  39سال 32سال 37سال 

1 47 456 151 572 1441 1181 

4 77 47 62 682 221 164 

7 17 45 72 475 455 415 

2 75 155 66 685 866 811 

5 16 11 18 26 185 74 

8 51 48 41 126 442 271 

1 41 47 75 758 867 788 

6 78 22 27 751 485 68 

7 26 75 45 118 262 252 

15 41 47 71 712 245 125 

11 51 75 64 712 714 752 

14 65 17 58 685 155 875 

17 11 48 17 171 111 151 

12 17 7 77 824 11 217 

15 5 5 144 5 5 671 

18 27 41 42 572 411 277 

11 15 5 6 112 65 115 

16 7 42 71 41 764 116 

17 5 2 16 5 47 126 

45 24 58 15 4551 1755 1675 

41 77 41 25 741 855 778 

44 415 85 57 1125 151 875 

 11117 7575 11475 1551 614 777 جمع

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       733
 

 39-37گانه شهر تهران در سال های  22تعداد پروژه های آغاز شده مناطق 

 منطقه

 اعتبار جذب شده )میلیارد ریال( تعداد پروژه به تفکیک حوزه اجرایی

 39سال 32سال 37جمع سال  39جمع سال 32جمع سال 37جمع سال 

1 157 61 71 7772 4281 4181 

4 44 45 82 141 747 876 

7 17 11 44 775 417 455 

2 154 147 157 776 155 171 

5 174 158 476 1581 775 1116 

8 84 74 74 167 765 141 

1 41 15 7 462 128 51 

6 27 25 27 215 416 68 

7 55 75 16 118 262 252 

15 75 44 47 757 774 125 

11 54 47 68 712 754 757 

14 65 17 58 685 155 875 

17 27 12 2 121 77 85 

12 14 77 555 547 255 255 

15 5 41 45 271 225 716 

18 26 75 47 _ 

11 5 2 7 71 68 52 

16 15 15 1 212 876 511 

17 1 7 7 15 75 715 

45 55 78 45 4551 1755 1675 

41 22 75 27 1527 676 761 

44 154 75 64 1811 688 167 

 14172 14174 18185 1575 717 1117 جمع
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 37حجم فعالیتهای انجام شده در حوزه های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق در سال 

 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ن مناط

ت امور ایثارگرا
ادارا

 

پيگيري امور مراجعان ايثارگر 

 مورد -خانواده شهداء  و
7556 1421 1572 168 4475 1518 452 

پيگيري امور کارمندان ايثارگر 

 مورد -
1727 455 172 68 1557 151 12 

برگزاري مراسم و همايش 

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

121 176 157 76 77 46 27 

هدايا به ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهدا 
42554775 1756 1151 711 1857 545 562 

هداياي مراسم و همايش 

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

5571 4458 1245 741 4877 182 825 

مساعدت به خانواده شهداء و 

 ريال -ايثارگران 
45252655655 1727455465 655458514 155155557 178455471 1812175554 744155515 

 77 15 42 86 464 115 66 مورد -هدا برگزاري يادواره ش

بازديد از خانواده شهدا و 

 مورد -ايثارگران
1885 1466 1527 485 781 217 767 

برگزاري اردو و بازديد 

 -تفريحي، زيارتي و علمي 

 مورد

177 478 161 718 62 55 12 
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 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی 
ی و فرهنگ

امور اجتماع
- 

ق
ن مناط

ت امور ایثارگرا
ادارا

 

پيگيري امور مراجعان ايثارگر و 

 مورد -خانواده شهداء 
1471 777 462 257 125 1175 1754 

 -پيگيري امور کارمندان ايثارگر 

 مورد
1465 775 22 178 74 244 757 

برگزاري مراسم و همايش جهت 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
17 765 4 21 111 25 217 

هدايا به ايثارگران و خانواده شهدا 

 عدد -
215 271 187 58554575 1457 681 7857161 

هداياي مراسم و همايش جهت 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
155 241 18 288 1781 547 1285 

مساعدت به خانواده شهداء و 

 ريال -ايثارگران 
585875555 5455555 427555555 767155524 281445514 767545558 1625655558 

 172 76 715 15 15 755 72 مورد -برگزاري يادواره شهدا 

بازديد از خانواده شهدا و 

 مورد -ايثارگران
722 584 167 271 554 171 1221 

برگزاري اردو و بازديد تفريحي، 

 مورد -زيارتي و علمي 
77 467 12 451 426 85 542 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ن مناط

ت امور ایثارگرا
ادارا

 

پيگيري امور 

مراجعان ايثارگر و 

 -خانواده شهداء 

 مورد

277 1227 158 4515 774 7857 288 1512 

پيگيري امور 

 -کارمندان ايثارگر 

 ردمو

151 211 25 286 116 666 718 157 

برگزاري مراسم و 

همايش جهت 

ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

425 72 86 141 44 457 44 144 

هدايا به ايثارگران و 

 عدد -خانواده شهدا 
1625 1557 782 1511 718 8875 1175 714 

هداياي مراسم و 

همايش جهت 

ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

272 772 781 471 445 4155 1115 271 

مساعدت به خانواده 

 -شهداء و ايثارگران 

 ريال

428755552 7526517172 711175555 1544625552 167655558 18611455512 278557665 2417655775 

برگزاري يادواره شهدا 

 مورد -
157 26 27 157 11 418 15 24 

بازديد از خانواده 

 -رگرانشهدا و ايثا

 مورد

117 867 756 1174 755 8758 747 774 

برگزاري اردو و بازديد 

تفريحي، زيارتي و 

 مورد -علمي 

118 488 147 515 15 275 16 417 
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 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ن مناط

ت امور ایثارگرا
ادارا

 

واده پيگيري امور مراجعان ايثارگر و خان

 مورد -شهداء 
1217 71575 48777 -17 

 18 14256 15171 266 مورد -پيگيري امور کارمندان ايثارگر 

برگزاري مراسم و همايش جهت 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
144 4877 1674 -74 

 -هدايا به ايثارگران و خانواده شهدا 

 عدد
2512151 67871227 167516181 111 

مراسم و همايش جهت هداياي 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
1118 42554 11512725 87454 

مساعدت به خانواده شهداء و ايثارگران 

 ريال -
4575424111 55885725781 26455511617 -17 

 41- 1817 4417 151 مورد -برگزاري يادواره شهدا 

 -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 مورد
1518 44728 17756 -25 

برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي 

 مورد -و علمي 
447 5527 7716 -77 
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 45554 71782 458857 61747 68245 171155 115477 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 621 811 151 1716 1552 4515 651 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 5575 7568 17786 7747 46656 18241 77177 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان 

 دادتع-خانواده
45571 8757 7712 4725 15728 6785 1476 

 4147 15427 18468 7412 11821 5888 18457 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 56 2217 1174 1214 768 4185 5165 نفر -جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 15 185 777 1241 271 856 281 برنامه -حوزه هاي شهرداري اجراي برنامه هاي مشارکتي با ديگر

اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
768 151 271 861 476 118 151 

 877 615 1187 1865 1425 1887 1757 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 412 582 215 124 151 1726 876 تعداد-ه هنري برگزاري کارگاهها و نمايشگا

 17746 46545 12614 77155 72575 75255 45771 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 167 444 1268 1487 815 8417 587 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 44754 71512 27575 87817 15778 72442 11474 نفر -ها شرکت کنندگان همايش، جشنواره و کارگاه 

 1852 6685 46521 42848 62428 76665 155571 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 7626 5752 48515 18188 74777 17857 71155 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 757 111 561 117 265 1175 415 مورد -حي، زيارتي و علمي برگزاري اردو و بازديد تفري

 14217 6817 17715 47458 12564 27555 11871 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

 117 282 787 1471 1571 875 852 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 476 174 471 765 1641 151 1117 تعداد-ماعي بانوان پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجت

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي اجتماعي 

 نفر-بانوان 
12157 7555 5158 14418 7814 5114 4555 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان

 تعداد
821 758 225 211 721 127 76 

 11 157 475 128 225 171 1851 تعداد-طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان  پروژه

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه هاي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
4147 1227 4777 18872 6457 4514 1125 

 44 425 815 1546 275 771 615 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان

 45 27 451 145 1257 151 445 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر پذيري بانوان 

 نفر-
4457 8177 1581 1165 2277 4851 561 

 کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 تعداد-بانوان
772 275 727 868 451 721 75 

-پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 تعداد
1572 156 441 158 4747 157 28 
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نندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي شرکت ک

 نفر-بانوان 
2261 14567 174 6818 8788 4684 654 

-ايراني بانوان-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد
1175 127 1572 1588 752 444 171 

 72 155 114 854 1777 477 1772 تعداد-ي بانوان ايران-پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج سبك زندگي اسالمي

 نفر-ايراني بانوان 
6751 12851 1752 7462 16784 4711 7878 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات فراغت 

 تعداد-بانوان
552 1255 215 761 756 456 21 

-پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات فراغت بانوان 

 تعداد
717 456 275 172 586 25 27 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 نفر-فراغت بانوان 
4185 12171 7515 16217 11711 4217 1518 

 26 417 1557 144 875 515 78 تعداد-حکيم و اعتالء بنيان خانوادهکارگاه هاي طرح اجتماع محور ت

 71 41 5157 277 1526 186 651 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و اعتالء بنيان 

 نفر-خانواده 
7558 12755 8771 15751 12542 1557 4251 

 178 185 7517 1416 415 514 265 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 5115 7155 16151 15145 15775 12787 14515 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 14 14 1255 15 11 771 11 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 872 5 15425 6542 11747 5115 8555 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 78 112 1575 852 1586 755 112 تعداد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 1475 1728 8745 14721 5725 7656 5545 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 75 158 1117 257 1725 445 1465 تعداد-کانون بانوان عاشورايي 

 1626 4725 2774 11741 8751 7416 1585 نفر-کانون بانوان عاشورايي 

 76 477 1854 255 1715 424 115 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 4786 4541 2155 11857 1117 7111 8655 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 151 112 1217 547 1151 411 162 تعداد-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 1777 4524 2771 11765 8157 5211 5777 نفر-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 78 155 1516 285 4415 176 174 تعداد-کانون بانوان ايثارگر

 125 1245 2555 7716 8655 4111 2174 نفر-کانون بانوان ايثارگر

 78 78 1118 1117 1652 447 717 عدادت-کانون بانوان نخبه

 518 1847 7671 1551 2167 4755 2512 نفر -کانون بانوان نخبه

 78 157 656 167 4511 441 665 تعداد-کانون حياباوران 

 1125 4116 2587 14154 8766 4651 5547 نفر-کانون حياباوران 

 78 156 1751 525 4111 445 151 تعداد -کانون همياران محبت

 4775 4167 1417 11151 7478 15177 8115 نفر -کانون همياران محبت

 118 186 7141 514 4221 727 718 تعداد-کانون دختران 

 4665 8287 8511 11255 12216 15661 15482 نفر-کانون دختران 
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 151 418 2578 171 7664 414 581 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 5811 7187 45114 12117 15111 6271 7778 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 157 751 277 851 7671 418 255 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 7548 2715 47271 42411 41717 11616 12816 تعداد مخاطب)نفر( -ه هاي عفاف و حجاببرنام

 145 425 517 755 1487 458 547 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 716 267 1177 1547 4572 1785 752 نفر-مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب

 4758 1725 12121 42157 1184 44215 5718 نفر -فرات بهره مند شده از مشاورهتعداد ن

 544 7761 1648 7767 4546 7877 8127 تعداد-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 45226 15527 147745 566515 77468 146212 475155 مخاطبين-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 77 74 466 61 841 586 416 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 5675 7786 25776 8854 47415 17222 1815 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 48 42 116 447 278 47 175 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 775 1145 15575 7578 1575 1715 7522 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه 

 تعداد برنامه -کرامت
171 81 226 256 185 67 16 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه 

 نفر-کرامت
5122 7765 4715 8712 41857 4774 4754 

 5 72 175 77 7 14 61 تعداد -لروز ازدواج برنامه هاي سا

 165 4175 45465 7715 716 1445 7245 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 2 17 125 775 6 7 156 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 855 574 74275 4777 455 1471 2812 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 2 81 715 415 85 58 176 تعداد-و حجاب و ..  برنامه هاي روز ملي عفاف

 858 755 47265 8864 1777 4755 7161 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 75 28 158 518 85 428 228 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 1764 1675 47578 6648 1857 4114 2777 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 15 7 156 755 45 85 124 تعداد-جشني از جنس قرآن

 1711 285 17455 1867 471 15145 15711 نفر-جشني از جنس قرآن

 46 11 72 61 14 14 78 تعداد-ساله  7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 1747 775 15575 7478 1568 1466 4455 نفر -ساله 7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 7 165 4745 515 255 785 755 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنويسي کوثر 

 5 61 524 26 7527 128 156 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر

 5 565 4575 755 1721 1766 471 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر 

 7 875 4667 414 2511 458 485 نفر -ن در جشنواره عکس زنان و زندگي شهريشرکت کنندگا

 225 1861 8777 4182 2747 4861 4716 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترين ها از دورريختني ها 

 17 715 481 411 465 777 555 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 -رکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني هاش

 نفر
2572 5525 5558 7266 6176 4521 1145 
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 114182 1575 57775 45874 15575 15511 4471 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 7221 172 275 261 281 787 82 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 182618 1274 15245 2571 7715 5715 7 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان 

 تعداد-هخانواد
157 2554 1817 1752 5718 8 77255 

 47715 1512 7845 2272 1211 2224 155 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 17726 1766 145 775 761 467 615 نفر -جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 1865 56 524 171 168 61 15 برنامه -هاي شهردارياجراي برنامه هاي مشارکتي با ديگر حوزه 

اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
7 15 172 51 487 25 4545 

 4115 211 551 1587 857 112 174 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 4556 187 712 151 127 412 47 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمايشگاه هنري 

 125248 1565 15655 4152 2724 7264 462 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 4815 154 151 461 428 712 181 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 171665 15271 14862 45155 15755 1667 5585 نفر -شرکت کنندگان همايش، جشنواره و کارگاه ها 

 114465 7527 41746 2246 2115 5187 5555 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 62157 4577 5251 15511 672 4211 744 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 1117 441 118 511 157 71 115 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 47665 1582 2856 15625 2675 7115 7581 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 تعداد
85 214 166 741 447 252 1877 

 885 114 46 68 11 171 11 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي اجتماعي 

 نفر-بانوان 
1152 4184 868 4751 4516 2485 15744 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
67 68 175 467 515 47 846 

- پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان

 تعداد
26 61 55 47 18 14 88 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه هاي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
7765 4155 115 1154 885 251 2825 

 165 75 76 76 5 65 124 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان

 78 15 45 727 5 748 7767 تعداد-وان پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بان

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر پذيري 

 نفر-بانوان 
4117 1547 5 4185 1456 611 5848 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
85 117 14 72 71 57 787 

-آسيبهاي اجتماعي بانوان پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از 

 تعداد
154 111 14 48 71 457 672 
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شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
4877 4818 445 7586 1114 654 5851 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-ايراني بانوان
81 171 76 547 77 447 1716 

ايراني -پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-بانوان 
274 1515 216 117 27 65 41256 

ترويج سبك زندگي شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح 

 نفر-ايراني بانوان -اسالمي
4877 7175 4152 7164 1754 4162 47155 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان
67 11 188 146 14 76 155 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
788 71 76 441 12 48 141 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج مهارتهاي 

 نفر-مديريت اوقات فراغت بانوان 
4215 4457 227 7558 885 657 5565 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان خانواده

 تعداد
87 751 76 555 77 156 114 

-اعتالء بنيان خانواده  پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و

 تعداد
511 1788 57 65 67 17 751 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و 

 نفر-اعتالء بنيان خانواده 
4127 4177 4155 4565 771 1556 18525 

 765 174 721 172 77 1155 1518 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 7145 5427 7857 1127 4185 7477 7588 نفر -مهارتهاي زندگي شرکت کنندگان در نشست هاي

 687 42 76 14 71 5 174 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 14115 1215 615 1455 4151 1855 7778 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 5718 251 751 67 171 27 582 تعداد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 17265 2755 4446 211 1611 151 1747 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 4157 465 115 67 117 152 1485 تعداد-کانون بانوان عاشورايي 

 76516 14768 1545 761 4547 188 1658 نفر-کانون بانوان عاشورايي 

 1817 451 477 62 117 4 771 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 22545 5284 1215 825 1517 15 1566 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 1177 477 74 62 145 11 756 تعداد-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 45621 7815 585 845 1454 712 1715 نفر-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 4745 251 126 62 156 17 2551 تعداد-وان ايثارگرکانون بان

 18157 4612 1417 287 1587 151 615 نفر-کانون بانوان ايثارگر

 7157 484 177 62 151 27 672 تعداد-کانون بانوان نخبه

 14247 1711 1166 478 657 467 176 نفر -کانون بانوان نخبه

 4474 117 174 62 75 1 711 تعداد-کانون حياباوران 

 55256 1721 1574 825 1514 15 4555 نفر-کانون حياباوران 

 4515 456 144 62 142 15 542 تعداد -کانون همياران محبت

 51565 7754 1558 155 4486 757 1216 نفر -کانون همياران محبت

 1758 257 512 727 468 742 585 تعداد-کانون دختران 

 51755 1711 1877 1185 4846 1817 4527 نفر-کانون دختران 
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 7156 87 728 67 74 217 546 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 117811 1627 4161 4515 4115 2625 1157 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 7686 425 157 162 87 1417 761 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 76485 2571 8528 2645 1515 6514 715 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 1576 488 181 457 156 774 552 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و 

 نفر-حجاب
778 215 726 265 1142 484 4761 

 5574 1452 1548 4551 175 2667 1484 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 تعداد
857 141 1661 2442 726 2755 2246 

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 مخاطبين
16878 5476 178455 142715 41115 18866 451754 

 577 458 76 711 57 44 1558 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 27515 7225 2145 17755 7175 1554 1516 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 126 2 2 7 7 4 1245 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 17552 77 115 52 155 27 5 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 تعداد برنامه -ودهه کرامت
15 274 11 28 15 45 1128 

لي دختران برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز م

 نفر-ودهه کرامت
655 85 1524 7255 755 4517 27112 

 42 2 6 5 2 462 5 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 1215 477 254 5 455 187 455 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 454 474 74 4584 6 81 7 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 7515 4788 828 1545 585 1575 155 نفر- برنامه هاي روز ملي خانواده

 752 11 156 47 6 1 6 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 75155 115 656 825 555 71 255 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 175 54 17 51 11 125 8 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 17225 4145 1115 4145 855 1255 755 نفر-گوهر رحمت، ويژه دختران  اجراي برنامه

 14 5 1 45 4 115 24 تعداد-جشني از جنس قرآن

 4855 425 755 111 455 811 4815 نفر-جشني از جنس قرآن

 47 2 7 6 1 461 1 تعداد-ساله  7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 665 455 755 871 8 15 15 نفر -الهس 7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 745 5 4 5 4 475 5 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنويسي کوثر 

 41 5 1 5 15 4 5 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر

-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر 

 نفر
5 45 15 155 55 5 485 

 -در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري شرکت کنندگان

 نفر
454 47 4 15 21 5 455 

-شرکت کنندگان در جشنواره بهترين ها از دورريختني ها 

 نفر
5175 758 1525 262 66 542 725 

 -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 تعداد کارگاه
186 21 62 11 46 121 258 

ارگاههاي آموزشي بهترين ها از شرکت کنندگان در ک

 نفر -دورريختني ها
7145 1674 765 525 414 1766 7155 
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 75121 12582 18481 115741 121566 27458 451674 27416 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 712 458 647 647 547 845 4118 544 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 45562 5585 57765 16116 41526 7472 117577 78872 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

تحکيم بنيان  تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به

 تعداد-خانواده
4765 117511 154 11686 57511 47617 751 42775 

 48174 221 76217 16585 45751 12156 172272 6115 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 -جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 نفر
4151 16565 485 7715 7828 1815 251 822 

 -اجراي برنامه هاي مشارکتي با ديگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
711 561 176 174 121 411 46 414 

اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
277 851 767 74 167 415 14 478 

 1152 767 776 1571 817 278 4546 1486 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 171 178 412 766 164 144 7114 542 تعداد-برگزاري کارگاهها و نمايشگاه هنري 

 21245 5655 55158 51671 55455 8185 428721 47215 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 757 466 616 867 745 146 1188 186 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 155188 14445 15145 16748 25628 75154 167585 85275 نفر -شرکت کنندگان همايش، جشنواره و کارگاه ها 

 87178 5588 24525 14287 75277 76514 174726 71265 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 41515 4276 16127 75115 11665 18851 87252 41568 نفر -دي شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهرون

 718 187 515 557 754 215 664 777 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 11757 5585 25777 17887 15767 72714 77565 11822 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

زي اجتماعي کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسا

 تعداد-بانوان
278 528 572 121 157 421 85 778 

-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 تعداد
1751 857 184 45 44 71 12 727 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
7445 11127 48555 4555 18116 4275 115 17145 

ارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي ک

 تعداد-بانوان
118 115 411 451 51 11 14 427 

پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان 

 تعداد-
88 715 1518 16 14 22 1 776 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه 

 فرن-هاي اجتماعي بانوان 
7577 2416 45611 761 2617 1856 1 1615 

-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان

 تعداد
1578 162 1547 67 151 57 14 181 

 175 84 24 14 41 172 776 777 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر 

 نفر-يري بانوان پذ
8277 7761 75517 1127 8545 1215 4512 1845 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
587 225 448 81 56 76 88 114 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان 
1518 177 165 157 78 875 4 457 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       732
 

 
 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه لیتفعا

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ن مناط

ت امور بانوا
ادارا

 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
2516 8457 12845 1741 6615 4545 1571 1155 

تماع محور ترويج سبك زندگي کارگاه هاي طرح اج

 تعداد-ايراني بانوان-اسالمي
181 474 244 724 141 462 165 451 

-پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-ايراني بانوان 
676 176 475 27 442 151 64 751 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج سبك 

 نفر-ايراني بانوان -زندگي اسالمي
4775 41445 75126 4755 15875 11775 2118 7857 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت 

 تعداد-اوقات فراغت بانوان
416 155 777 82 67 77 82 176 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
47 142 442 45 14 28 1 114 

ت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج شرک

 نفر-مهارتهاي مديريت اوقات فراغت بانوان 
1148 5184 71577 1811 8575 4572 1577 1752 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان 

 تعداد-خانواده
1467 777 71 71 451 776 28 177 

نيان پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء ب

 تعداد-خانواده 
187 117 187 77 17 51 1 712 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم 

 نفر-و اعتالء بنيان خانواده 
8574 14622 71655 1288 42115 1575 148 15767 

 716 147 547 828 411 216 854 587 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 12124 1777 47142 55767 6888 46648 76425 17256 نفر -هاي مهارتهاي زندگي شرکت کنندگان در نشست

 41 26 215 117 18 751 155 111 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 275 8115 4745 18275 264 455 4115 11475 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 171 164 521 717 755 166 421 1157 ادتعد -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 2124 2145 1556 41165 1587 4546 72115 6651 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 1412 174 757 7512 481 117 457 415 تعداد-کانون بانوان عاشورايي 

 8427 8225 8551 75286 11667 1267 7587 15752 نفر-کانون بانوان عاشورايي 

 1164 174 417 512 725 177 475 456 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 8285 6185 44178 24751 15756 2777 12121 7224 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 تعداد-
121 416 118 474 4557 771 155 761 

د)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( کانون بانوان هنرمن

 نفر-
15641 8771 174 6441 14661 4571 1724 8777 

 754 157 414 757 412 176 471 161 تعداد-کانون بانوان ايثارگر

 7146 5557 44724 8625 2622 155 1655 11285 نفر-کانون بانوان ايثارگر

 741 177 427 512 411 122 455 154 تعداد-کانون بانوان نخبه

 4855 1518 2771 7674 7865 1452 2641 8847 نفر -کانون بانوان نخبه

 742 172 451 711 464 178 417 481 تعداد-کانون حياباوران 

 2717 4525 71152 7554 15226 1551 7542 1127 نفر-کانون حياباوران 

 726 177 482 755 485 186 416 471 تعداد -کانون همياران محبت

 5151 6165 47565 1525 7747 4261 71777 8481 نفر -انون همياران محبتک

 5526 468 772 718 462 457 441 282 تعداد-کانون دختران 

 14427 1555 42455 16714 18121 4728 12246 71587 نفر-کانون دختران 
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 751 47 484 477 414 161 557 161 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 7572 1155 75267 8145 7665 5511 55625 7446 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 741 77 447 448 117 278 247 7172 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 15182 1577 42777 46245 71566 41771 15685 17115 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 تعداد
726 172 111 728 471 456 587 168 

مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و 

 نفر-عفاف و حجاب
16657 1764 252 1556 257 474 72 217 

 7575 551 5115 8116 1772 71671 1616 4457 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول 

 تعداد-سال
2157 4851 1756 251 4151 855 1185 667 

ل برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طو

 مخاطبين-سال
67754 257145 8557116 117545 881625 157416 1457741 17475 

 -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 تعداد
1772 777 178 581 176 152 815 4274 

 1565 14561 25754 5416 15854 5585 26511 2477 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 6 6 15 14 11 44 41 16 تعداد-حضرت خديجه)س(سالروز وفات 

 485 551 552 858 245 855 4121 155 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي 

 تعداد برنامه -دختران ودهه کرامت
475 177 6 88 55 156 46 157 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي 

 نفر-ان ودهه کرامتدختر
7185 46442 151 4888 4725 15117 1551 6215 

 6 1 5172 14 14 17 47 1 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 715 855 44111 875 575 452 5555 758 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 54 42 46 85 71 18 88 774 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 4521 1455 511 1545 115 124 1571 4155 نفر-اي روز ملي خانواده برنامه ه

 71 78 52 15 27 71545 71 561 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 4554 4755 2125 152 7851 7687 7815 174 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 1886 45 447 175 171 78 27 854 دادتع-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 15455 782 2572 1185 1655 45716 4285 7752 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 17 18 1151 17 41 177 21 41 تعداد-جشني از جنس قرآن

 164 4575 15227 1815 655 75472 4172 115 نفر-جشني از جنس قرآن

 8 14 146 41 17 41 41 11 تعداد-ساله  7دختران گراميداشت آغاز عبوديت 

 155 414 155 815 214 865 772 725 نفر -ساله 7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنويسي کوثر 

 نفر
55 85 155 112 5 175 5 115 

 -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر

 تعداد کارگاه
5 1 5 17 5 21 5 45 

شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي 

 نفر-خوشنويسي کوثر 
5 115 5 115 5 726 5 465 

شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي 

 نفر -شهري
55 415 186 161 5 846 7 726 

شرکت کنندگان در جشنواره بهترين ها از 

 نفر-دورريختني ها 
157 1112 2616 527 585 114 1145 251 

برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترين ها از 

 تعداد کارگاه -دورريختني ها
45 77 111 62 86 145 75 17 

شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترين ها 

 نفر -از دورريختني ها
415 7175 8287 1848 1425 4187 1785 1587 
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 17.85 1846178 1785126 12558 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبي 

 17.11 17787 18181 665 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 2.44 855777 846176 47166 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 -7.52 757754 788667 18568 تعداد-محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان خانوادهتهيه و توزيع 

 41.88 582747 224527 45851 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 -17 11618 64812 7481 نفر -جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 5.77 6771 6752 717 برنامه -مشارکتي با ديگر حوزه هاي شهردارياجراي برنامه هاي 

 -48.76 1771 15684 781 برنامه -اجراي برنامه هاي مشارکتي با حوزه هاي بيرون از سازمان)شهرداري(

 -16.17 41155 48551 768 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 1.48 12571 17715 821 دادتع-برگزاري کارگاهها و نمايشگاه هنري 

 77.57 627276 852527 76721 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 -45.78 45674 46178 721 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراکز بصورت مشارکتي 

 -1.75 1441451 1777418 55162 نفر -شرکت کنندگان همايش، جشنواره و کارگاه ها 

 -5.28 776115 724554 24822 عدد -ه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي تهي

 -14.82 275168 276155 17161 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 15.57 7872 6118 276 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 -6.16 761671 244715 11847 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

 -84.11 15757 46752 276 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 -28.7 7764 16566 252 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 -25.5 156745 488117 1171 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 -82.71 5465 12656 425 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان

 -54.47 5515 15555 446 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي بانوان 

-بانوان شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي 

 نفر
2155 162218 157251 27.77- 

 -21.86 1285 12487 777 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان

 -41.75 1855 15281 725 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذيري بانوان 

 -25.8 157684 175747 2141 نفر-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح کاهش خطر پذيري بانوان 

 -65.11 2765 72667 441 تعداد-کارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان

 -55.44 6517 11115 761 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 
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شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از آسيبهاي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
2585 187578 155711 68.78- 

ايراني -کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-بانوان
211 8577 15757 15.51 

-ايراني بانوان -يج سبك زندگي اسالميپروژه طرح اجتماع محور ترو

 تعداد
1215 55551 71141 27.74- 

-شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج سبك زندگي اسالمي

 نفر-ايراني بانوان 
7641 455162 418581 1.81 

کارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات فراغت 

 تعداد-بانوان
482 11574 5657 21.86- 

-پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات فراغت بانوان 

 تعداد
456 7846 2586 54.58- 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح ترويج مهارتهاي مديريت 

 نفر-اوقات فراغت بانوان 
8856 416175 125765 77.55- 

 -46.6 12717 45168 857 تعداد-يان خانوادهکارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بن

 -58.72 11576 45467 554 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 

شرکت کنندگان کارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و اعتالء بنيان 

 نفر-خانواده 
6551 416475 118511 78.12- 

 14.17 14641 11781 567 داد نشستتع -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 -15.11 467644 727648 17112 نفر -شرکت کنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 -51.57 5151 15545 474 تعداد-کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 -41.8 116575 187115 5786 مساحت -کتابخانه هاي تخصصي بانوان

 -7.57 15616 18717 117 تعداد -بانوان( کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي 

 -45.57 156546 171182 1167 نفر -کانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 11.68 15782 12414 148 تعداد-کانون بانوان عاشورايي 

 -75.21 111572 415415 6514 نفر-کانون بانوان عاشورايي 

 -25.22 11187 17127 575 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 

 1.41 411855 171781 7816 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 -17.71 11652 12871 577 تعداد-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 -11.51 147167 128577 5614 نفر-کانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 -1.45 12865 15646 881 تعداد-کانون بانوان ايثارگر

 -7.77 156581 114716 2775 نفر-کانون بانوان ايثارگر

 -1.81 14176 14771 552 تعداد-کانون بانوان نخبه

 -4.77 15657 17522 7441 نفر -کانون بانوان نخبه

 -7.16 15827 11148 262 تعداد-کانون حياباوران 

 41.64 112216 127115 1746 نفر-کانون حياباوران 

 -42.54 15417 17545 281 تعداد -کانون همياران محبت

 -47.15 411517 467145 7675 نفر -کانون همياران محبت

 -44.78 17615 45512 755 تعداد-کانون دختران 

 7.77 462577 412144 14711 نفر-کانون دختران 
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 5.61 11824 18812 654 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 41.52 777116 484877 15187 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 15.14 16244 15171 671 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 24.58 275456 754618 17551 مخاطب)نفر( تعداد -برنامه هاي عفاف و حجاب

 -51.68 7728 47852 254 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 -58.81 71441 65712 1874 نفر-مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب

 -12.17 181167 161672 1741 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 -1.81 56817 57518 4885 تعداد-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 744.2 15515417 4557871 265874 مخاطبين-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 -51.74 11145 48278 558 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 2.57 744625 756622 12815 نفر-هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن  برنامه

 -47.51 4865 7261 144 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 -47.22 28847 88565 4117 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 8.72 2512 2411 456 تعداد برنامه -برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه کرامت

 4.72 181885 151578 1726 نفر-برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه کرامت

 15.56 5688 7721 481 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 -42.22 82664 65614 4727 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 -75.7 2587 8857 451 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 -41.24 17277 151161 7776 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 271.46 25254 8677 1678 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 21.47 182815 111157 1267 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 6.62 5518 5147 457 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 5.57 144887 144555 5518 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 -45.16 4727 4727 151 تعداد-جشني از جنس قرآن

 41.65 157455 65227 2788 نفر-جشني از جنس قرآن

 -52.11 625 1677 76 تعداد-ساله  7گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 -46.48 48717 78817 1178 نفر -ساله 7عبوديت دختران  گراميداشت آغاز

 -86.11 8151 17555 411 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنويسي کوثر 

 11.47 2575 7277 168 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر

 -54.16 7117 17162 211 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي خوشنويسي کوثر 

 -55.14 15256 47177 217 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 -72.54 77775 85512 1615 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترين ها از دورريختني ها 

 -77.75 7141 5574 187 تعداد کارگاه -برگزاري کارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 -24.48 57871 157764 4117 نفر -شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها
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 5 5 5 5 5 8555 15 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 585 771 11 22 45 14125 155 مترمکعب -بتن ريزي 

 7755 1756 5 5 155 1155 175 مترمربع -تاسيسات برقي 

 155 42 5 5 5 1455 8 بعمترمر -تاسيسات مکانيکي 

 522 227 181 177 75 8265 75 مترمکعب -تخريب 

 4451 1671 65 125 465 55445 185 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 162 622 121 71 24 458 5 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 4552 15165 747 1677 426 8272 1،157 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 775 1775 14526 1716 576 1241 4،667 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 4 177 5 7 5 16 5 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 18 418 8 47 157 155 14 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 1551 7116 116 1574 466 5728 1،646 عدد -تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با پايه 

 1874 1254 415 845 5 14284 714 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 45467 1756 5 5 5 1712 5 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 5 87 5 167 5 185 5 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 4727 755 456 175 65 1675 755 مترمربع -زيرسازي 

 5 186 5 5 5 1225 5 رمربعمت -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 5 185 5 15 5 1455 5 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 454 171 45 76 75 16744 15 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 712 482 155 85 5 14668 5 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 417 115 5 48 5 4255 5 مترمکعب -فونداسيون 

 1757 5 5 425 5 1755 155 مترمربع -محوطه سازي 

 114 86 75 87 14 1551 55 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 454 1524 145 45 65 4715 285 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 5 5 5 5 5 2655 5 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 5 5 5 5 5 14555 5 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 5 5 5 5 5 14555 5 عمترمرب -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 5 5 5 5 5 14555 5 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 241 1512 485 4111 618 1114 116.5 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 5857 7151 8111 2746 716 7562 1166 عدد -نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي 

 74 147 5 15 5 785 5 مترمربع -ضخامت  44cmمتر از ديوارچيني با ک

 512 211 5 5 8 852 54 مترمکعب -سکو سازي 

 262 1265 211 277 127 864 126 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 
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 5 5 5 5 5 5 5 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 75 7 5 5 5 1185 4516 مترمکعب -بتن ريزي 

 5 5 4425 15 5 5 5 مترمربع -تاسيسات برقي 

 5 5 625 5 5 5 5 ترمربعم -تاسيسات مکانيکي 

 775 1 187 5 5 4515 1815 مترمکعب -تخريب 

 1455 147 5 5 5 8175 7755 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 785 128 5 5 5 157 782 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 141 167 5 5 175 1662 851 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 411 112 5 5 115 5447 252 عدد -ايمني تهيه و نصب تحهيزات 

 45 7 5 16 5 126 178 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 7 15 5 1 1 87 54 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 111 715 5 5 545 4587 675 عدد -تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با پايه 

 1466 125 5 5 5 675 175 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 5 5 5 5 5 45 5 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 5 5 5 5 5 5 5 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 75 115 5 5 5 5465 1574 مترمربع -زيرسازي 

 5 5 5 5 5 5 5 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 5 5 5 5 5 5 5 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 75 2 5 5 5 4175 171 مترمکعب -خاکي )دستي( عمليات

 15 5 5 5 5 4577 15 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 75 16 5 5 5 155 5 مترمکعب -فونداسيون 

 45 41 5 5 5 6655 15 مترمربع -محوطه سازي 

 48 5 5 5 5 1446 158 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 1814 21 5 5 5 2585 5 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 5 5 5 5 5 5 5 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 5 455 5 5 7 5 5 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 55 5 5 5 5 5 15 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 15 5 5 5 5 115 5 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 728 1645 5 48 21 1155 475 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 -نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي 

 عدد
777 4855 557 5 7411 12827 1567 

 5 5 5 5 5 5 5 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 5 15 5 5 5 7 41 مترمکعب -سکو سازي 

 718 716 45 265 28 144 465 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 
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 -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 عمترمرب
85 5 5 5 5 5 5 415 

 411 5 715 747 5 5 1125 175 مترمکعب -بتن ريزي 

 1 5 85 5 5 5 7255 5 مترمربع -تاسيسات برقي 

 45 5 5 5 5 5 7155 5 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 551 445 878 5 5 5 55 55 مترمکعب -تخريب 

 1116 255 1477 155 78 5 6514 1555 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 815 162 41 75 5 5 154 2 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 عدد
185 1555 5 1715 7787 711 461 575 

 1752 5 154 2567 125 14 777 5 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 157 5 11 15 5 5 44 5 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 -ب سرپناه ايستگاه اتوبوس تهيه و نص

 دستگاه
4 2 5 17 75 75 5 17 

تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با 

 عدد -پايه 
421 1714 5 1687 1241 771 1512 644 

 276 5 621 155 155 5 1715 555 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 5 5 5 55 77 5 5 175 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 -ضخامت  44cmبيش از  ديوارکشي با

 مترمکعب
5 75 5 5 5 5 5 5 

 1576 165 5 5 5 5 8858 255 مترمربع -زيرسازي 

 415 5 5 7 5 5 5 5 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 472 5 5 155 5 5 5 5 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 466 5 751 5 5 5 4875 15 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 757 475 1478 5 5 5 8175 5 مترمکعب -خاکي )ماشيني(عمليات 

 15 5 5 16 5 5 55 45 مترمکعب -فونداسيون 

 1726 5 5 5 5 5 75555 5 مترمربع -محوطه سازي 

 758 5 662 5 5 5 4555 5 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 255 5 281 5 5 415 855 5 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 725 5 5 5 5 5 255 5 مترمربع -( نازك کاري ) ديوارها

 455 5 5 61 5 5 5 5 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 1 5 5 48 5 5 5 5 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 115 5 5 7 5 5 5 5 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 مترمربع
154 555 11 455 555 4811 85 678 

نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي 

 عدد -و رانندگي 
8417 1752 84 1585 7755 16571 1727 1172 

 -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 مترمربع
5 245 5 5 5 5 5 452 

 81 5 125 85 5 5 5 5 مترمکعب -سکو سازي 

نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 دستگاه -
445 727 451 1 458 1577 45 555 
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 37 32 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی، 

ش رانندگ
ن آموز

ی اماک
ث و نگهدار

احدا
توقفگاه 

ل
وسای

نقلیه
ی، 

عموم
ی

گ طبقات
پارکین

 
و روباز

 

 474.2 8465 1675 465 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 71.7 17646 15774 751 مترمکعب -بتن ريزي 

 48.1 16715 12711 684 مترمربع -تاسيسات برقي 

 465.4 11725 4728 518 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 72.8 12177 15551 827 مترمکعب -تخريب 

 175.1 67714 46615 7612 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 12.4 7267 7552 157 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 5.7 78546 78216 1885 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 16.5- 21186 55267 1611 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 56.5 657 514 71 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 21.6- 647 1245 76 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 75.1- 41562 76111 1471 عدد -رانندگي با پايه تهيه و نصب عالئم ايمني و 

 162.7 47685 6772 1565 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 1651.4 47452 1174 1551 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 51.5 221 465 45 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 22.6- 41457 76251 782 مترمربع -زيرسازي 

 21.2- 1641 7212 67 مترمربع -ري )اسکلت بتني ( سفت کا

 11.7- 1157 1741 16 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 177.5 42542 6711 1115 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 157.6 47821 11855 1515 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 8.6 7651 7855 115 مترمکعب -فونداسيون 

 275.6 22456 6481 4514 ترمربعم -محوطه سازي 

 55.8- 8778 12181 716 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 18.8- 11816 41166 652 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 1554.6 5525 261 454 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 4155.1 14572 277 515 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 5881.5 14576 415 555 ترمربعم -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 1851.2 14427 871 551 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 45.5- 18217 45821 128 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 7.6- 72285 76177 2472 عدد -نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي 

 52.5- 1445 4852 55 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 27.7 4557 1725 71 مترمکعب -سکو سازي 

 45.1- 7214 11112 246 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ل

ی پ
ث، ترمیم و نگهدار

احدا
 

ی عابر پیاده
هوای

 67 5 127 771 5 5 6 مترمکعب -اجراي فنداسيون  

 72 1 5 75 4 41 14 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

 544 5 45 24 4 878 5 متر مربع -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 417 5 75 45 4 82 5 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 45 5 1 42 5 44 5 مورد -ساتي رفع معارض تاسي

متر  -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر پياده 

 طول
5 5 5 461 55 5 48 

 78 5 5 4 4 8 15 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

 6 5 14 45 5 5 2 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي عابر پياده 

 - ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي عابر پياده

 مترمربع
5 26 5 217 5 5 177 

 6 5 2 41 5 5 2 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي عابر پياده 

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

ث، ترمیم و نگهدار
احدا

 

 5 45.75 5 16 5 75 121 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 5 71 5 42 5 74 17 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

 5 72 5 71 5 1875 124 متر مربع -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 5 75 5 46 5 1185 81 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 5 48 5 75 5 24 17 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 1 5 5 55 5 5 7 متر طول -و نصب عرشه پل هوايي عابر پياده  ساخت، حمل

 5 41 5 44 5 5 7 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

 2 4 5 4 5 5 6 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي عابر پياده 

 5 5 5 15 5 565 41 مترمربع -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي عابر پياده 

 4 4 5 2 5 5 4 عدد -ب پلکان پل هوايي عابر پياده ساخت، حمل و نص
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ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

ث، ترمیم و نگهدار
احدا

 

 45 7 25 5 17 5 178 5 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 47 7 17 5 67 5 5 7 دستگاه -ل هوايي تامين روشنايي پ

ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 متر مربع -
5 55 5 122 5 5 42 225 

 65 1 5 5 151 5 72 5 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 71 4 5 5 11 5 5 5 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر 

 متر طول -پياده 
5 417 5 825 5 55 25 5 

 5 5 45 5 67 5 1 5 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي 

 عدد -عابر پياده 
5 77 5 77 5 2 5 455 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي 

 مترمربع -عابر پياده 
5 5 5 261 5 5 6 255 

عابر ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي 

 عدد -پياده 
5 47 5 82 5 5 5 4 

 

 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

ث، ترمیم و نگهدار
احدا

 -46.46 1451 1815 55 مترمکعب -اجراي فنداسيون  

 -85.77 215 1528 17 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

 -وعرشه پل عابر پياده ترميم پوشش پلکان 

 متر مربع
114 5457 7164 46- 

 -12.58 1675 4455 68 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 14.74 715 418 12 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر 

 متر طول -پياده 
85 4721 1272 76.67- 

 -27.15 425 214 11 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي عابر 

 عدد -پياده 
16 411 258 61.1 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي 

 مترمربع -عابر پياده 
152 7675 4471 21.16- 

ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي عابر 

 عدد -پياده 
8 787 178 87.1- 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیابانها
 و 

ستگاه
ای

 
ها

 

 57 127 111 1557 265 275 14 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 2 17 46 755 447 11 8 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 11166 15556 45447 71175 27761 42621 17176 عمترمرب -خط کشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 175 5776 4116 1775 17264 621 1241 مترمربع -خط کشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 4 1574 62 4276 15541 8186 285 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 5 7 66 455 777 7 85 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 171757 251267 716255 681787 1717571 588775 776257 متر -محوري ) سرد (  خط کشي طولي

 48555 45758 118582 245114 164576 628655 2755 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 5 46666 77155 45888 27115 5 655 متر -خط کشي مسير ويژه اتوبوس 

 125 15567 1615 4215 4757 7121 4512 متر -ايست  کشي خط خط

 776 4541 1772 1554 147165 15155 7475 متر -کشي سرعتگير  خط

 55 5157 8445 1112 8285 45551 1778 متر -کشي متفرقه  خط

 711 4251 1177 725 2585 2271 1457 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 17 157 481 715 1627 55 216 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 175 572 588 4157 15676 6712 2475 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 11455 117 15 85 712 75 5 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 

 
 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیابا
نها
 و 

ستگاه
ای

 
ها

 

 121 64 11 152 48 411 85 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 55 5 5 78 15 47 22 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 14155 6557 1511 4745 725 6415 51651 مترمربع -خط کشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 14111 611 7555 15811 1586 425 15585 مترمربع -خط کشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 5 71 5 5 5 75 162 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 15 82 5 15 25 5 5 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 516755 65676 41745 478155 41555 778555 174555 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 456755 14111 8545 25555 28714 772155 175555 ترم -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 17515 215 8555 24415 14555 28555 5555 متر -خط کشي مسير ويژه اتوبوس 

 5781 741 145 1522 5 2875 745 متر -ايست  کشي خط خط

 2715 751 8 727 85 4155 422 متر -کشي سرعتگير  خط

 1185 217 65 4545 115 5 2175 متر -کشي متفرقه  خط

 825 717 74 521 12 4745 781 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 876 14 5 118 158 155 51 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 4625 417 5 775 5 1752 181 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 5 5 5 12 5 151 14 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       734
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حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 
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ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیابانها
 و 

ستگاه
ای

 
ها

 

 875 4 252 27 714 177 67 457 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 4 77 5 1 711 7 26 155 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 -خط کشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 مترمربع
41257 2815 5515 1575 2148 6861 552 625 

 14555 8111 185 1584 175 5524 1765 275 مترمربع -خط کشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 16 5 75152 145 476 225 15 72 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 581 5 15 74 5 5 45 5 عدد -گ باکسي )سرد( خط کشي پارکين

 244555 146655 667445 727772 471855 66255 755516 616477 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 21555 14555 151525 27455 555545 7255 45655 85511 متر -خط کشي طولي محوري ) گرم ( 

 5 5 7555 11 41455 1555 5 6116 متر -خط کشي مسير ويژه اتوبوس 

 1177 772 7467 1118 45715 1566 655 828 متر -ايست  کشي خط خط

 1451 822 47254 777 1515 4766 561 722 متر -کشي سرعتگير  خط

 7441 45 272 25255 76552 5165 4576 45782 متر -کشي متفرقه  خط

 -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 عدد
1765 144 177 816 176 211 74 1155 

 1155 45 2 5 1578 155 12 65 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 4785 454 2545 276 4145 4285 675 4578 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 5 5 5 5 17 6 11 5 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 

 

 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ط
خ

 
ی

ش
ک

معابر،
 

خیابانها
 و 

ستگاه
ای

 
ها

 

 -17.4 2645 5557 417 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 -25.7 1474 4187 57 عدد -خط کشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 -خط کشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 مترمربع
12164 718624 714558 1.5- 

 -15.5 154872 141254 2885 مترمربع -ر پياده )سرد( خط کشي بلوك عاب

 777.5 54555 11622 4788 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )دو جزئي( 

 -52.4 4475 2687 151 عدد -خط کشي پارکينگ باکسي )سرد( 

 -15.1 7785117 11575517 245875 متر -خط کشي طولي محوري ) سرد ( 

 51.7 7711665 4162817 155617 متر -( خط کشي طولي محوري ) گرم 

 -28.2 711757 874474 18665 متر -خط کشي مسير ويژه اتوبوس 

 184.7 15255 48161 7455 متر -ايست  کشي خط خط

 445.5 177772 57772 6166 متر -کشي سرعتگير  خط

 41.8 111224 177515 6588 متر -کشي متفرقه  خط

 -م ترافيکي )دوجزئي( فلش، کلمات ، عالئ

 عدد
1586 18188 47278 25.1 

 65.7 1177 2175 755 عدد -فلش، کلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 45.8 26158 25271 4418 متر -کشي سرعتگير مجازي خط

 1126.5 16547 1222 617 مترمربع -خط کشي پارکينگ معلولين 
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 3منطقه 6منطقه 5قهمنط 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 
عبور
 

ومرور
 

 و
بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 474 82 2 175 461 15 17 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 5 5 5 5 5 7 5 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 5 5 5 5 5 5 5 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 1 58 5 17 145 8 5 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 5 41 2 12 167 425 72 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 2 47 2 5 1 57 45 عدد -نصب دکل 

 475 242 447 152 755 16 41 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 51515 424765 42544 4255 1715 7758 715 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيك 
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 و 

بهبود
 

ک
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ی
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 752 75 5 55 5 155 578 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 14154 5 5 125 5 5 155 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 7 1824 555 455 5 4155 7581 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 71 47 5 5 5 25 265 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 22 47 755 44 5 116 56 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 75 1 5 7 5 15 18 عدد -نصب دکل 

 585 27 1511 15 5 75 282 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 44518 471 77515 78 5 21555 47565 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيك 

 
 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
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 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 171 1 447 2 6517 18 85 5 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 5 5 5 5 11 5 5 5 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 125 5 5 1555 5 5 5 5 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 4 5 18 1 2 1 25 5 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 28 5 41 26 87 1 11 5 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 44 5 1 78 5 1 11 5 عدد -نصب دکل 

 457 2 457 65 115 81 11 5 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 1881 15 22618 715 817 7511 18555 75 نفر ساعت -شي ترافيك برنامه آموز

 

 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 
عبور
 

ومرور
 

 و
بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 -5.57 11862 11157 571 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 -27.5 17581 45685 572 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 -17.58 6151 74741 778 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 17.4 688 185 77 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 4.8 1487 1471 51 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 -76.81 456 16577 14 عدد -نصب دکل 

 81.71 2717 4745 447 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 51.12 574187 777571 42411 نفر ساعت -ترافيك برنامه آموزشي 
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 37شهرداردر سال  حجم فعالیت های انجام شده حوزه

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 421 87 451 48217 771 25 174 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 17 45 158 754 227 68 744 عدد -پرداخت  -شده  رفع خالف

 7148 2826 15575 48756255 45117 5712725 21714 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي به
227 1 5 578 1766 5 71 

 424 16 171 774 5 66 171 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 1 45 55 62 5 21 5 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي( 

 42 42 85 41 111 75 51 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 177 64 27 176  152 185 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 414 51 5 477  41 177 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 1757 5 1811 4718 1255 1128 2151 مورد -بازديد 

 156 115 1767 155 255 51 687 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 175 475 1114 462 5 55 227 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 17 48 5 15 87 1 85 عدد -توافق با مالکين 

 47 14 28 42665  5 51 عدد -اداري   رفع خالف شده

 461 5 5 112 245 115 277 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 416 478 772 674  155 257 عدد -صدور ابالغ راي 

 452 5 686 1545 461 278 577 عدد -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 16 5 177 717 11 1 112 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 71 74 142 87 455 15 286 باب -فك پلمپ مجاز 

 1852 5 6164 1147557 7215 457 8551 مترمربع -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 4545 1657 17282 2481 8127 145 46551 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)پذيره( 
7751 6776  1776755655 466778 4472 1168 

ده حاصل از آرائ ماده مبلغ توافق ش

 ميليون ريال -صد)تغيير کاربري( 
52545 115484 47115561555 16556217551 1417711 77555 44281 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)زيربنا( 
881 4286 5 5257555 1741852 6 16666 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)پارکينگ 

 ريال ميليون -ساختمان( 
4216 2417 5 756261555 415271 75 7818 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم 

 ميليون ريال -کميسيون ماده صد( 
45514 5745 6716166555 15151558555 5765 5172 15651 

 71 57 47 5 5 17 68 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 22منطقه 29منطقه 23همنطق 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 17 1 46 51 1 72 485 112 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 45 5 52 76 6 22 115 465 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 1514 5 4571 8576 1421 1688 6551 47712 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

مجاز تجاري غير  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي با توجه به
762 716 165 5 5 458 5 454 

اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 عدد -
715 171 158 125 14 472 74 152 

اجراي کامل راي ماده صد)صنعتي( 

 عدد -
1 117 6 5 5 45 48 11 

 -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 عدد
25 485 2 5 4 86 7 51 

اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 عدد -
125 154 27 26 75 66 85 74 

اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 عدد -
116 55 5 16 5 446 5 7 

 777 1 28 242 177 751 1275 1571 مورد -بازديد 

 117 758 412 75 617 155 725 111 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 71 755 148 725 1555 814 1577 116 باب -مجاز پلمپ مغازه هاي غير 

 46 5 5 16 72 78 415 15 عدد -توافق با مالکين 

 5 4 2 5 5 1 52 5 عدد -اداري   رفع خالف شده

 157 5 11 45 177 877 775 746 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 78 181 747 718 251 417 554 786 عدد -صدور ابالغ راي 

 -يه جهت اجراي راي صدور اخطار

 عدد
1111 1157 282 1585 267 147 784 1262 

 -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 باب
14 418 26 517 75 77 7 14 

 1 2 24 1 5 755 162 25 باب -فك پلمپ مجاز 

 -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 مترمربع
7147 1456 8577 5 12166 1526 212 85 

 177 47115 1141 41 5 1458 4127 717 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)پذيره( 
5 24175 721 77882 1515 452155711 1525 11155 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)تغيير کاربري( 
711778 245517 7776 1448684 1117555657 78556261 45815 756156 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)زيربنا( 
5 2725 4277 41417 1446717 7865854 8 11121 

مبلغ جرايم وصولي ماده 

ميليون  -صد)پارکينگ ساختمان( 

 ريال

216 12755 1877 82771 57561 86571118 1654 2667 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم 

 ميليون ريال -يسيون ماده صد( کم
5775 11771 7527 12554 726177 7554617871 8555 11745 

 2 2 28 7 21 14 5 77 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 171.6 47447 7612 1747 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 12.5 4621 4264 147 عدد -پرداخت  -شده  رفع خالف

 6671.4 77188515 786871 1551587 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

 -قضائي   احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماکن

 عدد
477 2727 8227 26.2 

 41.2- 2612 8877 417 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)تجاري ( 

 81.4 216 455 17 عدد -کامل راي ماده صد)صنعتي(  اجراي

 77.4- 1857 4262 15 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)غيره( 

 25.4- 4261 2521 116 عدد -اجراي کامل راي ماده صد)مسکوني( 

 71.8- 1268 4117 11 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 41.2 57571 26818 4862 مورد -بازديد 

 17.8 47827 48115 1726 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 4.4 14587 14475 511 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 77.7- 4621 4147754 147 عدد -توافق با مالکين 

 716.7 75777 1778 1217 عدد -اداري   رفع خالف شده

 1.6- 7215 7855 271 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 57.7 77267 41677 1572 عدد -بالغ راي صدور ا

 11.7- 45655 47515 1117 عدد -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 24.2- 2164 1487 175 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 17.7 4171 4475 142 باب -فك پلمپ مجاز 

 1751.7 1758415 756552 772717 مترمربع -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 445.5 858527 451564 47645 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

 4541.1 15575577181 215515566 265265855 ميليون ريال -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذيره( 

ميليون  -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير کاربري( 

 ريال
11247726825 24525827464 451225815165 271.1 

 2145.1 4714887427 58444755 151626747 ميليون ريال -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زيربنا( 

 117.1 1541884252 264752186 28111775 ميليون ريال -مبلغ جرايم وصولي ماده صد)پارکينگ ساختمان( 

 ميليون -مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم کميسيون ماده صد( 

 ريال
1127721845 1258141155 45188621822 1867.6 

 18.2- 181 711 75 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
 

ی
عموم

 
ق

مناط
 

 14755 781 71877 4542 5555 258 1541 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

 15815 11567 48546 75865 14477 84154 17687 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

 415 62 426 414 171 756 177 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

 در برنامه هاي سيما(تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا حضور 
74 58 54 5 22 1 77 

 14 655 14 8415 1284 14 165 مورد -افکارسنجي 

 512 451 555 55 288 727 16 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 287 155 751 11 222 752 71 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 1 4 1 4 8 1 5 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 145 77 6 47 288 57 21 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 86 4 1 47 127 21 7 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 146 8 8 47 66 26 85 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 22155 71252 177255 25855 24785 756555 44772 قطعه -تهيه عکس 

 1455 875 772 7476 1722 4875 777 نفر -ندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري شرکت کن

تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوين( 

 مورد -
4445 46 115 11 417 67 417 

 7775 1225 7161 15268 1475 117715 17788 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 11221 1221 7687 85145 155 457524 6777 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 18565 77 71727 1515 5215 478 7112 عدد -اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به ساير رسانه ها 

 418 67 426 712 475 755 411 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 414 11567 46515 45655 581 81254 14617 تعداد - www.tehran.irنعکس شده در پرتال اينترنتي اخبار م

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران يا 

 مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي راديو
52 86 212 21 74 87 552 

ارشد در معاونت براي مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران 

 توليد اخبار حوزه شهرسازي
2 5 47 21 5 75 751 

 28 22 55 7476 1757 28 27 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 115455 84 172251 158411 77655 124555 81247 عدد -smsارسال کارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و 

 17 12 15 15 72 75 7 عدد -ر نامگذاري معاب

 14 471 4418 262 5625 717 2847 عدد -تهيه بريده جرايد 

 275 46 887 12 15 15 17 مورد -بازديد از مساجد و مراکز مذهبي 

 75 8 184 8 76 125 14 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 214 2 644 14 427 254 487 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 211 47 7551 67 118 711 857 مورد -گزاري همايش، جشنواره و کارگاه بر

 5 5 527612 5186 155755 115155 71166 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 1 5 12 2 47 47 14 عدد -تيزر تهيه شده 

 1465 477 42765 151 18 7575 5 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 28 16 758 151 61 76 4 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 15274 4551 7415 8668 1554 457524 17518 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 72768 11757 17721 47145 2655 457524 71855 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 72 15 474 26 44 151 14 مورد -اقصه و فراخوان به جرايد ارسال آگهي مزايده و من

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط عمومي( 

 تعداد -
14417 81254 11457 44472 8755 81 14525 
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 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
ع 

ی
موم

 
ق

مناط
 

 2485 726 167 1872 1215 7625 1715 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

 24455 6774 15272 7777 17576 8275 4655 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

 415 445 68 71 187 457 445 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

نگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي تلويزيوني)فيلمبرداري در هماه

 محل يا حضور در برنامه هاي سيما(
5 7 48 2 76 26 175 

 5 145 5 5 1245 5 5 مورد -افکارسنجي 

 225 475 48 168 76 115 11 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 278 782 74 71 15 75 755 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 25 4 1 5 1 5 5 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 121 24 48 7 15 2 48 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 771 78 44 5 5 5 48 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 124 75 44 7 15 2 48 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 15675 25571 78465 85781 55656 27555 65755 قطعه -تهيه عکس 

 5155 1541 147 716 4754 1825 1656 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

 747 471 5745 67 11 76 44 مورد -تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوين( 

 158255 27452 5757 161 1277 2477 2465 عدد -يغات و انتشارات تهيه و نصب بنر واحد تبل

 75655 11151 1715 7171 4711 1471 17841 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 15555 771 715 1872 5 7625 1745 عدد -اخبار منعکس شده )آکهي، گزارش و ...( به ساير رسانه ها 

 788 725 68 441 112 457 445 تعداد -ه به سما اخبار ارسال شد

 72855 11515 68 8765 17576 8275 2787 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران يا مسئولين 

 معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي راديو
421 16 75 471 21 175 227 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در معاونت براي توليد 

 اخبار حوزه شهرسازي
5 5 46 18 77 76 141 

 557 115 21 21 55 25 27 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 555555 45114 162 151727 17675 1555 151555 عدد -smsارسال کارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و 

 141 17 5 8 2 5 24 عدد -نامگذاري معابر 

 8215 148 755 1872 475 7625 425 عدد -تهيه بريده جرايد 

 185 67 78 45 81 47 7 مورد -بازديد از مساجد و مراکز مذهبي 

 745 51 6 7 5 5 5 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 71 71 5 11 576 17 441 مورد -فرهنگي  نمايشگاه هاي

 1575 172 5 474 765 22 715 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 71755 15554 5 4555 145 714 4155 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 676 148 4 1 5 7 5 عدد -تيزر تهيه شده 

 2475 788 445 7155 4855 855 175 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 458 71 6 42 72 11 8 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 151655 78581 4627 2488 1814 4281 11758 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 157555 25764 7716 7118 1415 47817 25687 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 171 71 24 154 46 2 44 مورد -ارسال آگهي مزايده و مناقصه و فراخوان به جرايد 

 -توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط عمومي( 

 تعداد
5 8275 72 8765 15272 7226 57655 
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ط
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ی
عموم

 
ق
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 45668 65 7875 1444 827 275 1517 785 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

 - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

 تعداد
42465 2641 65578 7162 1744 6275 7772 7457 

 178 112 172 172 115 112 184 148 تعداد -سما اخبار انعکاس يافته در 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا حضور در برنامه هاي 

 سيما(

17 14 6 54 5 4 2 24 

 258 717 425 5 47 5 5 766 مورد -افکارسنجي 

 461 148 512 455 15 775 52 567 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 1714 717 412 14 75 1265 62 885 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 1 1 5 7 7 1 5 5 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 18 5 42 17 77 2 71 1825 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 11 5 42 1 16 5 71 188 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 47 1 46 12 75 2 71 12 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 55252 417555 55725 78671 45176 47558 187755 75725 قطعه -تهيه عکس 

 -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

 نفر
1481 511 584 122 867 1217 184 5772 

برداري و ميکس و مونتاژ و تهيه و مستندسازي فيلم )تصوير

 مورد -تدوين( 
124 17 524 7578 17 17 1 148 

 15518 41655 1554 4154 4616 4615 7826 84557 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 1781 75565 1711 4882 7824 4171 711 5 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 -کس شده )آکهي، گزارش و ...( به ساير رسانه ها اخبار منع

 عدد
1472 2715 867 1546 1754 7757 1551 1641 

 445 175 418 751 175 146 1212 711 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

 تعداد
745 2772 1586 5 5547 6185 425 6726 

ي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري هماهنگ

خبرنگاران يا مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي 

 راديو

71 16 45 25 14 41 2 21 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در معاونت 

 براي توليد اخبار حوزه شهرسازي
175 77 15 15 5 45 5 165 

 717 22 27 26 84 27 22 27 مورد -ردم در شهرداري مالقات عمومي شهردار با م

ارسال کارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و 

sms- عدد 
11465 47555 187187 57454 7751 74777 16755 41655 

 12 5 5 44 78 72 7 44 عدد -نامگذاري معابر 

 45554 65 7475 156 555 425 71 44 عدد -تهيه بريده جرايد 

 115 147 55 11 25 725 8 57 مورد -بازديد از مساجد و مراکز مذهبي 

 5 5 14 44 12 17 4 2 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 65 76 454 75 157 45 17 186 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 825 476 1127 47 66 711 17 754 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 5 11555 45455 4485 11165 776455 5 47615 جلد -ن، ادعيه و کتاب اهداي قرآ

 5 1557 5 5 11 5 5 7781 عدد -تيزر تهيه شده 

 41711 1815 515 1651 5726 1 57 1261 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 115 42 46 27 125 15 4 51 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 5447 7115 4246 4115 4452 4262 1627 1127 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 48514 118655 2117 41528 4755 45571 1757 5 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 42 41 25 65 15 45 51 75 مورد -ارسال آگهي مزايده و مناقصه و فراخوان به جرايد 

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط 

 تعداد -عمومي( 
745 2721 1226 7167 5 6275 444 45668 
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ط
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ی
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 11.56 157484 76782 2788 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

 41.51 217125 721421 16117 تعداد - www.tehran.iriار منعکس شده درپرتال اينترانتي اخب

 -14.72 2111 2144 161 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا 

 حضور در برنامه هاي سيما(
72 757 127 11.8- 

 5.65 11865 11572 571 مورد -کارسنجي اف

 -5.66 5861 8578 456 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 42.2 6527 8215 788 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 75.18 64 87 2 مورد -برگزاري مراسم کلنگ زني 

 -74.22 4168 2142 141 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 17.67 1527 855 21 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 -7.16 182 172 75 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 17.67 1585715 1715818 11116 قطعه -تهيه عکس 

 15.15 75622 74525 1847 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

 -15.77 12427 18641 821 مورد -سازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوين( تهيه و مستند

 -18.15 276226 576147 44851 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 -7.88 271171 527111 44741 عدد -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 2.12 154651 76111 2817 عدد -ارش و ...( به ساير رسانه ها اخبار منعکس شده )آکهي، گز

 12.47 1141 8472 742 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 5.57 457755 454212 11521 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

لين معاونت هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران يا مسئو

 جهت انعکاس در برنامه هاي راديو
141 4751 4851 14.17 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در معاونت براي توليد اخبار حوزه 

 شهرسازي
55 1148 1115 75.87- 

 474.65 8252 1742 471 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 -86.51 1757277 8447411 67586 عدد -smsپيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و ارسال کارت دعوت، 

 -18.64 285 557 41 عدد -نامگذاري معابر 

 42.51 56167 28677 4825 عدد -تهيه بريده جرايد 

 4.72 7164 7571 125 مورد -بازديد از مساجد و مراکز مذهبي 

 141.45 657 716 77 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 -55.14 7752 6611 165 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 5.1 11775 15671 516 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و کارگاه 

 146.58 1615462 645281 65425 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و کتاب 

 172.81 8525 4518 415 عدد -تيزر تهيه شده 

 -24.61 15422 171111 7245 نفر -ي شهردار در مساجد شرکت کنندگان در مالقات عموم

 75.77 1276 1154 86 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 2.61 256578 278157 45645 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 -17.77 185751 727264 72167 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 67.78 1742 871 85 مورد -ل آگهي مزايده و مناقصه و فراخوان به جرايد ارسا

 8.51 454751 471716 11211 تعداد -توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط عمومي( 
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 425 5 5 21 5  85 عدد -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 15 17 14 26 45 541 12 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 274 5 256 117 45 512 756 عدد -طرح  امالك در

 842 5 256 4516 147 5 85 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 17 5 875 15 42 5 5 عدد -کتي بررسي پرونده هاي مشار

 27 42 711 18 22 145 12 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 4 5 5 5 5 5 5 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 2 5 7 2 1 12 1 عدد -توافق فروش متروکه 

 484 5 5 5 5 5 5 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 2717 5 11587 6428 45488 24111 45411 ميليون ريال -فروش متروکه 

 555155 18 1721615 462757 541777 242512785 4188588 ميليون ريال -مبلغ خريد امالك واقع در طرح ها 

 555155 155474 825226 466781 778567 242512785 4188588 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 5 75555 811221 72586 5 5 5 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 1565854 5 77577 7751825 451555 5 1817746 مترمربع -مساحت امالك واراضي در اختيار 

 762 5 5 752 147  265 عدد -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 4121 5518 25728 5625 1874 171572817 72426 مترمربع -عرصه تملکي 

 546677 155474 1155154 466781 778567 242512785 1678588 ميليون ريال -تملك هزينه

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت
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و 
 

ت
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ستغ
م

 
ق

مناط
 

 5 1145 5525 5 5 5 625 عدد -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 86 45 155 71 77 11 1 عدد -اد انتقالي به شهرداري اسن

 81 128 245 171 88 25 7255 عدد -طرح  امالك در

 1786 1872 15777 5 51 5 5 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 5 5 52 86 5 5 5 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 16 24 1557 451 122 42 4 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 5 5 5 5 5 5 1 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 1 72 5 1 11 15 4 عدد -توافق فروش متروکه 

 5 5 5 5 5 5 11471 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 465 746876 5 727 6828 54417 78182 ميليون ريال -فروش متروکه 

 724181 577654 4171778 171741 111848 417248 25717 ميليون ريال -مبلغ خريد امالك واقع در طرح ها 

 777811 577656 4285778 162711 155148 144167 45718 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 4255 5 5 14257 41755 174841 15887 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 2881 1247745 85711 5 2484 5 5 مترمربع -مساحت امالك واراضي در اختيار 

 1786 1872 11116 5 5 5 755 عدد -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 5771 8125 21211 4577 2484 14268 847 مترمربع -عرصه تملکي 

 5 274167 4275778 176741 111848 5 45718 ميليون ريال -هزينه تملك
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ق
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منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد -قابل واگذاري  -
5 26 1455 5 7465 5 145 5 

 45 12 17 76 25 48 51 511 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 47 158 61 177 87 12255 78 875 عدد -طرح  امالك در

 47 7846 5 2874 86 7555 1865 5 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 عدد
5 78 5 8 44 5 15 5 

 5 22 147 87 25 142 12 875 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 -توافق فروش اضافه مساحت 

 عدد
5 5 7 5 4 5 5 5 

 1 171 4 6 1 41 7 8 عدد -توافق فروش متروکه 

ميليون  -فروش اضافه مساحت 

 ريال
5 5 1282 5 12151 5 5 5 

 2174 171 41775 4155 5 17572 6151 4572 ميليون ريال -فروش متروکه 

مبلغ خريد امالك واقع در طرح 

 ميليون ريال -ها 
1842611 82411 148227 1674181 121865677651 626617 485178 561716 

 -غ کل توافق شده غيرنقدي مبل

 ميليون ريال
1557171 26714 75172 1577866 121726115817 218765 27145 561716 

 -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 ميليون ريال
11172 15765 78757 476217 57715876555 467254 444818 5 

مساحت امالك واراضي در اختيار 

 مترمربع -
5 16215462 1155111 188452 4275161 2555 116245 11481 

وضعيت اموال غير منقول 

 عدد -منطقه)تحت بهره برداري( 
5 1871 1655 5 186 5 672 5 

 11481 115 72585 52577 111167 8877 1777 445571 مترمربع -عرصه تملکي 

 561716 485178 717517 477755771651 5 175171 82411 1842611 ميليون ريال -هزينه تملك
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 - 11777 7685 511 عدد -قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 77.56 1168 1771 61 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 21.55 42175 18751 1571 عدد -طرح  امالك در

 74.81 75664 47416 1252 عدد -ي در اختيار امالك واراض

 -74 777 1714 24 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 171.65 2514 1575 456 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 -77.57 6 1115 5 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 24.56 475 451 17 عدد -توافق فروش متروکه 

 -155 41156 11125722727 1457 يون ريالميل -فروش اضافه مساحت 

 -75.15 577171 651254 48771 ميليون ريال -فروش متروکه 

 - 126142258561 16155774674 8174741514 ميليون ريال -مبلغ خريد امالك واقع در طرح ها 

 - 126768454776 71255281272 8122641258 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده غيرنقدي 

 - 57714266588 2511774675 4878544456 ميليون ريال -مبلغ کل توافق شده نقدي 

 -77.72 75641878 52824151714 1255768 مترمربع -مساحت امالك واراضي در اختيار 

 15.85 41545 17226 1545 عدد -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 - 176188721 4118771 7551567 مترمربع -عرصه تملکي 

 - 425721757561 11814177575 15742872452 ميليون ريال -هزينه تملك
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تقديم لوايح حقوقي و کيفري و دفاعيات در 

 عدد -ي پرونده هاي مطروحه در دادگاه عموم
218 177 486 172 484 477 471 

ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و دادنامه 

 عدد -پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
475 415 468 167 851 71 112 

 156 151 851 717 452 755 524 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   م کلياحکا به
6 78 77 185 7 71 87 

اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع 

 عدد -قضائي 
56 5 17 21 151 175 7 

 -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 عدد
16 88 6 76 154 72 75 

 5 42 452 42 47 145 4 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 475 441 424 118 717 162 754 عدد - بررسي قـراردادها

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره 

 عدد -امالك و مستغالت منطقه 
17 415 755 85 747 155 155 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 عدد -
156 417 271 411 782 167 82 

ي بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراض

 عدد -
1 6 5 5 5 5 5 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
27 57 168 65 185 411 2 

 885 812 4715 271 4558 521 425 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، 

 عدد -شهرسازي و... 
15 245 4558 746 4715 855 176 

 5 5 5 5 5 4 4 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 8518 7577 15565 7271 4712 6415 8727 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 114 781 181 156 77 55 117 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 176 156 484 15 5 155 781 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال 

 عدد -رسيدگي دادسراي نظامي 
8 44 5 184 5 5 5 

 1 18 1555 2 5 5 1 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

سد معبر   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 عدد -نواحي 
71 175 5 118 156 52 15 

 -حه دفاعيه حضور در جلسات دادگاه و تنظيم الي

 عدد
288 787 481 171 777 755 771 

حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 عدد -
1558 261 816 611 1657 565 854 

 77746711117 111 5 5 6847517 118815555 5 ميليون ريال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 147 148 416 55 412 155 474 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ي

امورحقوق
 

ق
مناط

 

تقديم لوايح حقوقي و کيفري و دفاعيات در 

 عدد -پرونده هاي مطروحه در دادگاه عمومي 
116 272 72 456 415 25 412 

و دادنامه ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه 

 عدد -پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
87 15 7 85 84 17 112 

 11 181 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 
 

155 84 7 766 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي به
77 1 

 
481 12 17 1 

اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع 

 عدد -قضائي 
46 16 

 
57 17 5 18 

اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 عدد -
62 7 

 
77 75 5 141 

 2 28 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 
 

5 5 45 187 

 446 26 155 417 161 86 115 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره 

 عدد -ه امالك و مستغالت منطق
77 15 224 187 457 142 175 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 عدد -
65 11 

 
155 15 174 561 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور 

 عدد -اراضي 
5 1 

 
5 5 7 411 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
75 156 

 
5 145 85 5 

 5 127 عدد -خ استعالم به کليه واحدها پاس
 

225 716 81 778 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، 

 عدد -شهرسازي و... 
85 75 

 
178 775 85 541 

 5 16 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 
 

5 5 5 4 

 4568 1684 6454 7517 67 187 755 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 61 6 66 128 21 187 751 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 121 475 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 
 

165 121 76 5 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال 

 عدد -رسيدگي دادسراي نظامي 
5 5 

 
5 5 5 5 

 2 155 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 
 

5 5 76 5 

سد معبر   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 عدد -نواحي 
22 8 6 411 26 1 61 

حضور در جلسات دادگاه و تنظيم اليحه دفاعيه 

 عدد -
624 572 72 151 451 57 211 

حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 عدد -
615 755 11 254 854 14 817 

 11577 4572 16454772276 45125 17175 155455476 16712 ميليون ريال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 187 47 52 771 11 71 725 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

امورحقوق
 

ق
مناط

 

و کيفري و دفاعيات در  تقديم لوايح حقوقي

 -پرونده هاي مطروحه در دادگاه عمومي 

 عدد

678 124 565 712 442 555 456 411 

ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و 

 عدد -دادنامه پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
217 81 754 712 715 156 411 278 

 255 125 275 757 485 477 175 555 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماکن

 عدد -قضائي   احکام کلي به
552 66 157 175 5 445 16 44 

اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع 

 عدد -قضائي 
265 24 17 126 1 54 58 65 

اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع 

 عدد -قضائي 
571 15 7 175 8 75 16 16 

 185 46 16 5 118 4 5 681 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 478 157 275 557 485 127 167 762 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره 

 عدد -امالك و مستغالت منطقه 
1515 26 185 414 461 577 71 186 

حوزه  بررسي و اظهار نظر پرونده هاي

 عدد -شهرسازي 
818 28 156 118 5 15 128 174 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور 

 عدد -اراضي 
212 5 6 474 5 5 15 15 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
815 5 127 55 77 112 18 81 

 1571 746 7616 176 715 185 155 667 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، 

 عدد -نوسازي، شهرسازي و... 
755 172 71 174 5 4575 178 1887 

 172 5 5 5 5 5 5 51 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 2418 4567 224 7214 7775 2557 652 7546 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 81 161 257 877 455 167 71 185 عدد -هاي قضائي   پروندهتشکيل 

 -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

 عدد
288 51 84 471 715 186 175 412 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال 

 عدد -رسيدگي دادسراي نظامي 
5 5 5 67 5 1 4 7 

 -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 عدد
766 6 77 174 17 2 5 22 

سد   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 عدد -معبر نواحي 
848 115 177 758 47 717 42 17 

حضور در جلسات دادگاه و تنظيم اليحه 

 عدد -دفاعيه 
675 784 27 475 241 746 457 755 

حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري 

 عدد -شکايات 
517 251 245 241 185 1755 272 477 

 465555552 41475 48182156555 5515 1128 47117 17665 7518266554 ميليون ريال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 68 26 1474 821 464 185 85 875 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

امورحقوق
 

ق
مناط

 

يم لوايح حقوقي و کيفري و دفاعيات در پرونده هاي مطروحه در تقد

 عدد -دادگاه عمومي 
475 8671 8271 5.58- 

ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و دادنامه پرسنل و پيمانکاران 

 عدد -شهرداري 
415 2487 2875 6.28 

 14.11 8677 8141 747 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

 -قضائي   احکام کلي غير مجاز تجاري با توجه به اي پلمپ اماکناجر

 عدد
61 1277 1645 41.15 

 -8.47 1765 1211 88 عدد -اجراي قرار کارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 7.17 1561 1547 18 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 -41.42 1678 4771 61 عدد -بررسي پرونده هاي مشارکتي 

 7.12 8784 5647 467 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالك و مستغالت 

 عدد -منطقه 
474 5154 5572 1.17- 

 -5.22 2155 2147 175 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 -11.1 1516 1471 26 عدد -واحد امور اراضي  بررسي و اظهار نظر پرونده هاي

 -7.4 4744 7416 177 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 46.14 18445 14885 114 عدد -پاسخ استعالم به کليه واحدها 

 21.24 17721 7656 882 عدد -پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرسازي و... 

 -71.7 487 775 17 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 -5.41 65718 68457 7756 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 -4.5 7115 7655 187 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 -15.68 2457 2116 457 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

 -ه هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي نظامي تقديم دفاعيه پروند

 عدد
12 141 462 147.84 

 12.28 4216 1768 115 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 5.57 4116 4154 142 عدد -سد معبر نواحي   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 -5.67 6851 6816 771 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظيم اليحه دفاعيه 

 -5.11 17254 17281 811 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 -46.57 127877772525 456564417272 8651524217 ميليون ريال -مبالغ وصول چکهاي برگشتي 

 2.16 5787 5126 422 عدد -اقامه دعوي کيفري در مراجع قضائي 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7همنطق 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 

تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 مورد -
165 115 181 15 148 167 175 

 177 171 111 1 172 16 4427 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 177 487 148 114 185 117 475 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 175 168 146 15 111 111 474 مورد -جام جلسات مناقصه ان

 1548787754817 727427661854 4428777 471577 1428111 777717 18411464 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 86 21 11 5 48 48 17 مورد -مناقصات تجديد شده 

 88 144 5 1 158 54 5 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 

 
 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 

 -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 مورد

54 64 5 152 117 175 175 

 471 61 75 156 115 21 155 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 16 17 171 18 157 86 12 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 26 52 112 75 472 64 54 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 1215872 646174 117716 525167 655522 724655 1175865 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 41 71 11 48 85 46 11 مورد -مناقصات تجديد شده 

 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
75 5 146 156 71 11 441 

 
 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 

تنظيم صورتجلسات کميسيون 

 مورد -مناقصات 
165 145 77 161 455 455 82 145 

 777716 52 455 416 161 117 75 151 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 44 47 174 418 451 64 61 111 مورد -م وچاپ آگهي مناقصه تنظي

 157 45 458 455 161 77 175 165 مورد -انجام جلسات مناقصه 

ميليون  -حجم قراردادهاي منعقده 

 ريال
71778 551516 185456 611658 1587822 168818555555 616855 1555178 

 74 15 71 17 24 16 76 51 مورد -مناقصات تجديد شده 

 17 5 188 455 111 117 152 125 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
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حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 

 -تنظيم صورتجلسات کميسيون مناقصات 

 مورد
147 1876 4646 14.1 

 41161.2 252172 1677 16715 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 26.5 4517 1177 111 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 87.1 4685 1872 175 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 5.6 4158681181775 4576755667727 76577127871 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 81.5 151 285 72 مورد -مناقصات تجديد شده 

 11.6 4525 1155 77 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
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 37در سال حجم فعالیت های انجام شده در حوزه فنی و عمرانی مناطق 
 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

ی
نگهدار

 
ی

پلها
 

ی
بتن

 و 

ی
فلز

 
سواره
 

رو
 

 5 5 5 5 8565 5 1754 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 5 5 5 5 25 15 5 مترمکعب -يون اجراي فنداس

 587 5 5 15 148 86 151 مترمکعب -بتن ريزي 

 277 5 5 5 865 88 81 مترمکعب -تخريب 

 5 5 5 5 55 125 4157 کيلوگرم -ترميم نرده 

 4716 5 5 21 115 114 5 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 577 5 5 17 474 52 115 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 5 5 5 5 8 5 5 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 5 5 5 5 171 155 614 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 5 5 5 5 75 5 5 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

نگهدار
 ی

ی
پلها

 
ی

بتن
 و 

ی
فلز

 
سواره
 

رو
 

 51 1818 672 5 5 5 715555 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 255 1211 482 5 5 5 5 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 174 1521 272 5 5 816 45775 مترمکعب -بتن ريزي 

 141 1626 211 5 5 4785 7751 مترمکعب -تخريب 

 2485 774 5172 5 5 5 5 کيلوگرم -ترميم نرده 

 655 667 2188 5 5 5 75674 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 152 4412 756 5 5 271 2141 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 7185 765 777 5 5 5 1517 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 115 1728 415 5 5 5 5 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 545 855 272 5 5 5 7167 مترمربع -خامت ض 44cmديوارچيني با کمتر از 

 

 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

ی
نگهدار

 
ی

پلها
 

ی
بتن

 و 

ی
فلز

 
سواره
 

رو
 

 7476 8618 5 11 5 5 4555 5 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 774 51 5 5 4 5 5 5 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 1154 14 7266 61 7 111 175 5 مترمکعب -بتن ريزي 

 1271 78 8577 152 5 1456 176 5 مترمکعب -تخريب 

 5 2455 175 1 4 5 5 75 کيلوگرم -ترميم نرده 

 8747 7155 11555 411 555 8766 455 5 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 1511 75 5 78 5 5 84 5 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 مترمکعب
5 5 5 5 5 5 74 1752 

 5754 4255 1472 5 4 5 5 5 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 4217 875 55 5 55 5 185 5 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 
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حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
تعمیر
 و 

نگ
ی

هدار
 

ی
پلها

 
ی

بتن
 و 

ی
فلز

 

سواره
 

رو
 

 157.1 777872 151714 11675 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 454.5 7164 752 125 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 67.1- 72688 716756 1568 مترمکعب -بتن ريزي 

 5.2- 45512 41571 1187 مترمکعب -تخريب 

 85.1- 17526 58715 667 کيلوگرم -ترميم نرده 

 8.5 172721 148175 8176 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 65.2 15155 5117 261 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 مترمکعب
782 4177 1777 482.6 

 7.1- 14781 17852 581 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 مترمربع
715 1152 6171 17.1 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 1556881 125548 8541786 1676746 2171671 7551672 5577775 مترمربع -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 187748 745617 856751 815557 1158115 1551241 115555 تن -آسفالت اساسي 

 25727 178256 1158854 116456 187165 747844 256542 تن -آسفالت لکه گيري 

 74551 17771 158527 18811 177866 16755 114175 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 1772582 1225717 1888227 1755155 4257675 7622711 1177511 مترمربع -آسفالت اساسي 

 125515 72766 185151 758865 564755 777527 644727 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 457557 178464 182772 661418 1551816 1158215 1688722 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 467178 148747 876512 1415442 871521 727527 187861 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 717 1175 155 185 5 4611 15 تن -آسفالت پليمري 

 5 7455 5 185 5 1856 5 مترمربع -آسفالت پليمري 

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 1255758 4152112 1584576 1147711 144741 175617 515611 مترمربع -و روکش آسفالت روسازي و تراش 

 752114 15255 67211 451544 417577 152778 111727 تن -آسفالت اساسي 

 82711 485867 111528 51751 85712 81786 57551 تن -آسفالت لکه گيري 

 71715 61225 81111 21524 18876 47658 77724 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 1287812 257747 814111 821248 562672 141727 178646 مترمربع -آسفالت اساسي 

 112888 256741 765172 425651 57445 141517 177272 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 746111 4515551 1587512 717471 415745 465116 424578 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 445756 747417 171625 177157 722785 114251 142481 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 5 27 2782 665 5 15 5 تن -آسفالت پليمري 

 5 11855 72775 4715 5 255 11515 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت
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خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 مترمربع
1245778 1161721 642511 1516278 4412612 1652616 1412421 587552 

 477177 112782 476766 65271 754872 28565 265157 742572 تن -آسفالت اساسي 

 111151 15561 418677 445461 424181 77572 174551 454177 تن -ري آسفالت لکه گي

 77782 25787 42555 81717 77847 11167 64882 17612 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 4275215 887471 4456146 788555 1877118 474246 1185515 678584 مترمربع -آسفالت اساسي 

 455541 145724 141682 178518 121255 11484 116675 167117 ربعمترم -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 517771 711275 141627 516774 1556474 427817 715567 884884 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 68167 475581 445264 777775 116677 157248 741815 416117 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 785 4 5 15 41 5 1457 5 تن -آسفالت پليمري 

 5 155 5 75 158 5 2218 5 مترمربع -آسفالت پليمري 
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خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
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سواره
 

رو
 

 -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 مترمربع
4162878 2865267 5712487 17.52 

 -17.75 524211 875771 747287 نت -آسفالت اساسي 

 -6.11 254157 278441 177777 تن -آسفالت لکه گيري 

 -8.47 147871 171772 56775 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 -47.42 4772547 7644185 1451581 مترمربع -آسفالت اساسي 

 -75.58 847552 781858 485215 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 -5.56 4567466 4458771 114555 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 57.28 1211542 756677 781457 تن -آسفالت روسازي و تراش و روکش 

 -45.16 845 167 555 تن -آسفالت پليمري 

 -51.85 7785 8755 7547 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 3منطقه 6قهمنط 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت
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ی

عمران
 

بوستانها
 

 15 1745 5 18757 1551 285 287 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 15 115 5 5 45 4278 577 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 5 5 5 5 2555 1555 75 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 475 1725 5 2548 5 11585 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 5 1441 5 5 5 425 5 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 5 5 5 156 5 5 5 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 1571 42177 15755 7882 12752 12541 8512 مترمربع -احداث معابر 

 5 1127 5 8 66 124 25 عدد -بازسازي دريچه 

 5 4157 5 5 5 25 5 بعمترمر -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 5 1156 5 2725 5 12 5 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 652 6112 1251 154 4714 5451 7777 مترمکعب -بتن ريزي 

 5 1481 75 8556 5 778 15 مترمربع -تاسيسات برقي 

 5 255 75 866 5 778 165 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 5 15 5 5 5 5 5 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 1146 7655 2456 552 7685 7865 1245 مترمکعب -تخريب 

 21 2814 741 1145 177 5871 115 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 5 75 5 521 4 11 5 عدد -بازسازي آبخوري 

 5 7255 5 415 15 165 5 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 15 1225 5 5 5 85 5 مترمربع -مکانيکي بازسازي تاسيسات برقي و 

 5 4155 5 1775 5 7865 5 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 5 1771 5 5 5 485 5 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 5 125 5 158 5 555 116 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 4751 17778 14527 17285 17551 44878 18515 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 281 15186 2711 4556 7554 11572 45714 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 65555 4561 7775 15 445 457775 28812 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 5 1716 5 167 5 1157 4165 مترمکعب -فونداسيون 

 445 6565 2417 215 771 1757 4555 مترمربع -قالب بندي 

 45 115 155 4426 5 867 442 مترمربع -سازي با موزائيك ويژه نابينايان  کف

 4555 7674 17615 855 1742 4665 5565 مترمربع -محوطه سازي 

 786 7847 582 152 785 6584 1158 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 445 715 5 5 5 125 75 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 15 1141 5 5 5 275 5 مترمربع -ا( نازك کاري ) ديواره

 5 215 75 5 5 25 5 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 455 615 4145 155 5 485 5 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 5 155 255 115 5 155 2445 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 455 5 5 482 5 1455 415 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 5 1715 5 41 5 555 485 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 155 1265 415 854 5 85 415 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 5 144 5 5 455 5 7455 مترمکعب -کف تراشي 

 5 125 455 475 14 685 151 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 5 215 5 5 5 155 5 مربعمتر -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 5 18 5 564 5 7 5 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 5 14748 6655 1167 11826 6842 55 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 5 4712 741 755 5 115 155 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       494
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 1525 5 7515 575 5 5 5 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 85 855 4777 5 5 5 5 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 5 822 5 5 5 5 7555 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 5 5 45 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 255 176 456 61 5 5 115 مترمربع -شتي احداث سرويس بهدا

 5 1687 5 5 5 5 5 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 87715 4667 4755 755 785 5 46454 مترمربع -احداث معابر 

 422 477 717 447 5 5 624 عدد -بازسازي دريچه 

 255 258 847 15 5 5 5 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 5 167 41 14 5 5 11 عدد -زي و تعميرات تجهيزات بازسا

 1775 1258 1515 1424 776 5 48155 مترمکعب -بتن ريزي 

 127 478 72 25 5 5 4671 مترمربع -تاسيسات برقي 

 117 727 7 15 5 5 2474 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 75 58 5 5 5 5 2 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 44155 1544 1117 1817 876 5 7477 مترمکعب -تخريب 

 547 4527 15 14 5 5 46 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 4 251 27 7 5 5 5 عدد -بازسازي آبخوري 

 775 266 67 5 5 5 1755 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 15 556 1455 75 5 5 5 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 855 815 447 5 5 5 5 مترمربع -زسازي زمين بازي و ورزشي با

 15 658 847 487 5 5 5 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 15 4116 655 71 5 5 5 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 51125 7265 7787 415 7764 5 87774 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 14256 1678 1547 811 215 5 87711 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 1415 1424 1616 811 174 5 87711 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 45 1187 1174 5 5 5 5 مترمکعب -فونداسيون 

 2755 1215 1467 5 267 5 41556 مترمربع -قالب بندي 

 5675 5 126 5 785 5 4415 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 5172 7485 8172 5 4155 5 5 مترمربع -محوطه سازي 

 1166 461 867 75 15 5 15 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 65 5 155 16 5 5 7475 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 155 1185 1547 1585 5 5 1725 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 5 748 265 5 5 5 5715 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 155 5 155 4 5 5 5 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 156 677 441 45 5 5 52185 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 76 5 46 5 5 5 2455 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 25 211 1771 74 5 5 1871 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 25 1517 1111 15 5 5 1571 مترمربع -زي( نازك کاري ) کفسا

 185 1521 1854 126 5 5 5 مترمکعب -کف تراشي 

 478 4141 75 5 5 5 7254 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 5 5 86 4 5 5 5 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 47 167 1 5 5 5 77 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 2215 177 1255 4426 5 5 176645 مترطول -ربرش آسفالت با کات

 645 761 145 7 5 5 5 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 185 5 5 4655 5 65 555 5 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 4181 11 5 456 5 15 147 81 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 455 5 5 5 5 5 5 5 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 5 5 1655 6155 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 5 5 5 424 5 5 6515 5 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 1471 5 5 4415 5 5 5 5 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 15785 65 7875 18586 5 5 17115 7274 مترمربع -احداث معابر 

 287 12 15 77 1 5 144 5 عدد -بازسازي دريچه 

 5 5 5 5 5 5 756 5 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 5 5 5 5 5 5 411 5 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 44122 5 7411 2751 144 487 1714 1178 مترمکعب -بتن ريزي 

 1285 5 5 151 5 5 1175 14 مترمربع -تاسيسات برقي 

 115 5 5 418 5 5 847 5 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 5 5 1 5 5 5 1 5 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 1727 25 2555 4617 465 1551 1212 7455 مترمکعب -تخريب 

 515 4 12 4585 5 5 172 145 مترمربع -پ احداث و ترميم رم

 78 5 5 5 1 5 118 4 عدد -بازسازي آبخوري 

 616 5 515 215 5 5 825 5 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 1565 5 5 5 5 5 158 5 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 425 5 5 255 5 5 5 5 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 1578 5 85 5 5 5 886 5 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 755 5 5 75 5 15 575 5 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 41767 7255 46545 58772 165 816 6251 15675 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 11477 85 15188 2745 185 15 4774 7715 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 15278 85 5745 51151 487 5 7581 756 مترمکعب -ت خاکي )ماشيني(عمليا

 1882 5 15 15 5 5 87 11 مترمکعب -فونداسيون 

 6266 5 8828 5517 5 155 4125 1511 مترمربع -قالب بندي 

 1161 5 65 1775 725 5 787 1755 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1161 5 1515 25655 5 115 1185 5611 بعمترمر -محوطه سازي 

 2167 5 45712 14678 45 111 6726 665 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 1572 5 5 245 5 5 745 5 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 4825 5 5 114 5 5 8177 117 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 25 5 5 5 5 5 1452 5 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 2844 5 5 825 5 5 4761 5 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 7828 5 5 415 5 5 8845 5 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 4478 5 5 255 5 5 1165 121 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 7268 5 5 515 5 5 566 5 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 2755 5 5 1677 5 155 4211 5 مترمربع -کاري ) کفسازي( نازك 

 1817 5 5 5 5 655 15 75 مترمکعب -کف تراشي 

 1471 65 465 75 15 5 5 22 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 1466 5 5 8 5 5 52 5 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 5 5 5 1 5 5 5 5 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 1271 1655 11425 1575 1665 455 1441 125 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 477 5 46 475 62 5 164 1814 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 -26.1 46517 55564 1478 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 -44.77 7577 14226 278 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 41.87 7712 1721 248 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 -5.27 46468 47746 1468 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 -72.51 11764 11761 511 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 2.6 11566 11551 541 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 -45.1 427816 752714 11518 مترمربع -احداث معابر 

 -27 2811 7557 415 عدد -بازسازي دريچه 

 -14.62 2518 12162 167 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 55.17 8877 2256 752 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 74.51 77282 15574 2426 مترمکعب -بتن ريزي 

 -14.17 12617 52867 818 مترمربع -تاسيسات برقي 

 -17.72 6561 25756 786 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 -22.51 154 162 5 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 17.64 64617 14187 7185 مترمکعب -تخريب 

 -17.87 42747 117272 1158 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 52.67 1715 627 85 عدد -زي آبخوري بازسا

 -75.61 6252 14447 762 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -72.56 5417 66124 471 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 -62.6 7726 85247 254 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 18.77 5125 2717 481 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 16.11 5267 2817 427 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 -44.18 785117 287275 18777 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 -22.58 187657 757885 1141 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 -27.55 552125 1577875 45418 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 75.74 15171 6472 266 مترمکعب -فونداسيون 

 -6.27 11141 11815 7477 مترمربع -قالب بندي 

 -48.81 11275 47118 177 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 -44.71 111761 151615 5787 مترمربع -محوطه سازي 

 -88.77 11542 415781 7446 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 -71.17 1724 15182 772 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 -1.26 47516 47245 1527 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 41.71 6255 8815 762 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 -52.18 11228 45757 545 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 52.57 14512 28115 7418 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 -75.27 15451 15651 282 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 -5.77 15271 11564 211 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 -42.16 18547 41786 151 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 -4.57 15411 15247 282 مترمکعب -کف تراشي 

 -14.14 7657 75181 228 مترمربع -کف سازي )نهر( 

 47.51 4567 1772 111 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 274.74 624 124 76 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 54.2 467177 165616 14614 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 -11.51 1512 45716 724 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 751484 411555 482455 715154 717555 411455 455875 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 7151 665 475 1854 775 7511 2861 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 5 5255 5 5 58155 2755 885 مترمربع -حداث زمين ورزشي ا

 146 14 5 14 145 14 11127 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 151 745 75 147 7545 4157 261 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 711 775 744 82 5 1455 465 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 2271 4855 4251 7571 4186 5156 7718 مترمکعب -بتن ريزي 

 6251 7885 15626 4245 11781 11575 7545 مترمربع -تاسيسات برقي 

 1566 7155 7572 4641 17145 1752 1657 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1477 7175 811 687 521 7587 1554 مترمکعب -تخريب 

 624 5 5 5 288515 5 5 مترمکعب -تخليه آب 

 457 25 1786 775 115 5171 1221 مترمربع -ترميم کف سازي 

 471 85 1475 185 75 4255 1611 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 488 115 228 142 555 165 511 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 25 475 7556 5 215 4475 1784 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 5 5 5 5 5 5 5 دستگاه - تهيه وسايل آموزشي

 724 45 217 57 541 1181 4287 مترمکعب -حفرچاه 

 78 1128 176 7565 4217 824 4121 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 655 145 5 5 565 1545 1245 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 755 555 752 85 1575 1181 1455 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 4556 455 7611 5176 2655 11726 7614 مترمربع -زيرسازي 

 4185 5 8455 15 5 65 4517 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 165 455 1775 117 525 5461 12514 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 181 7515 555 545 4515 1115 1741 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 12774 8555 15515 1754 7555 5121 4451 مترمکعب -کي )دستي(عمليات خا

 15154 2865 25887 75751 45755 51141 16257 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 2655 575455 7514 5165 415555 27655 158525 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 246 615 1124 611 655 786 2712 مترمکعب -فونداسيون 

 7567 6675 5546 7876 8745 4475 7162 مترمربع -قالب بندي 

 65 855 425 75 145 5157 255 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 5 5 5 5 555 661 455 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1171 2418 116 765 5145 2817 4744 متر -لوله گذاري 

 155 625 75 5 177 115 1151 مترمربع -محوطه سازي 

 1516 1715 1515 825 155 47175 864 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 125 155 515 15 75 1765 55 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 767 5 455 5 1455 2 5 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 527 2215 7212 775 11861 1711 1747 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 7584 5755 2554 1586 11745 1872 4251 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 2152 1655 1456 75 875 7562 1864 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 1555 45 2125 1155 76415 571 1775 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 18215 16155 17265 7775 555 8788 11525 بعمترمر -نازك کاري )نقاشي( 

 757 1815 7175 1515 8185 1714 1288 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 1571 4265 662 285 2625 4547 1427 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 4555 4875 7114 785 1265 4415 1785 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 157 5 175 5 155 175 654 مترمکعب -کف تراشي 

 776 1246 125 475 4745 156 766 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 211 2775 7526 877 2856 7481 4785 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 6 46 5 14 5 1 75 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 675771 221655 755421 244545 1121515 272225 711755 کيلوگرم -صرفي آهن آالت م
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 77575 4162 725855 554 5 171125 771555 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 565 165 1775 255 5 741 155 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 1525 5 5 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 475 4758 17 855 45 5 115 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 762 618 177 151 5 417 115 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 125 1611 171 661 88 85 5 مترمربع -تعميرات تاسيسات  بازسازي و

 1572 2557 1145 222 115 1452 18174 مترمکعب -بتن ريزي 

 12726 771 871 1552 185 11571 7754 مترمربع -تاسيسات برقي 

 17184 251 77 1552 5 7741 2115 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 741 1487 2417 181 418 54 7112 مترمکعب -تخريب 

 155 217 4 1528 16 61 5 مترمکعب -تخليه آب 

 165 675 1718 615 5 55 5 مترمربع -ترميم کف سازي 

 545 4141 1156 825 88 5 5 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 85 157 7 745 45 5 5 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 714 1715 727 786 5 15 72265 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 5 82 5 5 5 784 5 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 254 5 5 78 5 1752 645 مترمکعب -حفرچاه 

 256 758 112 518 15 1216 1578 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 255 112 5 581 5 5 46615 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 1572 5 5 825 5 162 4254 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 1177 4426 227 1284 1715 4511 142576 مترمربع -زيرسازي 

 5 148 12 25 5 155 5 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 1155 656 11761 775 5 4845 5 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 285 845 8754 275 5 2455 1545 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 2672 877 2715 257 118 281 87711 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 2425 5 45277 785 5 4825 87711 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 58755 15555 7788 75 5 55555 5 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 857 1577 1555 75 5 2 155 مترمکعب -فونداسيون 

 1771 4472 775 75 5 5711 41146 مترمربع -بندي قالب 

 4575 5 11682 825 5 1141 5 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 755 5 5 275 75 5 4425 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1261 5 415 858 45 685 7575 متر -لوله گذاري 

 1155 881 11166 452 15 1815 5 مترمربع -محوطه سازي 

 258 5 728 65 26 674 445 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 115 7287 2178 4555 88 5 5 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 788 7721 855 52 5 755 5 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 4621 5 14888 154 75 4164 555 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 2665 671 18651 1128 428 2718 8275 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 5475 5 15 25 625 7465 5655 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 5416 886 1571 4718 615 2154 5 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 12815 7771 15441 17847 7175 8275 58185 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 1751 5 4178 467 5 1172 2455 مترمربع -ري )نماکاري ( نازك کا

 4214 1557 14 215 75 755 1871 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 1415 1755 14651 284 1555 1557 4771 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 451 5 167 875 5 11 5 مترمکعب -کف تراشي 

 85 5 17 121 5 416 5 مترمربع -بي( نازك کاري )نصب در و پنجره چو

 4557 611 467 122 184 4511 7167 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 117 42 1 15 5 655 54 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 561845 6842 457711 2255 755 455287 721465 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 56215 21215 172455 265215 421718 5 71655 7577 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 65 8165 574 461 1585 5 212 12 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 75 118 755 5 24 5 855 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 41 4472 5 5 757 5 2156 66 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 5 564 5 5 426 5 7845 55 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 45 181 785 555 845 5 157 7 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 4217 152 4575 7575 5157 5 1521 161 مترمکعب -بتن ريزي 

 8275 121 5125 745 5216 445 178 415 مترمربع -تاسيسات برقي 

 6555 1741 1711 555 7512 5 127 451 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4155 1522 7551 1127 1767 5 876 712 مترمکعب -تخريب 

 15 72 151 755 772 5 4 5 مترمکعب -تخليه آب 

 1118 862 184 457 451 5 175 5 مترمربع -ترميم کف سازي 

 176 1756 445 4515 745 5 2155 855 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 1581 117 5 755 585 5 777 5 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 255 7175 7515 4715 7751 5 1555 15165 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 5 17 5 5 5 5 5 5 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 875 1877 1185 515 1565 5 5 71 مترمکعب -حفرچاه 

 55165 485 275 867 1574 5 475 251 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 176 8511 16 5 1551 5 5 5 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 177 588 1566 1265 218 5 2557 5 رمربعمت -روسازي )موزائيك ( 

 1777 6212 12258 4155 18885 5 17765 87 مترمربع -زيرسازي 

 485 115 855 5 4464 5 5 5 مترمربع -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 1726 1555 1545 6155 41117 5 56 115 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 715 865 4815 7455 1418 5 7172 785 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 1781 4584 15672 1521 4728 5 725 88 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 865 1651 11826 17187 7478 5 1117 145 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 11124 5 5 5 12255 5 11555 5 کيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 14 75 481 5 168 5 485 27 ترمکعبم -فونداسيون 

 456 2855 6877 7772 17186 5 2887 88 مترمربع -قالب بندي 

 827 555 165 4175 111 5 2625 5 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 25 2155 1 781 5 5 171 5 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 861 4455 7777 17155 8151 5 2251 5 متر -لوله گذاري 

 171 4425 5275 5 1458 5 8668 42 مترمربع -محوطه سازي 

 75 251 15225 2471 5781 5 122 42 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 185 1275 752 45 1752 5 7115 55 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 5 558 5 85 155 5 251 5 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 142 761 1648 7815 4762 5 1415 715 مترمربع -والسيون( نازك کاري )ايز

 5114 671 7545 2575 2145 115 17645 555 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 468 845 8565 1175 2285 5 2514 475 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 5475 4148 44875 15 55456 145 8555 5 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 28 1821 11525 1555 15775 5 17876 5 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 4217 148 4871 5685 4184 5 1541 551 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 1411 741 7657 1744 4565 5 117 275 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 1725 614 7115 145 4262 5 4254 5 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 214 5 245 5 167 5 71 5 مترمکعب -کف تراشي 

 288 672 726 126 6151 5 65 5 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 7525 722 1771 2425 4511 5 7426 145 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 5 17 54 5 45 5 78 5 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 157511 55255 65755 477565 562252 5 157128 14488 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 46 2561585 7171757 165118 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 52 72546 44515 1521 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 454 15257 47725 7455 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 47- 46661 25568 1717 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 21 17172 17776 671 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 55- 6155 17551 776 مترمربع -ت بازسازي و تعميرات تاسيسا

 15- 84744 12128 4685 مترمکعب -بتن ريزي 

 18- 144247 128416 5585 مترمربع -تاسيسات برقي 

 14- 154517 118777 2871 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 17- 55268 56481 4475 مترمکعب -تخريب 

 255 211155 72444 41218 مترمکعب -تخليه آب 

 21- 11585 47171 118 مترمربع -ترميم کف سازي 

 22- 41577 71125 757 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 5 8557 8216 478 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 45- 87512 74458 7185 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 75- 277 817 45 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 46- 12271 45167 857 مترمکعب -حفرچاه 

 475 12164 16188 7714 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 78- 24775 88855 1754 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 78- 16648 47416 658 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 7- 446728 451811 15251 مترمربع -زيرسازي 

 42 15788 14716 148 بعمترمر -سفت کاري )اسکلت بتني ( 

 58- 11777 182257 7414 مترمربع -سفت کاري )اسکلت فلزي( 

 4- 78777 71817 1817 مترمربع -سفت کاري )سقف ( 

 76 126678 156161 8185 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 57 715175 474451 18641 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 4 1657155 1611475 62574 کيلوگرم -فضائي و ..... ( عمليات فلزي )سوله،سقف

 84 17815 6277 844 مترمکعب -فونداسيون 

 47 151471 61155 2612 مترمربع -قالب بندي 

 11- 74847 77471 1267 مترمربع -کف سازي با کف پوش معمولي 

 46- 7771 14661 242 مترمربع -کف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1 84515 81176 4621 متر -لوله گذاري 

 17- 75858 22551 1841 مترمربع -محوطه سازي 

 14 87525 78841 4685 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 45- 45666 41185 727 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 22- 6748 12168 716 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 72- 54554 16187 4782 مترمربع -نازك کاري )ايزوالسيون( 

 7 115566 151778 5552 مترمربع -نازك کاري ) ديوارها( 

 14 28541 25711 4574 مترمربع -نازك کاري )سقف کاذب( 

 75 157711 116154 1411 کيلوگرم -نازك کاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 7- 425524 487577 11181 مترمربع -نازك کاري )نقاشي( 

 48- 52577 14725 4258 مترمربع -)نماکاري ( نازك کاري 

 44- 71811 25781 1271 مترمربع -نازك کاري ) کاشي کاري ( 

 15 54177 25774 4255 مترمربع -نازك کاري ) کفسازي( 

 76- 7515 5114 184 مترمکعب -کف تراشي 

 175 18121 1557 172 مترمربع -نازك کاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 26- 27545 67652 1716 مترمربع -ضخامت  44cmيوارچيني با کمتر از د

 4- 1441 1421 58 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 8 1426455 8645655 747282 کيلوگرم -آهن آالت مصرفي 
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 37 سالدر  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق حجم  فعالیت های انجام شده در حوزه
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 475 455 126 116 488 74 22 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 مورد
415 26 221 442 112 216 726 

 775 155 116 161 16 8 14 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
42 1 118 51 16 416 45 

 172 772 41 71 711  54 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 45 155  2 11  27 نفر -ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
15  128 1  147 2 

 127 115 177 28 721  455 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 12 178 27 21 81 11 8 نفر -آموزش به کاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت آمار و اطالعات شهرداري 

 ساعت -
42 855 11 285 815 625 54 

ساختن گزارشات جديددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده 

 مورد -کاربران منطقه 
45 15 171 16 478 25 65 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
  88 2 17 44  

 475 774 411 144 776 7 87 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 455 764 412 112 741 85 167 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 5 152 11 17 741  17،542 مورد -رساني آمار واطالعات پرتال منطقه  به روز

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج 

 مورد -در پرتال خبري 
11،254  485 17 11 17  

 112 111 24 45 167 1 48 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي و ... 

 54 715 415 151 465  45 مورد -شات تحليلي واحدهاي مختلف تهيه گزار
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 64  174 522 477 142 57 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 مورد
122 761 772 158 217 855 15 

 72 85 62 52 174 145 15 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
18 72 111 62 7 15 87 

 78 475 116 764 162 484 122 مورد -ت منطقه به واحدها طبق درخواستارائه اطالعا

 11 1 7 25  115 46 نفر -ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
51 58 1 17 1 1 4 

 12  18 481 14 171 117 مورد -نياز حوزه ها با موضوعات مختلف تهيه نمودارهاي مورد 

 -آموزش به کاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري 

 نفر
16 16 47 422 47 26 71 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت آمار و اطالعات 

 ساعت -شهرداري 
74 785 74 515 25 755 115 

رسامانه آمار واطالعات جهت استفاده ساختن گزارشات جديدد

 مورد -کاربران منطقه 
67 81 14 242 22 41 8 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
2 51  75 14 5  

 78 865 158 152  171 71 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 7 175 4 767 75 151 152 مورد -و واحدهاي مختلف  پيگيري مکتوب آماراز ادارات

 84  47 1،165 81 18 2 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج 

 مورد -در پرتال خبري 
 76  4،615 1  87 

 52 85 88 75 58 245 26 مورد -و ... جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي 

 46  77 451 81 82 78 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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ات ادواري به مراجع ذي تهيه و ارسال گزارش

 عدد -ربط 
255 46 454 68 117 781 1542 42 

جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و 

 مورد -معاونتهاي منطقه 
255 44 721 82 124 525 111 481 

 76 551 152 177 88 84 46 752 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

اي به  پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره

 مورد -معاونت امور مناطق 
785 45 51 57 72 186 55 14 

ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق 

 مورد -درخواست
 75 465 68 76 476 118 56 

ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق 

 نفر -معرفي نامه
 44 27 11 8 141  26 

ج ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهاي خار

 مورد -از شهرداري طبق در خواست 
716 44 16 47 8 16 1 54 

تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات 

 مورد -مختلف 
745  25 85 181 15 61 14 

آموزش به کاربران سامانه مديريت آمارو 

 نفر -اطالعات شهرداري 
15 41 81 57 15 87 27 17 

ديريت آمار و تائيد اطالعات آماري درسامانه م

 ساعت -اطالعات شهرداري 
1،515 174 114 62 25 724 111 181 

ساختن گزارشات جديددرسامانه آمار واطالعات 

 مورد -جهت استفاده کاربران منطقه 
211 11 165 115 167 67 675 2 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با 

 مورد-کارگروه آمار واطالعات 
41  27 7 4 112 25 72 

 275 177 778 147 17 185 57 745 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي 

 مورد -مختلف 
721 25 51 15 121 155 72 715 

 -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

 مورد
1 1 15 17 71 176  16 

حوزه ها و ادارت  ارسال خبر از آمارعملکردي

 مورد -منطقه جهت درج در پرتال خبري 
  772 71 5 4 51 17 

جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي 

 مورد -و ... 
184 72 461 68 155 41 14 11 

 11 126 87 62 55 776 7 212 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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 22 2874 7416 441 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 8 1451 8117 741 مورد -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 8 4657 4877 141 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

 75 1818 655 17 مورد -پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور مناطق 

 41 7721 4825 181 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 71 157 525 24 نفر -ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامه

 -ه به مرکز و سازمانهاي خارج از شهرداري طبق در خواست ارائه اطالعات منطق

 مورد
57 1552 1557 5 

 8 4555 4257 172 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 24 1121 658 54 نفر -آموزش به کاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري 

 7 6515 1652 782 ساعت -ديريت آمار و اطالعات شهرداري تائيد اطالعات آماري درسامانه م

 -ساختن گزارشات جديددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده کاربران منطقه 

 مورد
155 7845 7755 -7 

 15 578 281 72 مورد-تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با کارگروه آمار واطالعات 

 45 2265 7178 417 مورد -ارد مختلف تهيه جوابيه و نامه جهت مو

 15 2776 7724 171 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 174 44215 1817 1117 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

 -ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج در پرتال خبري 

 مورد
1245 17468 41714 81 

 48- 4557 4145 71 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي و ... 

 5 4578 4858 175 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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 37سبزمناطق در سال  فضای و شهر امور حجم فعالیت های انجام گرفته در حوزه
 3منطقه 6منطقه 5نطقهم 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت
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 7165 4555 218145 27125 777525 111762 125258 مترمربع -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 8255 12765 22541 85246 26515 14212 12715 اصله -کاشت درخت 

 85718 164745 148581 117751 51125 164561 67525 اصله -کاشت درختچه 

 5 2 414 14 75 81 1 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 5 5 7 155 7 74 4 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 2 68 877 477 754 4155 761 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 5 7 5 5 5 72 4 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 15 47 246 227 767 1146 471 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 75524 161155 456177 112557 817511 715765 115761 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 77225 25585 417274 42545 177777 255581 161251 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 16675 72725 775162 17171 42215 25561 55757 اصله -هرس درخت 

 751 4271 4456 2578 248 5775 616 کيلوگرم -خريد بذر 

 17 272 121 844 177 27487 714 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 2625 58545 51885 8225 17125 76275 8872 مترمربع -ترون کاري 

 482 671 7157 1747 255 1678 175 اصله -قطع اشجار 

 158685 115775 7646442 725254 564755 1564812 4125511 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 147115 421775 568212 477766 47615 857145 152717 اصله -هرس درختچه 

 85 47746 42828 5741 4717 2171 4584 کيلوگرم -کود شيميايي مصرفي 

 5155 7178 14128 5777 7424 45857 4651 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 687522 246665 5265454 1487471 674467 1255577 1677582 مترمربع -کندوکوب 

 5 1185 1122 1574 47667 4142 5 اصله -پالك کوبي درختان 

 522 4562 2278 4178 4227 7412 1771 اصله -حذف کنده 

 12155 46455 55475 15515 787755 54875 2672 متر طول -پرچيني 

 25 52 18 77 167 762 67 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 8 5 4 178 11 77 4 دستگاه -تهيه وسايل بازي کودکان 

 5 5 5 51 2 78 1 سري -تهيه وسايل بازي کودکان پلي اتيلني

 7151 1448 48856 6585 5756 15757 7426 شعله -رفع خاموشي 

 4618 75175 67611 16127 17251 55178 46225 اصله -سمپاشي درختان 

 5 5 5 5 5 4455 5 مترمربع -يي زمين هاي مرغوب شناسا

 5 115 1 75155 5 145 5 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 57 416 4281 1774 17 118 62 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 11745 71645 24215 82815 28114 441775 48711 مترمربع -چمنکاري 
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 77111 1277 27255 252 76755 45755 755165 مترمربع -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 75156 44262 1548 2281 4771 15814 11565 اصله -کاشت درخت 

 67657 76111 12455 21587 42745 46775 78175 اصله -کاشت درختچه 

 1 5 42 2 1 8 5 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 5 6 744 7 5 5 867 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 152 81 21 15 741 76 75 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 117 41 5 5 5 5 5 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 526 146 256 15 725 77 712 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 78212 187887 61555 18125 75158 15275 42755 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 45527 458711 25785 75465 16555 1775 2155 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 17515 11165 45745 11658 11657 4155 855 اصله -هرس درخت 

 241 1117 772 425 247 255 427 کيلوگرم -خريد بذر 

 182 72 571 185 614 85 127 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 4877 47788 17755 55 1215 4165 7615 مترمربع -ترون کاري 

 112 75 22 175 87 87 455 اصله -قطع اشجار 

 77275 25522 71715 1728 5245 7875 17875 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 86255 154715 74475 7755 41275 77755 2715 اصله -درختچه هرس 

 786 7457 4557 722 457 4176 2585 کيلوگرم -کود شيميايي مصرفي 

 1267 1771 1158 1182 711 287 1155 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 155155 446455 271275 111665 141165 727255 726875 مترمربع -کندوکوب 

 1675 7555 5 2575 5 7557 155 اصله -وبي درختان پالك ک

 725 1561 721 878 768 175 4485 اصله -حذف کنده 

 7655 158181 71125 1455 7845 4215 7725 متر طول -پرچيني 

 422 1 474 5 87 76 45 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 4 47 42 2 1 4 1 دستگاه -تهيه وسايل بازي کودکان 

 2 74 14 8 5 2 71 سري -يه وسايل بازي کودکان پلي اتيلنيته

 1718 7656 4551 7227 4457 1856 8685 شعله -رفع خاموشي 

 15114 2555 71271 42821 6715 5655 8165 اصله -سمپاشي درختان 

 6555 14 5 5 5 5 5 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 1455 75455 5 855 4555 5 5 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 477 458 225 25 17 1 5 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 44572 87585 1717 8252 5775 41275 76775 مترمربع -چمنکاري 
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 -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 مترمربع
776488 175 171555 55755 7275 44516 11145 41555 

 65518 67718 28677 47477 16115 5545 11125 44571 اصله -کاشت درخت 

 77525 12515 172674 51875 61415 125551 177145 175461 اصله -کاشت درختچه 

 7 16 2 55 7 4 2 7 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 25 18 152 5 81 5 28 25 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 5 54 865 76 761 176 565 1887 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 عدد
5 6 5 24 5 11 5 5 

 785 15 577 125 721 756 86 564 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 154178 82167 115887 64665 27855 111825 28615 444677 اصله -تنه جوش و پاجوش  حذف

 12587 17711 17541 87441 71551 465515 12415 142555 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 45184 16788 12421 11121 16174 14155 14245 72711 اصله -هرس درخت 

 55 875 2588 812 517 178 615 7857 کيلوگرم -خريد بذر 

 -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 ليتر
1177 188 172 181 555 276 444 871 

 165 2115 5517 485 25725 17417 1215 155 مترمربع -ترون کاري 

 825 5 557 457 247 61 147 1142 اصله -قطع اشجار 

 -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 مترمربع
576555 48155 227775 85851 417574 711115 77185 2421647 

 42748 26755 78465 27516 74451 181455 78555 25172 اصله -هرس درختچه 

 1255 7655 7851 715 765 51228 2574 86785 کيلوگرم -کود شيميايي مصرفي 

 6582 1111 4651 4555 1127 8771 2662 17842 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 48111141 787227 246785 4772725 188467 872555 725481 826115 مترمربع -کندوکوب 

 5 155 175 5 5 5 812 5 اصله -پالك کوبي درختان 

 117 187 4186 185 782 111 45571 1677 اصله -حذف کنده 

 65 11515 1218 5 722 55 7515 255185 متر طول -پرچيني 

 55 55 57775 85 165 122 15 215 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 -تهيه وسايل بازي کودکان 

 دستگاه
154 15 5 41 5 5 6 75 

تهيه وسايل بازي کودکان پلي 

 سري -اتيلني
85 71 757 55 5 17 7 24 

 7546 1517 7565 15815 7141 1162 6547 11757 شعله -رفع خاموشي 

 45 42765 124515 16687 6222 17575 121874 145871 اصله -سمپاشي درختان 

 -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 مترمربع
56655 5 5 45455 5 5 5 1155 

 5 5 5 5 45555 5 455 5 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 عدد -
26 187 17 448 5 72 157 5 

 8765 84415 11675 11125 74155 15282 18585 77718 مترمربع -چمنکاري 
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 12- 7857471 2451824 182557 مترمربع -اجراي خطوط تراز وکرت بندي 

 41- 167721 1511112 75617 اصله -کاشت درخت 

 4- 4554754 4155822 77718 اصله -کاشت درختچه 

 2- 576 557 42 عدد -آبخوري  تهيه و نصب

 116 1815 125 17 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 45 6861 1428 775 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 74- 451 7541 11 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 41- 1822 15257 721 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 1- 7551258 7515746 176157 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 11- 4172261 4217772 77127 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 4 181142 127677 72842 اصله -هرس درخت 

 5- 75765 71767 1761 کيلوگرم -خريد بذر 

 16 51855 27617 4726 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 11- 751511 787518 17716 مترمربع -ترون کاري 

 14- 17148 41818 687 اصله -قطع اشجار 

 45- 12767176 17562861 852564 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 76- 4175222 2571522 141588 اصله -هرس درختچه 

 54 444111 125657 15578 کيلوگرم -کود شيميايي مصرفي 

 77- 117551 1842878 5157 مترمکعب -کود حيواني مصرفي 

 48 28727776 78115777 4158616 مترمربع -کندوکوب 

 2- 28765 27551 4178 اصله -پالك کوبي درختان 

 67 54174 41775 4255 اصله -حذف کنده 

 17 1185218 826645 54127 متر طول -پرچيني 

 77- 58746 74177 4566 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 12- 275 512 47 دستگاه -تهيه وسايل بازي کودکان 

 14 185 224 75 سري -تهيه وسايل بازي کودکان پلي اتيلني

 15 152527 172171 1545 شعله -رفع خاموشي 

 71- 611875 1417172 78677 اصله -سمپاشي درختان 

 55- 71514 165274 2171 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 5 154751 154587 2855 مترمربع -اخذ کاربري فضاي سبز 

 85- 8557 15544 417 عدد -تهيه و نصب فالور باکس )گلجاي( 

 72- 777765 1552545 25248 مترمربع -چمنکاري 
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 1555 5 755575 7411 4455 45745 225 مترمربع -جراي تاسيسات برقي و روشنايي ا

 8255 8625 12515 11287 26855 54841 27616 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 5 5 5 8755 4255 1226 1 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 5 5 5 5655 117555 841581 477 مترمربع -اجراي نهر 

 5 5 188 255 255 725 461 مترمربع -ا احداث آبنم

 5 5 468 875 115 2875 5 مترمربع -احداث زمين بازي 

 5 5 1155 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 55 5 85 155 27 75 181 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 5 61 51 22 15 55 45 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 12 78 765 75 78 448 176 عدد - بازسازي آبخوري

 161 485 4655 152 788 1548 815 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
5 2864 4551 5168 1572 455 2 

 5 186 121 7755 145 1685 157 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 14 214 1217 281 261 757 651 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 1875 5457 11157 6528 28558 72748 18672 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 485 25 7127 11171 7414 4721 5 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 7141 2157 15455 15776 7562 6142 1745 عدد -تعويض و تعمير المپ،حباب،کالهك 

 117 27 572 11 775 881 548 عدد -نصب پايه چراغ تهيه و 

 411 222 1556 7188 475 1518 616 عدد -تعمير وسايل بازي 

 26 175 5868 2154 6714 2551 5254 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 5 5 1155 5 775 5 825 متر -حفرچاه آب 

 15 81 4551 25 4147 421 5 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 185 7677 2748 825 85 7475 455 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 5 425 1558 625 5 785 5 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 2415 7757 12715 18221 27185 85556 22128 متر -لوله گذاري 

 777 152 1576 51 545 1787 211 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 117 227 7645 746 2555 4887 2857 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 1757 5427 11818 5525 7665 16215 14186 متر -کابل کشي 

 47 178 151 78 145 185 157 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 226 555 152 1162 1155 2716 1182 عدد -تعمير پايه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 دستگاه
121 846 685 151 147 77 5 

 -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 دستگاه
1 47 1 5 55 1 75 

متر  -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 

 مربع
755 4555 1255 5 715 645 5 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       473
 

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

ی
فعالیتها

 
ی

عمران
 و 

ی
برق

ف 
ی

ضا
 

سبز
 و 

ن
بوستا

 
ها

 

 -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 مترمربع
7241 1115 1555 18 1255 4115 418 

 11615 15255 1755 5 17555 6155 46145 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 5 48555 5 5 5 5 5 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 65 4475 855 5 5 5 5 مترمربع -اجراي نهر 

 48 5 788 15 2 5 185 مترمربع -ما احداث آبن

 452 1775 26 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين بازي 

 455 5 5 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 111 155 14 5 5 5 5 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 16 455 44 1 46 17 24 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 75 125 157 157 21 55 451 عدد -بازسازي آبخوري 

 1678 2882 475 472 185 5 57 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
18178 1885 4655 647 545 2886 1162 

 165 1578 186 174 5 4555 1584 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 17 665 752 478 175 75 7 رمربعمت -بازسازي سرويس بهداشتي 

 8854 16745 12525 1241 1725 7645 5725 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 415 511 1565 5 26 5 715 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 -تعويض و تعمير المپ،حباب،کالهك 

 عدد
5175 1716 4425 7426 1261 7475 1677 

 125 157 21 67 75 42 5 دعد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 225 164 415 454 121 64 815 عدد -تعمير وسايل بازي 

 7557 7577 442 115 155 4654 1215 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 11 72 14 15 5 5 5 متر -حفرچاه آب 

 45 817 45 5 44 5 5 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 175 771 665 1552 2877 415 4775 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 177 212 85 745 5 45 5 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 11825 47855 5485 855 7755 1875 16625 متر -لوله گذاري 

 567 188 715 711 128 78 5 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 825 4416 125 424 521 1566 7125 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 1155 7451 4145 4165 1815 845 7151 متر -کابل کشي 

 11 145 61 171 87 77 75 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 874 578 111 4172 116 185 7147 عدد -تعمير پايه چراغ 

نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 دستگاه -
127 75 88 42 76 4 441 

 -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 دستگاه
5 7 5 5 5 71 5 

متر  -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 

 مربع
5 555 5 5 5 455 5 
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 5 1755 1725 886 1457 5 4754 42215 ربعمترم -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 8415 75455 8545 77617 1186 4722 1155 15825 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 5 5 115 5 5 2 5 555 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 5 4255 155 45 5 5 5 12265 مترمربع -اجراي نهر 

 21 1 4 5 1 5 5 871 مترمربع -احداث آبنما 

 1688 555 5 455 45 5 5 1545 مترمربع -ث زمين بازي احدا

 5 455 5 5 5 5 5 5 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 5 155 161 5 7 8 5 515 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 5 44 5 12 45 4 48 5 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 154 114 145 41 171 24 12 472 عدد -بازسازي آبخوري 

 588 755 455 111 21 11 76 1857 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
5724 885 455 1554 755 115 4186 6 

 555 6414 86 711 1875 16 4 1512 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 414 4514 76 85 487 25 172 1275 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 1227 18272 2275 11746 5575 117 215 5627 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 54 4155 1718 416 4 26 785 45777 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 7258 871 6747 5281 1261 1575 5442 8518 عدد -تعويض و تعمير المپ،حباب،کالهك 

 11 47 766 5 71 167 156 715 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 427 486 1527 628 111 11 188 546 عدد -تعمير وسايل بازي 

 528 1471 1158 745 4741 747 4776 1547 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 5 5 5 47 1 5 5 115 متر -حفرچاه آب 

 5 1565 5 5 175 5 187 1 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 5 755 1845 1275 1216 175 1445 42221 مترمربع -چيني( روسازي )خشکه

 5 1555 1865 5 85 5 5755 455 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 7175 75578 17565 16214 7615 1761 1255 7866 متر -لوله گذاري 

 25 185 777 45 17 116 4587 865 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 41858 617 1878 547 165 714 1285 1666 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 1565 2162 1517 1652 755 148 685 15157 متر -کابل کشي 

 74 85 451 16 118 187 27 75 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 657 754 2156 1455 747 85 227 4887 عدد -تعمير پايه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 دستگاه
725 74 777 121 158 174 14 554 

 -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 دستگاه
7 5 5 4 5 5 1 255 

متر  -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 

 مربع
5 5 5 1555 5 5 5 5 
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 18624 15- 715517 214776 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 11555 74- 762767 585165 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 1814 55 78117 42287 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 72648 85 188112 287621 مترمربع -اجراي نهر 

 156 71- 7262 5584 مترمربع -احداث آبنما 

 551 57 11547 8777 مترمربع -داث زمين بازي اح

 76 71- 4155 7775 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 15 65- 1857 15677 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 78 15- 655 777 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 141 15- 4175 7478 عدد -بازسازي آبخوري 

 185 55- 18678 77826 مربعمتر -بازسازي و ترميم آبنما 

 4777 51- 54877 151826 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 1111 75- 42561 75117 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 552 47- 11571 15511 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 15711 15- 446157 457514 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 7571 44- 88818 65252 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 5458 17 115845 154587 عدد -تعويض و تعمير المپ،حباب،کالهك 

 167 42- 2542 5748 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 567 72 14641 7518 عدد -تعمير وسايل بازي 

 4775 1- 51427 51154 مترمربع -تهيه و نصب کفپوش 

 157 152 7261 1156 متر -حفرچاه آب 

 781 17 1777 8875 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 7511 74 81152 51775 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 724 15- 45142 64211 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 18227 44- 781615 281761 متر -لوله گذاري 

 277 11 15625 7477 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 4175 51 81267 77416 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 5176 8 117521 158187 متر -کابل کشي 

 155 25- 4715 7617 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 1461 7 46711 41847 عدد -تعمير پايه چراغ 

 175 71 2467 7147 دستگاه -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 45 782 551 145 دستگاه -ه و نصب سيستم برودتي و حرارتي تهي

 747 26- 1575 17121 متر مربع -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 
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 7155 4751 724 1818 8587 14676 285 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 657 4617 5787 15855 5815 4517 2716 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 425 114 1871 4745 1571 8664 1565 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 757 4511 4457 2518 4744 2722 7185 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پارکي

دهنده،تابلواعالنات،پايه هشدار 

 عدد - Uچراغ،موانع 

22157 18584 45477 15577 8476 16112 8155 

 146575 748175 271275 777618 1751465 118185 177155 اصله -شستشوي درخت 

 485115 4178484 147215 425545 855477 851262 451875 اصله -شستشوي درختچه 

 6111 42225 11155 15752 14115 48222 25461 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 1885 15665 15811 81711 4175 27562 47627 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 1555 45685 47877 18162 6611 27577 47716 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 1115 851 847 11547 4554 1654 265 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 5154872 7521755 4227511 1175577 25577187 2855512 71841517 مربعمتر -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
5775 8546 75545 185576 2258 4276 8825 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
151 1155 645 7581 61 127 87 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
25 851 555 1811 71 71 5 

 5 544 755 765 665 676 15 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 مترمربع
251 6562 5576 25575 7151 1255 777 

 5 4161555 5155615 216155 657777 14211252 74421217 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 1255 1728 2852 45767 7544 5752 5241 بعمترمر -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
7152 1116 4251 1571 1612 1271 882 
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 1414 7614 1788 55 1175 2215 5 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1742 824 4414 1724 265 51 1655 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 812 256 625 1515 5 155 17 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1572 866 1155 456 151 1155 1617 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پارکي

ات،پايه چراغ،موانع هشدار دهنده،تابلواعالن

U - عدد 

6815 17815 5165 7744 15246 7177 28455 

 84611 72754 4466555 65756 18555 77855 11585 اصله -شستشوي درخت 

 75158 155754 1517285 21875 26755 165555 12245 اصله -شستشوي درختچه 

 17575 8475 84552 15275 7685 12147 6725 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 2511 1725 1674 1585 1168 768 25858 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 18175 11151 17782 7124 15725 15765 22145 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 1257 766 55 754 465 158 185 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 77775767 8566776 5164742 715555 8885464 4818555 2688415 مترمربع -شستشوي معابر 

 7254 4764 4774 7452 1175 1754 155 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
74 77 187 472 115 451 618 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
5 75 5 5 18 115 58 

 481 277 116 118 755 55 5 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 مترمربع
14 85 471 271 11545 665 1587 

 127558 172815 418124 165555 88165 5 841828 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 4451 864 185 127 725 755 1681 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 1515 145 4254 854 767 155 166 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

شو
ست

ش
 

گ
ورن

 
ی

آمیز
 

ی
ضا

ف
 

سبز
 

 55 4875 1727 1771 245 67 8558 7567 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 7715 558 2418 2178 572 47 4416 1571 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 155 1255 7785 655 215 15 115 575 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 425 177 1411 4521 1816 785 1118 1154 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پارکي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

27845 77765 5177 21512 71886 44156 4527 1487777 

 2275774 22775 451515 81476 87754 555575 751852 252255 اصله -شستشوي درخت 

 817765 65825 455875 158775 451145 172776 7757576 752255 اصله -شستشوي درختچه 

 17157 5755 87581 42221 75511 77778 47174 85515 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 2764667 715 247751 1215 1671 25178 454855 12875 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 45161 4671 68151 41772 21514 57178 41275 84177 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 875 614 1812 2614 778 61 177 7471 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 7785578 881174 76651714 4777646 51281645 5161758 7472186 2545576 مترمربع -شستشوي معابر 

 4465 7545 2578 4657 7675 754 1778 8744 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
476 751 42 245 67 154 1426 455 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
55 187 5 854 72 562 775 5 

 5 1175 557 71 415 474 4174 1552 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 مترمربع
4781 211 27 711 1174 1765 15527 185 

 4777217 1515161 46515642 741475 27725281 1551258 741554 1812155 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 1156 4517 7557 4851 56457 757 165886 5414 مترمربع -لمان پارکي رنگ آميزي مب

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
4571 677 465 661 1765 4451 1811 641 
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 درصد تغییر میانگین 37 32 فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

شو
ست

ش
 

گ
ورن

 
ی

آمیز
 

ی
ضا

ف
 

سبز
 

 6 4666 87572 57521 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 15 4627 84524 52451 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 75 1445 48726 45164 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 44 1871 71457 75255 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه  -شستشوي تجهيزات پارکي

 عدد - Uچراغ،موانع 
827244 1862615 727715 1572 

 14- 567751 14674817 25771276 اصله -شستشوي درخت 

 47- 854582 17425257 11414117 اصله -شستشوي درختچه 

 78- 42851 521441 627717 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 1411 424872 5771777 251114 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 21- 41272 852612 1174771 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 557 2278 76756 18422 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 18 14116418 461145151 424821578 مترمربع -شستشوي معابر 

 725 14157 488481 57675 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 54 261 15155 1557 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 118 575 11851 2446 مترمربع -بلوي اعالنات و آگهيرنگ آميزي تا

 72 548 11511 6884 متر - uرنگ آميزي موانع 

 414 2777 78827 71551 مترمربع -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 5 8178721 178717848 147771776 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 268 12511 757581 54614 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 27 1826 78458 45415 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 



 ماهنگی و امورمناطقحوزه معاونت ه

 473                                   و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات
 

 

 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 1786125 1776777 7774577 2156555 1171115 7121555 7771565 کيلوگرم -نان خشك 

 1117684 177576 7764785 4541555 1157771 7166811 4155255 کيلوگرم -انواع پالستيك 

 7754712 4785151 4111148 4875555 4154785 1481125 4555555 کيلوگرم -مقوا 

 761526 1177217 1845745 1841555 815881 7184772 4571455 کيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 655172 475141 1577872 1487518 212255 1177251 7175155 کيلوگرم -پت 

 187775 446552 1414687 2517625 172555 45555 1228155 کيلوگرم -پارچه 

 114487 127757 1711878 1551555 751455 7155257 1751255 کيلوگرم -مشمع 

 755585 5 41555 1512555 157555 461555 1855755 کيلوگرم -کاغذ ميچکا 

 174185 1717171 112177 1821555 1525451 4761715 4187755 کيلوگرم -کاغذ ادارات ومدارس 

 755448 481215 1247121 1741555 557772 4567514 1885155 کيلوگرم -شيشه 

 

 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

ی
ضا

حوزه امور شهر و ف
 

سبز 
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 7766277 1181555 4784755 4555555 551227 171555 4517717 کيلوگرم -نان خشك 

 1478815 1871555 1677655 1446555 746765 664555 1216117 کيلوگرم -انواع پالستيك 

 2451811 4114155 1282125 462515 252144 717775 728771 کيلوگرم -مقوا 

 4751747 188555 4481155 1217555 116765 586555 1255125 کيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 267114 657555 1524655 1482555 77557 718555 1516172 کيلوگرم -پت 

 422122 151255 824155 777555 165525 56555 141882 کيلوگرم -پارچه 

 485415 724655 1755655 124555 5 485555 4125 کيلوگرم -مشمع 

 71475 172755 768755 5 15852 177555 5 کيلوگرم -کاغذ ميچکا 

 7857115 155555 1621255 52845 785627 246555 5 کيلوگرم -کاغذ ادارات ومدارس 

 428271 117255 545155 752555 154451 177555 415748 کيلوگرم -شيشه 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96قهمنط 95منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 757824 111822 1181286 1711255 841581 1765675 7225475 7558158 کيلوگرم -نان خشك 

 1871175 154177 757158 4245627 558514 1421111 1456715 4261748 کيلوگرم -انواع پالستيك 

 1515654 1741177 1515761 1245175 854851 1761185 7585144 4115525 کيلوگرم -مقوا 

 -فلزات آهني و غير آهني 

 کيلوگرم
7417115 1187872 1521656 564115 1158745 576726 744462 658151 

 717415 277712 242785 617555 557742 811117 1755117 1118556 کيلوگرم -پت 

 415155 5 1852226 782574 5 116785 621517 785866 کيلوگرم -پارچه 

 5 718885 556152 442555 784755 18515 85175 125555 کيلوگرم -مشمع 

 5 5 858455 175155 787555 26555 78855 16555 کيلوگرم -کاغذ ميچکا 

 -کاغذ ادارات ومدارس 

 کيلوگرم
586155 811785 151118 758115 286555 778178 447244 18762 

 465565 288757 781727 424275 775428 181778 278785 812268 کيلوگرم -شيشه 

 

 

 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 15- 25845458 55658568 4517615 کيلوگرم -نان خشك 

 15- 72751667 21545887 1568144 کيلوگرم -انواع پالستيك 

 1- 25244514 25151688 1671775 کيلوگرم -مقوا 

 6- 75654218 77871555 1254767 کيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 8- 41725247 44868745 715545 کيلوگرم -پت 

 7- 14856271 17745177 517112 کيلوگرم -پارچه 

 1- 15814171 15621415 114255 کيلوگرم -مشمع 

 42- 1774857 7175657 778546 کيلوگرم -کاغذ ميچکا 

 17- 17415555 44178114 618171 کيلوگرم -کاغذ ادارات ومدارس 

 15- 14255511 12561126 587887 کيلوگرم -شيشه 

 

 



 ماهنگی و امورمناطقحوزه معاونت ه

 473                                   و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات
 

 

 3منطقه 6نطقهم 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 1257 4546 4417 4672 4848 1177 4244 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 1257 165 158 115 621 571 1517 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 7571 74856 47625 87177 14571 4165 14687 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 5287 4522 2822 1881 8277 1754 2717 مورد -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 741 428 514 1146 756 215 557 مورد -آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 716 557 886 1727 571 117 1157 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 7717 1224 761 21 7861 571 855 مورد -پوشش طرح آموزش مراکز اداري تحت 

 6827 51746 5627 1855 6815 1811 4111 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 761 7111 157 1768 877 658 1575 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 177 67 717 144 274 725 547 مورد -آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 21712 41781 11655 18851 28845 7556 17516 مورد -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 62 5 5 4 5 7 8 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 412 451 725 611 424 241 445 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 154 77 127 156 116 182 178 نفر -آموزشگر بازيافت 

 772 727 277 1411 188 821 755 نفر -زيافت کارگر با

 81 122 222 275 171 416 288 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 1264761 1565677 1775614 4715652 1128455 4414886 1215555 عدد -مخازن بازيافت توزيع شده در مراکز تحت پوشش 
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 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی سبز 
ضا

امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 4566 1268 4415 1276 1115 654 1626 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 255 674 857 851 545 127 442 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 458822 11758 1546111 7276 147655 115255 125857 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 11774 1564 128627 11727 2788 2885 4452 مورد -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 -آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 مورد
514 115 557 815 542 548 615 

 1514 511 1687 668 1565 816 875 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 156 242 1114 741 1171 75 476 مورد -کز اداري تحت پوشش طرح آموزش مرا

 786 877 1151 1455 1475 174 757 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 186 4515 847 285 757 114 218 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 -آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 مورد
111 45 772 161 724 787 776 

 45611 28755 751127 21515 77555 28417 15214 مورد -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 5 5 1814 1 5 5 5 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 778 112 1762 151 125 177 446 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 178 118 118 177 12 117 65 نفر -آموزشگر بازيافت 

 665 155 7815 477 418 225 276 نفر -کارگر بازيافت 

 165 415 111 175 457 121 115 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 -مخازن بازيافت توزيع شده در مراکز تحت پوشش 

 عدد
8867 75125 765681 1778415 1578155 1757427 847555 

 

 



 ماهنگی و امورمناطقحوزه معاونت ه

 449                                   و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات
 

 

 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت
ادارا

 
ت 

بازیاف
- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 882 812 1741 771 1741 1177 1217 1725 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 747 75 744 425 778 175 215 721 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 15611 2142 27757 711 6747 5771 111521 28867 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 مورد
48724 1774 8477 8211 775 7117 416 4115 

آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت 

 مورد -پوشش طرح 
624 725 171 755 172 454 171 174 

 1575 475 4428 627 651 4711 4555 1571 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 -آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 مورد
1447 451 55 277 115 111 78 12 

 166 755 1447 272 257 1751 547 1111 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 487 71 542 467 658 448 511 1411 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت

 مورد -پوشش طرح 
517 148 47 756 65 141 4 82 

آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 مورد -
424786 76117 51125 46586 41758 45555 2817 2858 

 6 5 5 2 18 7 176 41 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 124 112 442 175 181 152 121 545 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 717 77 125 716 146 72 151 817 نفر -شگر بازيافت آموز

 128 151 256 451 151 157 784 872 نفر -کارگر بازيافت 

 185 158 155 111 175 185 172 715 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

مخازن بازيافت توزيع شده در مراکز تحت 

 عدد -پوشش 
1456515 1565555 812762 717555 511442 1571555 1455125 154855 
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 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت
ادارا

 
ت 

بازیاف
- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 45- 75751 22641 1872 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 15 11126 15811 572 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 84- 4578144 5755568 74551 عدد-مراکز تجاري تحت پوشش 

 52- 481757 516417 14111 مورد -آموزش مراکز تجاري تحت پوشش طرح 

 15- 15241 11815 212 مورد -آموزش مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 1- 42287 48251 1114 عدد-مراکز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 12- 11144 45511 658 مورد -آموزش مراکز اداري تحت پوشش طرح 

 17- 77881 117771 2575 عدد -مراکز اداري تحت پوشش 

 6- 11568 16826 111 عدد -مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 7- 5515 5455 471 مورد -آموزش مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 55 1777185 755151 87576 مورد -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 15 1715 1852 61 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 75 1717 5242 777 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 15 7876 7711 186 نفر -آموزشگر بازيافت 

 17 14755 15758 557 نفر -کارگر بازيافت 

 15 2512 7775 455 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 12- 47784861 46542425 1567417 عدد -ده در مراکز تحت پوشش مخازن بازيافت توزيع ش



 ماهنگی و امورمناطقحوزه معاونت ه

 447                                   و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات
 

 
 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ی ف
نگهدار

 

 4772711 14117774 42522258 45514621 1152642 15651844 71527574 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
41862872 8627265 2582156 14155846 8716167 6711777 7855726 

 142768 551761 564474 244675 478154 555861 4572765 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 711662 5127756 15676816 7161524 7858542 15755425 48482775 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 47688 51285 14745 28841 47525 14577 515521 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 55457 177777 211511 15772 145245 415114 857154 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 4517 2817 5718 5514 4146 7725 57685 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 114226 4511164 4572615 7117411 1558117 4444751 6485678 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 5 77511 17188 41582 7775 15275 75185 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 7745 11421 45244 77517 17111 47514 451154 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 5 5 245 11746 11825 27562 561818 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 22844 5571 145151 7615 21584 6545 77741 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 758468 4457458 6482458 8521575 1857576 2717215 25581185 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

ساير شيوه هاي  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -آبياري 
81557875 7178555 7717421 6464212 71651658 4128754 52775 

ساير شيوه هاي  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -آبياري 
141175455 1558777 5 5 155515 15555 5 

 -آبياري تانکري -جنگل کاري داخل محدوده نگهداري 

 مترمربع
75716256 11116514 4167715 5478256 7755755 617175 14651 

 -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع
1755855 1127254 5 5 7177287 5 5 

 157171 1585566 711715 8115741 716182 775525 4262756 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 1626 4255 14278 12725 7512 7258 45578 پايه -شعله  7تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 81757 777 18145 4442 2455 2846 1171 پايه -شعله  5و  2نگهداري شبکه روشنايي 

 -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 شعله
5454 11778 11728 14557 11126 8718 186 

 185 8681 682 5717 2182 2574 11755 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژکتور 

 5 14778 5 17117 12686 14425 17742 مترمربع -نگهداري برکه 

 5 5 25577 6442 4855 18552 81671 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 12582 72664 48686 77525 77518 45752 425574 مربعمتر -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 26651 456856 4677545 571185 16165 451111 1616558 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 154152 8117668 7727111 5848514 77276142 18715287 87577721 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 47 42 85 15 11 418765 741 حلقه -چاه با علم متعارف نگهداري 

 47 28 856 421 152 11857 1244 حلقه -ساعته  42نگهداري چاه با علم 

 52 71 11685 61 452 228652 4654 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 156 728 14 14 26 77 75 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 -ي با المپ کم مصرف تك شعله نگهداري شبکه روشناي

 پايه
51555 6724 12476 27815 61651 81557 41158 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف دو شعله 

 پايه
451756 14861 42587 741 7186 4255 5518 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف سه شعله 

 پايه
6158 1718 7526 182 12752 25 1547 

گهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف چهار شعله ن

 پايه -
44161 15778 7526 6718 44677 7 5 

 -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه 

 شعله
1511 1217 145 155 5187 14845 1415 

 477 217 11 14 14 558 2645 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 5751 82575 75851 11175 11417 57542 775775 مترمربع -مبلمان داخلي آن  نگهداري انواع آالچيق و

 845 1272 7572 4155 1475 4881 12155 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 5587782 12685146 41868114 1227754 4414888 1157454 625578 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
11547878 4177526 171715 4844525 41577518 7118445 75571212 

 415115 412216 547215 455776 26214 155454 111277 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 8525272 42764727 5522458 711151 686626 4171565 7414481 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 25188 47117 65776 11717 17727 17682 22177 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 657527 21527 451854 77212 75226 16274 68142 مربعمتر -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 4162 1876 14877 4175 1744 1626 4515 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 12148785 254277 1521815 715761 152615 445276 875144 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 4455 5 5 5 5 5 5 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 175655 7621 71762 4668 5141 5752 7842 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 25555 17762 472124 1485 41467 41518 5 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 2164 7855 114651 5156 18111 45156 5161 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 4664614 4711857 4256422 716618 448611 765114 272457 مترمربع -درختچه هاي زينتي نگهداري رز و 

ساير شيوه هاي  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -آبياري 
557272 477572 4827 151522 658847 255574 1117541 

ساير شيوه هاي  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -آبياري 
5 5 5 85655 7555 5 1865555 

 -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع
57752 5 18786 188118 2462 877885 1777552 

 -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع
5 5 5 5 7555 5 24841255 

 158515 727782 168474 52177 151155 47658 25552 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 4547 4845 1865 771 1117 5 5 پايه -شعله  7تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 7555 2275 762 12258 5 26 5 پايه -شعله  5و  2نگهداري شبکه روشنايي 

 15672 5676 41576 428 2741 15822 25786 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 4772 4126 75718 261 1457 5 5 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژکتور 

 277717 1574 1152 5 665 5 7165 مترمربع -نگهداري برکه 

 5 5 45555 5 5 151417 5 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 21445 1778 125688 15272 1171 15174 45656 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 168816 151155 467586 441118 24181 17585 116142 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 282512587 1281175 7875162 785141 5875187 1255155 1841848 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 18 158 5 11 5 5 5 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 74 151 256 81 47 85 151 حلقه -ساعته  42نگهداري چاه با علم 

 561 78 447 16 55 14 178 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 111 78 274 78 5 26 115 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف تك شعله 

 پايه
17571 5 15766 8777 71886 18156 41862 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف دو شعله 

 پايه
185 7156 8558 5755 5565 4514 16578 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف سه شعله 

 پايه
5 5 5 781 8526 1858 4481 

 -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف چهار شعله 

 پايه
885 5 145 784 6242 115 1655 

 5 1414 16721 727 871 5 5 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه 

 71 14 4155 78 17 5 5 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 176722 7568 17551 4125 18517 4782 6268 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 1116 787 4247 714 815 211 4514 عدد -و ميز پينگ پونگ  نگهداري ميز شطرنج
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 17767864 6556555 2175577 2857475 7715821 1628441 4577812 15567558 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
461876156 1157721 4168777 5685817 7865451 6146766 6417442 21626141 

 8117267 872662 1411785 764754 118467 115778 575748 511144 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 6878255 1728682 15575826 14111218 7252677 4585761 14821164 11157547 متر مربع -ميم چمن نگهداري و تر

 25754 41546 28864 71641 75545 74155 54265 27715 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 155257 48721 85766 57667 82146 85161 57512 157154 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 44272 4728 2271 2268 7511 55267 5277 2445 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 7552841 1552247 665761 756184 687571 412566 727874 1551581 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 1152 14 62 15 41 5 16 1574 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 751114 5654 11611 15175 15171 11275 15261 18558 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 148542 7785 116677551 278117 17275 5 455485 487727 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 275616 42554 86584 44678 1522 5645 47164 4178 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 7657516 8654426 7265281 4671827 1528778 1511171 1766212 2121155 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

ساير شيوه  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -هاي آبياري 
7751255 5516871 127455 772542 7477764 12725127 2741152 28577774 

ساير شيوه  -کاري خارج محدوده  نگهداري جنگل

 مترمربع -هاي آبياري 
5555 5 5 4585554 81287152 52578717 14741762 155885788 

آبياري -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 مترمربع -تانکري 
6465865 16186 21575 2145 4772185 5165178 7844118 1772214 

ري آبيا-نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 مترمربع -تانکري 
45555 5 5 77415265 78572546 5 7582552 418452172 

 1528767 415415 475111 175461 828774 484661 472851 412275 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 12874 1642 2115 12178 15885 5 5275 4115 پايه -شعله  7تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 11166 755 5 18 717 5 5 45127 پايه -شعله  5و  2شبکه روشنايي  نگهداري

 -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 شعله
11855 78457 48565 17818 75856 45148 45118 111541 

 17585 1865 2751 12565 745 42 274 47715 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژکتور 

 85648 4448 75 5 45658 5 5 5 مترمربع -نگهداري برکه 

 64886 128844 55118 114874 8122 5 247446 5 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 142745 44152 21156 124746 71644 18575 26245 45265 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 215555 175726 467176 427678 728772 125515 466785 166521 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 17722271 4547571 57121854 5741876 5515754 2166855 5458161 7754561 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 5771112 5 156 5 24 5 65 152 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 817625 62 178 751 72 15 26 154 حلقه -ه ساعت 42نگهداري چاه با علم 

 785 174 116 412 171 741 254856 65 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 85 42 174 14 111 1871 111 67 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف تك 

 پايه -شعله 
8175 47478 8456 1454 57111 57577 2455 15278 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف دو 

 پايه -شعله 
185 174 7715 4171 71554 15146 1655 14656 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف سه 

 پايه -شعله 
5 161 142 77 5 7778 165 7262 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف چهار 

 پايه -شعله 
5 7546 5 721 5 7246 5 7828 

 -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه 

 شعله
8241 44565 5 5 7855 6264 525 17118 

 827 5 82 7 155 5 1484 62 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 مترمربع
7641 6847 1458 5171 47445 51816 1426 1771785 

 4654 1272 11157 861 456 814 745 527 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 51- 771557211 811717756 15515667 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 45- 278785154 882141215 44567147 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -عابر نگهداري درختان م

 48 11585711 17527165 115878 مترمربع -نگهداري گل و گل کاري 

 11- 166175684 415741788 6516757 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 45- 1244157 1675517 82821 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 15 7271651 4717827 155771 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 75- 177765 468665 7575 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 2- 26576485 55112261 4167551 مترمربع -نگهداري ترون کاري 

 54- 141186 451815 5575 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 12- 771185 1155762 25565 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 1774 141584288 5611817 5545581 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 25 1571267 152715 27817 عدد -نگهداري فالور باکس )گلجاي( 

 7- 157811541 117547257 2114717 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

 41- 177562578 452417844 7514542 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 1- 784484177 788674522 18288266 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 21- 67872456 151157174 7652464 مترمربع -اري تانکري آبي-نگهداري جنگل کاري داخل محدوده 

 75 255587411 715677111 16211781 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل کاري خارج محدوده 

 1- 18652217 18765172 187671 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 11 162821 156485 6777 پايه -شعله  7تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 187 151828 56541 1188 پايه -شعله  5و  2نگهداري شبکه روشنايي 

 7- 287515 211721 41514 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 86 178421 111552 6745 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژکتور 

 76 817856 724571 75672 مترمربع -نگهداري برکه 

 57 1122711 111876 54511 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 71- 1114585 1117118 55511 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 12- 7515284 15571562 214472 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 148 148718517 741715557 77522775 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 87167 5815621 6787 451777 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 12226 867877 2121 71755 حلقه -ساعته  42نگهداري چاه با علم 

 15124 612557 5511 77146 حلقه -ساعته 14نگهداري چاه با علم 

 28- 7652 1155 115 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 46- 585725 168458 45871 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف تك شعله 

 81- 246644 1571812 17274 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف دو شعله 

 51- 52161 141115 4287 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ کم مصرف سه شعله 

 75- 71166 4582176 2216 پايه -نايي با المپ کم مصرف چهار شعله نگهداري شبکه روش

 41- 115458 177717 5557 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه 

 87- 15861 72215 268 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 17 4417545 1718817 157724 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 47 114686 71815 5175 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 72 75 728 7617 124 1541 1517 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 74 125 517 1448 456 746 12655 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذين بندي 

 1625 48 455 258 46 417 24 مترمربع -احداث آبنما 

 72875 68585 618145 1286147 771215 151455 424755 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 1 5 5 87 5 41 5 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 157 178 1785 686 514 778 765 عدد -صب پالك آبي تهيه و ن

 175 88 577 116 1557 457 2745 عدد -تهيه و نصب پالك معابر 

 451 111 1267 676 275 754 771 عدد -تهيه و نصب پالك منازل 

 5 445 584 1211 46 1415 5 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رايگان 

 777 8 16 471 42 171 445 عدد -ناسايي ميادينتهيه و نصب تابلوي ش

 1748 12 51 488 81 147 458 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 852 27 281 246 51 185 878 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 15 415 517 8512 71 842 671 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 1146 5 1 22 45 4 55 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 17225 7 5 171 5 15 14 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 1425 48545 5 8258 115 275 4455 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 7478 5 6 754 116 184 51 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 7574 7517 7277 12115 7867 2578 7116 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 1575 742 4746 2718 7755 1555 875 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 1472 455 1764 4572 4575 651 827 عدد -حذف زوائد نماها 

 877 175 716 754 164 141 17 عدد -حذف سايبانهاي فرسوده 

 577 146 1412 1815 1111 1161 1455 عدد -حذف موانع فيزيکي 

 114 81 475 47166 2171 7761 7185 عدد -گهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري ن

 8 51 451 151 67 671 15 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 87567 81766 444878 448485 21557 115627 116717 مترمربع -محو تبليغات غير مجاز 

 4 755 15185 15728 127 475 5 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 1522 48755 11775 45275 15174 74817 165567 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 551 187 15472 1151 4778 15111 7617 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 47 65 16 256 121 712 444 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

 1171 4616 11787 6647 4857 5547 48527 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 6555 7515 5 41655 1544 14225 1254 مترمربع -نصب داربست 

 61 1885 1155 1574 4165 215 7156 مترطول -تهيه و نصب ريسه توپي 

 618 4415 1865 12285 7145 15165 51615 متر -تهيه و نصب ريسه شيلنگي 

 11 1158 1861 8647 555 788 5781 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 464575 152567 1765752 1274757 127125 75444 414157 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 56165 57211 15517 152871 117515 5445 61561 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 144165 118756 485114 1755187 455425 161265 142111 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 5 44 21 165 11 16 51 محور -نور پردازي 

 25 11 161 811 456 118 674 عدد -جمع آوري پالك آبي 

 7 418 84 1458 55 174 5 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 4515 1188 11818 51611 11457 48451 2621 مترمربع -اجراي نقاشي ديواري 

 5 127 45 16 44 7 7 مورد -سمه پاکينه و ترميم مج

 1 78 5 11 5 15 7 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 145 5 2 12 8 5 14 چشمه -احداث سرويس بهداشتي پرتابل 
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 117 462 117 5 451 47 815 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 18771 145 1751 12 87 7115 451 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذين بندي 

 4115 1 411 5 75 5 4155 مترمربع -احداث آبنما 

 475775 45112 251625 121855 458155 12455 1115555 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 12 17455 1 5 5 5 5 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 1582 457 1488 66 544 11 577 عدد -تهيه و نصب پالك آبي 

 1457 454 677 777 7572 157 852 عدد -تهيه و نصب پالك معابر 

 1151 414 1187 181 284 47 111 عدد -تهيه و نصب پالك منازل 

 22 56 76 5 5 5 5 ترمربعم -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رايگان 

 121 7 44 18 17 5 85 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسايي ميادين

 478 41 254 4 17 5 41 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 255 461 815 67 411 41 475 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 1215 2 515 5 445 5 5 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 4 18 5 5 5 5 5 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 12 5 5 7 5 14 5 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 44155 5 2272 5 755 5 5 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 245 6 125 14 14 5 5 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 2716 4116 74287 4171 2711 45422 2871 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 271 767 1887 717 882 1617 671 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 215 184 4157 1557 874 881 281 عدد -حذف زوائد نماها 

 222 477 4164 248 515 111 15 عدد -حذف سايبانهاي فرسوده 

 561 445 1757 278 575 241 265 عدد -حذف موانع فيزيکي 

 11675 465 7818 1455 5 5 5 عدد -گهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري ن

 21 75 217 155 11 4 245 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 4518 54512 21185 14767 41685 17655 15245 مترمربع -محو تبليغات غير مجاز 

 2515 155 25855 5 12445 5715 7715 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 112674 25174 74161 6151 16755 117855 11255 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 7282 6751 7778 1551 757 1577 2661 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 751 1567 4541 41 15 61 1265 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

 76557 6775 12187 1154 45155 5 7255 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 45684 6288 142775 115 7645 56855 1255 مترمربع -نصب داربست 

 4455 4214 6775 5 455 1455 5 مترطول -تهيه و نصب ريسه توپي 

 15578 758 11715 2651 4555 26555 41155 متر -تهيه و نصب ريسه شيلنگي 

 7181 688 15527 411 7714 157 287 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 416558 21287 752585 718585 1145655 46655 717155 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 57748 2565 4655 11775 25855 58565 71615 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 412442 71585 451185 117755 71455 81155 65265 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 455 17 4517 21 14 77 51 محور -نور پردازي 

 1767 178 655 157 455 11 257 عدد -جمع آوري پالك آبي 

 262 77 4558 11 85 787 45 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 4725 15675 46755 1741 77125 7555 45745 مترمربع -اجراي نقاشي ديواري 

 12 7 11 15 7 1 54 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 1 455 28 4 7 7 15 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 5 1 18 5 5 5 1 چشمه -احداث سرويس بهداشتي پرتابل 
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 52 425 85 71 446 46 4 75 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 722 121 86 448 1448 76 724 7688 مورد -اجراي طرحهاي خاص آذين بندي 

 555 15 8 7 4 154 5 45 مترمربع -احداث آبنما 

 87165 28125 55125 26767 171745 171655 724561 1712745 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 155 1 554 15 154 5 166 14 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 475 111 255 64 4481 815 754 2177 عدد -تهيه و نصب پالك آبي 

 447 27 547 17 7124 787 4514 4777 عدد -تهيه و نصب پالك معابر 

 412 64 772 77 1556 144 717 41775 عدد -تهيه و نصب پالك منازل 

 477 18 45 71 181 786 75 425 مترمربع -تابلو تبليغاتي رايگان  تهيه و نصب

 15 41 1 41 27 178 75 415 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسايي ميادين

 14 5 75 75 71 181 1 411 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 57 75 148 26 444 424 1412 627 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي معابر 

 455 448 18 1275 257 527 764 1717 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 5 5 5 47 7 6 5 8 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 5 55 1 45 87 6 8 22 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 5 5 17215 4671 17745 46725 4255 74715 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 15 55 718 156 455 256 166 528 عدد -ت و سکو تهيه و نصب نيمک

 7752 855 7585 2252 7578 6415 1775 55181 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 454 757 147 242 1522 1875 715 7214 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 145 181 514 454 886 786 717 8618 عدد -حذف زوائد نماها 

 57 75 282 467 478 261 727 1746 عدد -نهاي فرسوده حذف سايبا

 761 441 747 466 586 614 521 2157 عدد -حذف موانع فيزيکي 

 41617 666 15 476 2121 1274 5758 7116 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 82 5 64 156 176 468 611 411 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 61154 75172 11568 85112 18811 12515 17275 877124 مترمربع -ر مجاز محو تبليغات غي

 4555 1755 155 285 2718 86855 1715 11415 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 51815 16525 122 8222 16165 54578 5 85456 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 2444 2125 757 7171 4545 7155 4156 15775 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 747 487 27 62 448 182 141 115 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 متراژ -
17571 4684 6645 6725 7581 1885 5685 45755 

 4157 2 1541 7415 8771 22425 15417 7557 مترمربع -نصب داربست 

 4155 5 6555 15567 1775 45145 5 8185 مترطول -ه توپي تهيه و نصب ريس

 2155 47475 8115 7726 48575 82744 7547 77574 متر -تهيه و نصب ريسه شيلنگي 

 7577 141 745 1255 215 7141 177 17882 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 181255 51514 82115 85157 181575 455655 467125 1155152 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 75557 74675 8471 18174 1745 41217 87277 415711 مترمربع -پاکسازي نما با واتر سند پالست 

 147545 415175 185555 78142 177825 155515 425275 644781 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 11 27 7 84 67 47 2 151 محور -نور پردازي 

 164 75 255 88 252 811 155 47788 عدد -جمع آوري پالك آبي 

 48 5 14 117 171 71 125 87 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 5648 1715 2687 11555 76555 71276 17815 7171 مترمربع -اجراي نقاشي ديواري 

 26 1 4 17 1 112 15 42 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 5 5 2 11 5 17 1 46 ردمو -تهيه و نصب مجسمه 

 5 5 5 11 4 5 1155 17 چشمه -احداث سرويس بهداشتي پرتابل 
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 151 7176 2878 227 مورد -اجراي طرح روي تابلو 

 4- 28744 21777 4177 مورد -بندي اجراي طرحهاي خاص آذين 

 11- 6746 76775 258 مترمربع -احداث آبنما 

 14 6477514 1715618 718755 مترمربع -شستشوي و پاکسازي نما 

 65 12441 1811 821 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 77- 11581 45517 118 عدد -تهيه و نصب پالك آبي 

 12- 45177 75576 1114 عدد -تهيه و نصب پالك معابر 

 25 77675 41256 1615 عدد -تهيه و نصب پالك منازل 

 57- 2741 15557 442 مترمربع -تهيه و نصب تابلو تبليغاتي رايگان 

 1- 1782 1712 67 عدد -تهيه و نصب تابلوي شناسايي ميادين

 58- 2555 7156 164 عدد -تهيه و نصب تابلوي معرفي اماکن 

 28- 1455 17716 775 عدد -نصب تابلوي معرفي معابر تهيه و 

 44- 18717 45615 124 عدد -تهيه و نصب تجهيزات ترافيکي 

 74 1742 1555 85 عدد -تهيه و نصب ساعت 

 4875 17672 275 847 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 11 185511 126148 1552 کيلوگرم -تهيه و نصب نرده 

 11- 8278 1751 475 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 45- 416775 467417 7742 عدد -حذف پالکاردهاي غير مجاز 

 75 75456 41577 1857 عدد -حذف تابلوهاي زائد و غير مجاز 

 11 42777 41654 1158 عدد -حذف زوائد نماها 

 4 7578 6752 217 عدد -حذف سايبانهاي فرسوده 

 11 45451 16485 741 عدد -موانع فيزيکي حذف 

 2 141517 118862 5548 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 66- 2762 78784 177 عدد -ساماندهي بالکن ها 

 48 4561875 1821655 72847 مترمربع -محو تبليغات غير مجاز 

 77 168781 172572 6211 مترمربع -نازك کاري )نماکاري ( 

 4- 756474 717678 27558 مترطول -تهيه و نصب پارچه رنگي 

 75- 72754 178255 2718 تخته -تهيه و نصب پرچم 

 24 12755 15171 854 دستگاه -تهيه و نصب پروژکتور 

 27- 447525 766281 15176 متراژ -تهيه و نصب انواع پالکارد پرچمي و آويز ساده 

 75- 752145 526155 18571 مترمربع -نصب داربست 

 54- 74761 177677 2177 مترطول -تهيه و نصب ريسه توپي 

 28- 717775 875457 11555 متر -تهيه و نصب ريسه شيلنگي 

 76- 17645 117148 7758 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 46- 6617588 14746421 255667 مترمربع -پاکسازي نما با واتر جت 

 77- 1181785 1127427 54611 مترمربع -زي نما با واتر سند پالست پاکسا

 6 5577542 2177112 471112 مترمربع -پاکسازي نما با مواد پوشاننده 

 57- 7181 1824 122 محور -نور پردازي 

 51 71117 42515 1861 عدد -جمع آوري پالك آبي 

 11- 5245 47157 421 عدد -چاپ فلکسي فيس 

 25 755747 457617 18117 مترمربع -راي نقاشي ديواري اج

 21 156 557 74 مورد -پاکينه و ترميم مجسمه 

 56- 557 1442 47 مورد -تهيه و نصب مجسمه 

 418 1718 545 75 چشمه -احداث سرويس بهداشتي پرتابل 

 



 ماهنگی و امورمناطقحوزه معاونت ه

 459                                   و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات
 

 
 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه ام
ی سبز

ضا
ور شهر و ف

- 
ق

ی مناط
ت سامانده

ادارا
 

 68 18 67 722 771 685 174 مورد - 45ابالغ راي کميسيون بند 

 2 71 462 182 55 68 151 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 5 1 78 742 117 41 17 مورد -45اعتراض به راي کميسيون بند 

 28 5 5 155 45 15 5 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 7 7 1 7 5 1 5 دستگاه -انتقال کيوسك گل فروشي 

 76 5 15 4 5 74 5 دستگاه -انتقال کيوسك مطبوعات 

 44 2 55 172 66 71 1 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 771 271 461 417 77 762 115 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 1755 7477 1882 4158 4156 1587 1275 عدد -تله تحويلي 

 61 1 21 456 15 27 7 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 177 61 187 468 151 82 77 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 5 45 5 5 4 8 5 دستگاه -جمع آوري کيوسك گل فروشي 

 5 77 5 5 41 88 1 دستگاه -جمع آوري کيوسك مطبوعات 

 254 855 585 482 781 254 485 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 16 1 17 65 54 11 15 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 25 5 7 125 6 18 2 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 41 7 12 146 8 15 2 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 215 587 875 721 118 118 474 مورد -شکايت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 4417 1754 672 1858 646 1221 1726 برگ -صدور اخطاريه 

 7157 71551 451 41411 775 4774 15757 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 46 4 78 68 81 14 17 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 88 8 44 124 6 71 5 باب -پ مجاز فك پلم

 581 125 471 1425 776 771 575 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 55 5 5 5 5 5 5 دستگاه -نصب کيوسك گل فروشي 

 55 4 1 5 5 1 5 دستگاه -نصب کيوسك مطبوعات 

 711 425 411 482 88 71 115 مورد -شکايت بي مورد 

 785 78 771 762 467 151 55 پرونده - 55ماده  45جهت اعمال تبصره ب  شناسايي و تشکيل پرونده

 176 17 124 447 187 61 7 مورد - 45تنظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند 

 167 48 81 722 5 77 1756 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 112 8 4814 455 15 21 5 باب - 45صدور کميسيون بند 

 441 74 158 266 12 176 25 باب -ار اجراي راي در انتظ

 484 45 116 781 161 424 17 راي -55ماده  45اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 1812 271 427 1711 521 1851 246 راي -55ماده  45اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 7757 1581 1776 4776 678 4565 4275 فقره -کنترل آراء قديمي 

 41272 17182 8726 11871 11272 14662 14676 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 7 15 465 421 72 475 1541 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 452 12 58 276 17 155 41 مورد -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ايمني 

 147 45 75 412 1 41 71 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 154 47 12 11 8 6 44 فقره -گزارش کاربري مغاير به شهر سازي 

 1857 1776 817 125 1148 781 1187 دستگاه -بازديد و کنترل کيوسکها 
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 778 1552 161 16 577 75 151 مورد - 45غ راي کميسيون بند ابال

 42 44 7 7 16 7 5 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 7 15 64 16 5 5 16 مورد -45اعتراض به راي کميسيون بند 

 5 42 5 186 6 5 5 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 5 4 5 5 5 5 5 دستگاه -انتقال کيوسك گل فروشي 

 2 2 5 7 8 5 1 دستگاه -انتقال کيوسك مطبوعات 

 65 1 77 16 82 45 8 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 477 451 18 66 451 516 175 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 1281 1514 4651 4555 1124 4151 1681 عدد -تله تحويلي 

 16 7 177 118 71 11 26 باب -گاههاي مزاحم تعطيل و پلمپ واحدها و کار

 87 151 251 276 11 478 4 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 5 1 5 5 5 5 5 دستگاه -جمع آوري کيوسك گل فروشي 

 5 6 5 5 1 5 5 دستگاه -جمع آوري کيوسك مطبوعات 

 757 757 71 16 411 541 257 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 5 46 5 86 6 5 5 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 15 72 7 112 11 5 5 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 8 17 5 157 7 5 5 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 155 168 515 11 116 727 115 مورد -شکايت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 577 555 1476 524 1572 1151 1544 برگ -صدور اخطاريه 

 514 17826 4211 768 77515 77115 756 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 6 5 45 1 5 5 15 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 27 1 56 14 84 18 85 باب -فك پلمپ مجاز 

 787 547 817 115 4721 215 1252 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 5 5 5 5 5 5 5 دستگاه -نصب کيوسك گل فروشي 

 2 7 5 5 4 1 5 دستگاه -نصب کيوسك مطبوعات 

 76 158 8 66 78 65 26 مورد -شکايت بي مورد 

 45شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 55ماده 
458 21 157 754 762 45 112 

 185 72 18 157 45 22 15 مورد - 45اعضاء کميسيون بند  تنظيم صورتجلسه

 4 52 5 62 1 247 5 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 441 17 178 82 51 47 152 باب - 45صدور کميسيون بند 

 117 22 1777 115 15 45 6 باب -در انتظار اجراي راي 

 74 184 4518 221 11 417 74 اير -55ماده  45اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 455 565 681 1121 1556 551 445 راي -55ماده  45اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 1775 776 4615 4765 1157 118 1187 فقره -کنترل آراء قديمي 

 47576 16767 72782 71586 6668 48588 16651 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 57 148 471 45 84 171 7 قالده -رد زنده گيري سگهاي ولگ

همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء 

 مورد -ايمني 
156 275 76 575 775 18 71 

 18 7 42 8 1 8 16 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 41 15 4 18 2 11 7 فقره -گزارش کاربري مغاير به شهر سازي 

 255 254 7841 677 564 884 584 دستگاه -بازديد و کنترل کيوسکها 
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 21 17 714 81 174 415 162 1576 مورد - 45ابالغ راي کميسيون بند 

 5 142 785 1178 158 45 467 265 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 5 1 72 21 6 5 47 445 مورد -45اعتراض به راي کميسيون بند 

 17 11 57 462 7 12 2 411 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 5 5 5 5 8 5 5 5 دستگاه -انتقال کيوسك گل فروشي 

 5 1 4 5 5 5 5 4 دستگاه -انتقال کيوسك مطبوعات 

 1 17 81 46 24 17 85 874 باب -مغازه هاي غير مجاز پلمپ 

 77 154 711 21 121 472 81 1816 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 1728 1581 4177 7452 4145 1676 4215 7551 عدد -تله تحويلي 

 45 41 112 71 157 47 16 177 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 15 27 257 215 551 71 885 825 باب -غييرشغل کارگاههاي مزاحم ت

 1 5 5 5 5 5 1 15 دستگاه -جمع آوري کيوسك گل فروشي 

 5 5 5 2 1 5 5 55 دستگاه -جمع آوري کيوسك مطبوعات 

 54 185 742 55 451 484 181 7264 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 1 5 25 5 5 5 5 141 عدد -هاي آالينده آب شناسايي و انتقال واحد

 5 14 45 5 15 1 5 124 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 5 7 27 1 5 5 5 84 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 48 117 485 18 161 157 161 151 مورد -شکايت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 782 486 4556 117 275 117 878 1884 رگب -صدور اخطاريه 

 1274 255 758 5487 848 5511 174 481 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 2 7 14 71 46 1 51 455 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 5 6 54 11 7 81 18 452 باب -فك پلمپ مجاز 

 127 572 1142 1775 1152 482 115 776 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 1 5 425 5 5 5 5 5 دستگاه -نصب کيوسك گل فروشي 

 5 1 5 5 5 4 5 14 دستگاه -نصب کيوسك مطبوعات 

 77 141 177 27 61 11 128 415 مورد -شکايت بي مورد 

 45شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 55ماده 
271 451 11 181 75 528 46 78 

 1 17 246 41 57 74 125 551 مورد - 45ظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند تن

 18 21 812 517 771 5 5 415 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 1 77 177 11 112 45 576 257 باب - 45صدور کميسيون بند 

 14 87 576 82 744 757 167 558 باب -در انتظار اجراي راي 

 48 18 454 871 474 461 712 175 راي -55ماده  45تعطيل کميسيون بند اجراي آراء 

 271 725 1754 664 761 552 812 875 راي -55ماده  45اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 857 774 7757 1156 1785 4671 4515 7541 فقره -کنترل آراء قديمي 

 1712 2515 15574 72576 47158 8585 71584 47857 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 775 771 575 1745 1785 12 114 815 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء 

 مورد -ايمني 
1157 451 1157 1211 418 857 187 16 

 55 11 74 58 151 17 74 514 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 14 1 1 5 17 2 5 4 فقره -ربري مغاير به شهر سازي گزارش کا

 175 175 575 411 118 441 777 1162 دستگاه -بازديد و کنترل کيوسکها 
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 24 8771 2558 471 مورد - 45ابالغ راي کميسيون بند 

 17- 7747 2617 117 الشه -سگهاي ولگرد اتالف 

 51- 1557 4277 26 مورد -45اعتراض به راي کميسيون بند 

 5- 1528 1158 26 باب -انتقال کارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 411 17 8 1 دستگاه -انتقال کيوسك گل فروشي 

 75 115 57 5 دستگاه -انتقال کيوسك مطبوعات 

 11 1885 1555 18 باب -هاي غير مجاز پلمپ مغازه 

 14- 8114 8745 416 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 15 25174 77625 4517 عدد -تله تحويلي 

 8- 4517 4457 75 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و کارگاههاي مزاحم 

 44 5126 2447 472 باب -تغييرشغل کارگاههاي مزاحم 

 124 28 17 4 دستگاه -کيوسك گل فروشي  جمع آوري

 416 171 85 7 دستگاه -جمع آوري کيوسك مطبوعات 

 11- 15461 11514 286 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در کميسيون( 

 47- 281 885 41 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 7- 855 141 75 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 45- 274 524 45 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 6 8211 5711 474 مورد -شکايت از کارگاههاي صنوف مزاحم 

 2- 47144 42566 1551 برگ -صدور اخطاريه 

 8- 115587 161451 1756 کيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 6- 865 121 71 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 5 756 755 22 باب -فك پلمپ مجاز 

 21- 11828 77255 654 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 211 471 51 17 دستگاه -نصب کيوسك گل فروشي 

 157 177 55 8 دستگاه -نصب کيوسك مطبوعات 

 11- 4178 7142 141 مورد -شکايت بي مورد 

 46 2548 7545 458 پرونده - 55ماده  45ل تبصره ب شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعما

 18 4267 4177 117 مورد - 45تنظيم صورتجلسه اعضاء کميسيون بند 

 4 5157 5517 474 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 415 5186 1684 484 باب - 45صدور کميسيون بند 

 77 11526 5521 554 باب -در انتظار اجراي راي 

 41 8712 5278 711 راي -55ماده  45اجراي آراء تعطيل کميسيون بند 

 7- 18186 11727 184 راي -55ماده  45اجراي آراء تمهيد کميسيون بند 

 1 24755 77717 1755 فقره -کنترل آراء قديمي 

 1- 245255 257884 17157 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 141 1465 7456 771 هقالد -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 45 6515 8214 782 مورد -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ايمني 

 7- 1512 1816 14 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 25- 752 561 18 فقره -گزارش کاربري مغاير به شهر سازي 

 17- 16744 47755 685 دستگاه -بازديد و کنترل کيوسکها 
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 7517 5 5 7415 5 5552 1 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 155 567 1475 418 112 718 815 عدد -بازسازي دريچه 

 144 1141 5 7254 5 416 42 مترمکعب -بتن ريزي 

 158 77 5 426 5 171 881 مترمکعب - تخريب

 8455 5 455 5474 5 11561 45545 مترمکعب -تخليه آب 

 151417 48727 551 1274 1417 16114 16858 کيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

 -جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات حجمي 

 مترمکعب
75516 1714 585 41157 5 4167 5111 

 445 5 5 1174 5 126 757 مترمکعب -ي حفاري و کف شکن

 2484 5 16 1687 5 4555 175 مترمکعب -حفرچاه 

 417 45 5 645 5 5 5 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 5 55 5 2 5 11 5 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 887655 212111 7724415 465858 418155 551652 1448781 متر -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 71 5 1 75 5 1728 2 حلقه -طوقه چيني چاه 

 57 61 155 4717 5 175 5 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 2411 15 11 4754 5 4675 115 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 2417 11 5 1815 5 1211 5 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 5 424 5 145 5 5 5 مترمربع -قالب بندي 

 7182 75575 7485 12165 11616 11218 721572 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 451 5 5 41 5 145 645 متر -لوله گذاري 

 15 71 757 55 5 177 157 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 111 5 1575 542 5 1254 115 مترمکعب -کف تراشي 

 1525 5 5 575 5 7571 411 متر -کول گذاري 

 756 5 5 715 5 715 5 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 14 5 5 17 5 18 1 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 21 12 57 52 5 126 1 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 145 76 27 88 5 18 758 مورد -رفع آب بند 

 771 427 67 155 5 447 86 عدد -پاکسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 58 451 5 77 5 54 14 مورد -گندزدايي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهك 
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 442 5 747 5 5 5 5 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 275 71 1765 775 5 5 5 عدد -يچه بازسازي در

 1 5 714 217 5 5 5 مترمکعب -بتن ريزي 

 5 5 1587 77 5 5 5 مترمکعب -تخريب 

 17 55 6167 167 5 5 5 مترمکعب -تخليه آب 

 1251 72 5115 18545 5 5175 5 کيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات حجمي 

 کعبمترم -
256745 4775 5 4175 2118 4522 1786 

 555 117 1872 5 5 5 5 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 621 451 4571 185 5 5 6 مترمکعب -حفرچاه 

 5 5 467 5 5 5 5 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 5 5 8 22 5 5 5 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 555777 157155 2184767 561751 5 2255555 48178 متر -رپوشيده شستشوي و اليروبي انهار س

 17 15 722 25 5 5 6 حلقه -طوقه چيني چاه 

 5 145 475 121 5 5 7555 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 1455 148 557 4745 5 5 5 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 1455 11 815 4654 5 5 5 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 5 5 717 155 5 5 7555 مترمربع -قالب بندي 

 2515 6158 152514 174247 5 4515 266655 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 1175 55 771 7615 5 5 5 متر -لوله گذاري 

 5 1 82 1 5 5 5 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 78 112 211 7588 5 5 5 مترمکعب -کف تراشي 

 1148 456 764 875 5 5 5 متر -کول گذاري 

 5 5 458 575 5 5 5 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 42 5 45 2 5 5 5 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 175 1 487 25 5 88 6 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 175 18 124 41 5 5 5 مورد -رفع آب بند 

 188 17 877 711 5 157 5 عدد -ه چاه ها پاکسازي و تنظيف دهان

 -گندزدايي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهك 

 مورد
5 115 5 5 61 7 115 
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 5 14 54 5 44 5 1555 1115 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 6 117 144 717 114 81 1517 1158 عدد -بازسازي دريچه 

 1 55 84 26 5 8 556 42185 مترمکعب -بتن ريزي 

 12 74 585 485 11 5 66 87 مترمکعب -تخريب 

 771 1755 1777 4258 5 5 2155 12185 مترمکعب -تخليه آب 

 75 178 7415 17667 1577 451 74817 21575 کيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات 

 مترمکعب -حجمي 
78845 1744 715 17115 15171 2265 1782 211 

 577 75 4824 1577 755 5 71 48717 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 414 645 615 1617 5 115 65 165 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 مترمکعب
5 45 15 5 88 54 28 5 

 5 4 5 11 5 5 81 15 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 55647 111751 21171 11555 467776 266752 181821 216825 متر -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 74 77 1558 17 14 4 75 22 حلقه -طوقه چيني چاه 

 5 26 775 185 5 12 12 157 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 5 67 1767 5571 4525 5 111 8568 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 5 16 1264 7877 1742 5 5 1524 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 5 74 775 15 5 75555 41 41 مترمربع -قالب بندي 

 4522 4147 7464 7517 71128 274555 641 81187 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 5 1 1174 412 5 5 67 75 متر -لوله گذاري 

 57 78 74 47 14 5 72 181 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 22 525 742 221 1611 5 18 76586 مترمکعب -کف تراشي 

 725 151 621 1145 5 65 1168 78 متر -کول گذاري 

 -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 رمربعمت
5 11 45 482 777 218 18 5 

 5 15 26 5 71 7 78 5 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 165 11 181 468 67 4 174 467 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 4 55 158 456 86 5 84 518 مورد -رفع آب بند 

 457 217 14 712 274 5 151 765 عدد -پاکسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

ي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با گندزداي

 مورد -آهك 
578 75 8 71 17 18 42 5 
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 67- 12871 68175 886 کيلوگرم -آرماتوربندي 

 15 7671 6564 221 عدد -بازسازي دريچه 

 147 75516 17718 1775 مترمکعب -بتن ريزي 

 85- 7558 15558 157 مترمکعب -تخريب 

 84- 75116 475766 2578 مترمکعب -تخليه آب 

 16 751727 451176 18427 کيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

 56- 865285 1877111 75775 مترمکعب -جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات حجمي 

 16 71576 71717 1862 مترمکعب -حفاري و کف شکني 

 72- 18461 466218 125 مترمکعب -حفرچاه 

 75- 1575 15156 15 مترمکعب -ضخامت  44cmديوارکشي با بيش از 

 77- 487 7154 14 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 11 16646617 18144856 655656 متر -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 4- 7428 7476 126 حلقه -طوقه چيني چاه 

 26- 6178 15546 715 مترمکعب -عمليات بتني مرمت کانال 

 18- 47645 75218 1758 مترمکعب -عمليات خاکي )دستي(

 48- 74415 27755 1282 مترمکعب -عمليات خاکي )ماشيني(

 175 75571 14477 1815 مترمربع -قالب بندي 

 15- 1111611 4154526 65614 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 71- 7255 76787 246 متر -لوله گذاري 

 1 1477 1415 57 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 581 52155 6465 4267 مترمکعب -کف تراشي 

 6 17155 14115 576 متر -کول گذاري 

 81- 4715 6725 174 مترمربع -ضخامت  44cmديوارچيني با کمتر از 

 74- 447 777 15 دستگاه -پ تعمير موتور پم

 8 4554 1774 77 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 25- 4151 7515 76 مورد -رفع آب بند 

 16- 5577 8187 454 عدد -پاکسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 26- 1515 7515 14 مورد -گندزدايي و بوگيري کانالها و حوضچه ها با آهك 
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 3منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 7منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ی ف
گ آمیز

شو ورن
ست

ش
 

 7155 4751 724 1818 8587 14676 285 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 657 4617 5787 15855 5815 4517 2716 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 425 114 1871 4745 1571 8664 1565 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 757 4511 4457 2518 4744 2722 7185 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي هشدار  -شستشوي تجهيزات پارکي

 - Uدهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع 

 عدد

22157 18584 45477 15577 8476 16112 8155 

 146575 748175 271275 777618 1751465 118185 177155 اصله -شستشوي درخت 

 485115 4178484 147215 425545 855477 851262 451875 اصله -شستشوي درختچه 

 6111 42225 11155 15752 14115 48222 25461 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 1885 15665 15811 81711 4175 27562 47627 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 1555 45685 47877 18162 6611 27577 47716 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 1115 851 847 11547 4554 1654 265 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 5154872 7521755 4227511 1175577 25577187 2855512 71841517 مترمربع -شستشوي معابر 

 8825 4276 2258 185576 75545 8546 5775 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
151 1155 645 7581 61 127 87 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
25 851 555 1811 71 71 5 

 5 544 755 765 665 676 15 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 مترمربع
251 6562 5576 25575 7151 1255 777 

 5 4161555 5155615 216155 657777 14211252 74421217 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 1255 1728 2852 45767 7544 5752 5241 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 882 1271 1612 1571 4251 1116 7152 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 94منطقه 97منطقه 92منطقه 99منطقه 93نطقهم 3منطقه 3منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ی ف
گ آمیز

شو ورن
ست

ش
 

 1414 7614 1788 55 1175 2215 5 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1742 824 4414 1724 265 51 1655 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 812 256 625 1515 5 155 17 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1572 866 1155 456 151 1155 1617 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي هشدار  -شستشوي تجهيزات پارکي

 عدد - Uدهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع 
6815 17815 5165 7744 15246 7177 28455 

 84611 72754 4466555 65756 18555 77855 11585 اصله -شستشوي درخت 

 75158 155754 1517285 21875 26755 165555 12245 اصله -شوي درختچه شست

 17575 8475 84552 15275 7685 12147 6725 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 2511 1725 1674 1585 1168 768 25858 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 18175 11151 17782 7124 15725 15765 22145 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 1257 766 55 754 465 158 185 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 77775767 8566776 5164742 715555 8885464 4818555 2688415 مترمربع -شستشوي معابر 

 7254 4764 4774 7452 1175 1754 155 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 618 451 115 472 187 77 74 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 58 115 18 5 5 75 5 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 481 277 116 118 755 55 5 متر - uرنگ آميزي موانع 

 1587 665 11545 271 471 85 14 مترمربع -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 127558 172815 418124 165555 88165 5 841828 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 4451 864 185 127 725 755 1681 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 1515 145 4254 854 767 155 166 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 22منطقه 29منطقه 23منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 96منطقه 95منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ی ف
گ آمیز

شو ورن
ست

ش
 

 55 4875 1727 1771 245 67 8558 7567 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 7715 558 2418 2178 572 47 4416 1571 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 155 1255 7785 655 215 15 115 575 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 عدد
1154 1118 785 1816 4521 1411 177 425 

 -شستشوي تجهيزات پارکي

تابلوي هشدار 

دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

27845 77765 5177 21512 71886 44156 4527 1487777 

 2275774 22775 451515 81476 87754 555575 751852 252255 اصله -شستشوي درخت 

 817765 65825 455875 158775 451145 172776 7757576 752255 اصله -شستشوي درختچه 

 17157 5755 87581 42221 75511 77778 47174 85515 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 2764667 715 247751 1215 1671 25178 454855 12875 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 45161 4671 68151 41772 21514 57178 41275 84177 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 875 614 1812 2614 778 61 177 7471 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 7785578 881174 76651714 4777646 51281645 5161758 7472186 2545576 مترمربع -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پارکي 

 مترمربع
8744 1778 754 7675 4657 2578 7545 4465 

ميزي تابلوهاي هشدار رنگ آ

 مترمربع -دهنده 
476 751 42 245 67 154 1426 455 

رنگ آميزي تابلوي اعالنات و 

 مترمربع -آگهي
55 187 5 854 72 562 775 5 

 5 1175 557 71 415 474 4174 1552 متر - uرنگ آميزي موانع 

رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 مترمربع -
4781 211 27 711 1174 1765 15527 185 

 4777217 1515161 46515642 741475 27725281 1551258 741554 1812155 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 مترمربع
5414 165886 757 56457 4851 7557 4517 1156 

رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد -
4571 677 465 661 1765 4451 1811 641 
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 درصد تغییر 37 32 میانگین فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ی ف
گ آمیز

شو ورن
ست

ش
 

 6 87572 57521 4666 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 15 84524 52451 4627 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 75 48726 45164 1445 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 44 71457 75255 1871 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 - Uتابلوي هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع  -شستشوي تجهيزات پارکي

 عدد
727715 827244 1862615 1572 

 14- 14674817 25771276 567751 اصله -شستشوي درخت 

 47- 17425257 11414117 854582 اصله -شستشوي درختچه 

 78- 521441 627717 42851 عدد - شستشوي سطلهاي زباله

 1411 5771777 251114 424872 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 21- 852612 1174771 41272 عدد -شستشوي مبلمان پارکي 

 557 76756 18422 2278 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 18 461145151 424821578 14116418 مترمربع -شستشوي معابر 

 725 488481 57675 14157 مترمربع -المانهاي پارکي رنگ آميزي 

 54 15155 1557 261 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 118 11851 2446 575 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 72 11511 6884 548 متر - uرنگ آميزي موانع 

 414 78827 71551 2777 مترمربع -رنگ آميزي وسايل بازي کودکان 

 5 178717848 147771776 8178721 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 268 757581 54614 12511 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پارکي 

 27 78458 45415 1826 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 )مبالغ به هزار ریال(تهران شهرداری 3131لی پروژه های عمرانی سالکگزارش 

 نام واحد سازمانی 

تعداد 

ردیف 

بودج

 ه

 بودجه مصوب

تعداد 

زیر 

 پروژه

مبلغ تعهدها در 

 سال جاری

نسبت 

تعهد 

 بودجه

هزینه قطعی 

)نقدی و 

 غیرنقدی(

مبلغ صورت 

 وضعیت ها

پیشر

فت 

ریالی 

 قطعی

پیشر

فت 

 ریالی

پیشرفت 

فیزیکی 

)به 

نسبت 

اعتبارات

) 

 74 117 155 5157457117 2545551768 141 5278461155 811 2546718251 111 1منطقه 

 77 157 155 7541571776 7214488554 155 7574551751 1257 7218528585 117 4منطقه 

 72 18 155 4711726174 7675721174 158 2587767858 674 7671758771 71 7منطقه 

 65 154 155 7552565458 4772617125 144 7881175282 1557 4775265584 157 2طقه من

 74 76 155 4465848487 4771218525 151 4278417457 1874 4771218525 151 5منطقه 

 77 152 155 1267274618 1274725156 156 1527117771 257 1274725115 17 8منطقه 

 72 155 155 1711568677 1717222481 157 1277146782 781 1717225141 72 1منطقه 

 155 154 71 1425785716 1168658848 111 1751811115 1775 1411756547 18 6منطقه 

 71 155 155 1541727117 1575254277 151 1578521711 764 1575215514 15 7منطقه 

 76 155 155 1551817878 1551228581 155 1551177678 686 1556752856 16 15منطقه 

 77 155 155 757254872 757254128 155 755578175 1585 757261121 17 11منطقه 

 155 157 155 4611744855 1671416647 117 7116515552 745 1671416675 155 14منطقه 

 77 151 155 4584741527 4571176166 154 4561118475 268 4522511717 11 17منطقه 

 75 77 77 1117721756 1115141555 154 1725767147 211 1755875241 67 12منطقه 

 71 78 155 1845162757 1871122457 155 1865118627 846 1871122457 61 15منطقه 

 72 157 76 1747751584 1482777115 158 1781716551 571 1475551257 11 18منطقه 

 76 76 155 727187587 756467265 77 757815677 468 781151456 11 11منطقه 

 77 155 155 4511147881 4511575517 155 4511275757 1515 4511575517 71 16منطقه 

 71 75 155 1817112561 1154571181 77 1174657181 761 1155177141 68 17منطقه 

 78 155 155 4527115744 4551887567 122 4752518455 817 4558116251 72 45منطقه 

 77 77 76 1555881642 1821188178 151 1178715626 546 1817117571 68 41ه منطق

 78 71 76 7215527656 7272551455 76 7242166587 811 7555775777 145 44منطقه 

 61 157 155 18155522467 18151164142 174 41715814747 417 18474155116 51 معاونت فني و عمراني

 75 27 77 1721565715 7511878868 151 7117515755 441 7577678261 74 معاونت شهرسازي

معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و 

 امورشورا
28 1525452655 471 174717665 18 714458515 128778228 77 14 17 

 47 14 77 7576172555 2666758112 471 11875576544 47 2747146247 7 معاونت مالي و اقتصاد شهري

 62 61 155 7777455262 7647751715 155 2548121187 557 7625775481 61 نت خدمات شهريمعاو

 85 115 155 45172745874 16421546226 154 41851717725 427 16422152167 56 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 18 5 87 14871751 118755175 17 75554141 47 465555555 7 امور مناطق معاونت

 77 55 75 1547112511 4775474575 87 1727776661 476 7587584525 51 نت امور اجتماعيمعاو

 سازمان حمل و نقل و ترافيک )

 غير مستقل(
14 1228851555 128 1487141725 61 5 711476517 5 81 45 

 5 5 155 5 778555 586 4455555 4 778555 1 معاونت توسعه منابع انساني

 4571 4675 7577 77544277186 72651885857 7752 141151711524 17447 71525215142 4751 جمع
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش 

 نام واحد سازمانی
تعداد 

 پروژه ها

پیشرفت 

فیزیکی 

 سال جاری

پیشرفت 

برنامه ای 

 سال جاری

شاخص 

کارایی 

برنامه 

سالیانه 

(SPI) 

اعتبار مصوب 

پروژه در سال 

 جاری

مبلغ صورت 

وضعیت در 

 سال جاری

قطعی در هزینه 

 سال جاری

پیشرفت 

ریالی سال 

 جاری

شاخص 

کارایی 

هزینه 

سالیانه 

(CPI) 

 111 75 641748761 124224572 641748761 817 15 155 42 1منطقه 

 76 154 886761825 864741584 886761821 154 76 155 78 4منطقه 

 158 72 478571217 416785561 478171556 155 155 155 1 7منطقه 

 22 116 142552515 657185815 142585558 151 26 54 12 2ه منطق

 17 67 126217486 174767658 126217486 14 76 15 1 5منطقه 

 67 78 755245466 466675545 755245467 68 155 68 14 8منطقه 

 71 71 755762777 412454552 755762777 65 71 67 15 1منطقه 

 76 154 454228787 458864221 457768787 77 155 77 1 6منطقه 

 24 155 65412457 65412158 65412457 55 18 24 2 7منطقه 

 81 155 86676425 86676425 86676425 71 87 81 2 15منطقه 

 75 155 151626888 151626881 151626888 75 155 75 5 11منطقه 

 71 157 415661187 465465754 415661182 155 155 155 14 14منطقه 

 67 152 146657172 172224884 147571115 68 155 68 8 17منطقه 

 62 157 17475852 65455476 17741752 151 71 71 6 12منطقه 

 72 155 71688875 71688875 71688875 75 77 72 15 15منطقه 

 77 72 451775556 455855277 488857652 151 74 77 12 18منطقه 

 71 78 115481857 188467616 114225717 172 15 77 7 11منطقه 

 77 155 572752745 572672774 572752745 77 155 77 16 16منطقه 

 67 155 171756157 171815471 171756157 155 67 67 11 17منطقه 

 62 77 728417415 721287515 728417415 112 17 67 16 45منطقه 

 157 65 765675172 752871786 761482746 61 155 61 12 41منطقه 

 77 71 1747412427 1746244746 1785167281 78 155 78 17 44منطقه 

 55 155 7187517154 7115866274 7112724477 55 155 55 15 معاونت فني و عمراني

 71 68 262647548 215152456 262647548 61 75 16 5 معاونت شهرسازي

معاونت مالي و اقتصاد 

 شهري
1 25 25 77 4617557454 7576172555 4616557141 156 71 

 116 65 4155787762 1178512176 4111618125 152 75 72 75 معاونت خدمات شهري

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
16 52 155 52 14654612726 15282224617 14654612726 141 25 

 5 5 4517211 5 45555555 5 5 5 1 امور مناطق معاونت

 86 14 1878645156 1477116784 1617457186 154 26 27 14 اجتماعي معاونت امور

 71447617121 77185854475 71254427726       751 کل شهرداري 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

پي
ي شروع پروژه

ل از ابتدا
ي ک

ت فيزیك
شرف

ي شروع پروژه 
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ش بين
پي

ي پایان پروژه
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

158575451 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث مجموعه 

ورزشي و فرهنگي 

 زعفرانيه

 5 155 5 5 5 65 75 75 اجتماعي 1منطقه 
 

47155811 152787855 47155811 155 

158575851 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

ورزشگاه حضرت 

 زهرا)س(

 155 47776856 11174655 47776856 1777958941 155 155 4 4 4 76 155 155 اجتماعي 1منطقه 

158575151 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

توسعه زمينهاي 

ورزشي روباز و 

چمن مصنوعي 

 48سطح منطقه )

 محله(

 155 47127885 5 47127885 1777915917 155 155 155 155 155 5 155 155 اعياجتم 1منطقه 

158571151 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث زورخانه 

 شهرک نفت

 155 17658557 45555555 17658557 1777914947 181 155 55 15 55 55 85 155 اجتماعي 1منطقه 

156115751 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 راننياو

 155 7678156 5 7678156 1777915917 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 1منطقه 

156111551 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، باغ 

 فردوس

 155 7576557 5 7576557 1777911952 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 1منطقه 

156111151 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 قيطریه

 155 77685155 5 77685155 1777915957 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 1 منطقه

457585451 

احداث و توسعه 

پارکينگ، پارکينگ 

 7طبقاتي باهنر فاز 

 5 155 5 5 5 71 155 155 ترافيک 1منطقه 
 

47847555 11441417 47847555 155 

457455151 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

 75خيابان  احداث

متري قيطریه 

 )شهيد اندرزگو(

 5 155 5 5 5 77 155 155 عمران 1منطقه 
 

17711558 12171564 17711558 155 

457455451 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

احداث و تكميل 

کندرو بزرگراه 

 صياد شيرازي

 5 155 5 5 5 15 5 5 عمران 1منطقه 
 

15555555 86262675 15555555 155 

457455751 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

احداث و تكميل 

کندرو بزرگراه 

 لشگرک

 5 155 5 5 5 77 155 155 عمران 1منطقه 
 

15555555 71555555 15555555 155 

457455551 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

احداث پل 

دسترسي به مسيل 

 مقصود بيگ

 5 155 5 5 5 55 75 75 عمران 1منطقه 
 

45555555 45555555 45555555 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ت فيزی
پيشرف

ل )
ي تا پایان سال قب

ك
74

) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي در سا
هزینه قطع

ي
ل جار

 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751545151 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

آباد بوستان رحمان

 (4)فاز 

 1منطقه 
امور 

 شهري
5 5 15 5 5 5 155 5 

 
47655555 62565555 47655555 155 

751545451 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان مهرگان

 1منطقه 
امور 

 شهري
5 5 61 5 5 5 155 5 

 
25555555 157865555 25555555 155 

751545751 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

ساماندهي و ایجاد 

سپر حریم حفاظتي 

 1655ارتفاعات 

 ها()رود دره

 5 155 5 5 5 15 65 65 عمران 1منطقه 
 

457555771 565555555 457555771 155 

751545251 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 وزیري بوستان

 1منطقه 
امور 

 شهري
5 5 75 5 5 5 155 5 

 
41121114 25555555 41121114 155 

751545151 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان دربند )فاز 

4) 

 1منطقه 
امور 

 شهري
85 85 5 5 5 5 155 5 

 
71614771 25555555 71614771 155 

751545651 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 کامران باغ

 1منطقه 
امور 

 شهري
55 55 75 5 5 5 155 5 

 
77775572 25555555 77775572 155 

751541551 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان آبک

 1منطقه 
امور 

 شهري
75 75 85 5 5 5 155 5 

 
77765762 25555555 77765762 155 

751541151 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بدرهبوستان گال

 1منطقه 
امور 

 شهري
75 75 65 5 5 5 155 5 

 
77245511 25555555 77245511 155 

751541451 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان سيمين 

 قلعه )دارآباد(

 1منطقه 
امور 

 شهري
55 55 5 5 5 5 155 5 

 
47127455 5 47127455 155 

751541751 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 ستان بلوار قائمبو

 1منطقه 
امور 

 شهري
5 5 5 5 5 5 155 5 

 
74167117 5 74167117 155 

715515151 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

 1منطقه 
امور 

 شهري
155 155 5 5 5 5 155 5 

 
12765655 45555555 12765655 155 

254575151 

هاي احداث پایگاه

پشتيباني مدیریت 

ران، ساخت و بح

هاي تجهيز سوله

مدیریت بحران 

یاران، گالبدره، 

 آراج، جماران

 5 155 5 5 5 5 15 15 عمران 1منطقه 
 

75177561 5 75177561 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
 

ي فرع
واحد سازمان

 ي

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ش
پي

 
ي پایان پروژه

بين
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

152545154 

توسعه و تجهيز 

مددسراها و سایر 

مراکز 

رساني به خدمات

دیدگان آسيب

اجتماعي، ساخت و 

تجهيز مددسرا 

 7ناحيه 

 155 2125555 5 2125555 1775951958 155 155 1 1 1 5 1 1 اجتماعي 4منطقه 

158575154 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 زورخانه فرحزاد

 155 16578555 6674721 16578555 1772951914 155 155 85 85 85 75 75 75 اجتماعي 4منطقه 

158575454 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

هاي ورزشي زمين

 روباز، سطح منطقه

 12177756 1777957947 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 4منطقه 
 

12177756 155 

158575154 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي 

 ورزشي نيایش

 155 7554555 5 7554555 1775958942 115 155 14 11 17 5 11 17 اجتماعي 4منطقه 

158575754 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

ه فرهنگي مجموع

 4ورزشي ناحيه 

 )پونک(

 5 5 5 5 1772915955 155 155 8 8 8 5 8 8 اجتماعي 4منطقه 

158571554 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي 

 2ورزشي ناحيه 

 )آلستوم(

 5 5 5 5 1772911957 74 74 8 8 8 5 8 8 اجتماعي 4منطقه 

158571154 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

وعه فرهنگي مجم

 5ورزشي ناحيه 

 )طرشت(

 155 757451 5 757451 1775954915 155 155 8 8 8 5 8 8 اجتماعي 4منطقه 

158571454 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي 

 6ورزشي ناحيه 

 )درختي(

 5 5 5 5 1772914947 155 155 8 8 8 5 8 8 اجتماعي 4منطقه 

156515154 

توسعه فضاهاي 

نگي و هنري، فره

 احداث سالن یاس

 155 45555 5 45555 1775957914 155 155 11 11 11 5 11 11 اجتماعي 4منطقه 

156515654 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

 خانه مفاخر

 5 5 5 5 1772956944 155 155 45 45 45 5 45 45 اجتماعي 4منطقه 

156515754 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

عه احداث مجمو

 فرهنگي شهربانو

 155 2156657 5 2156657 1777956916 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 4منطقه 

156511554 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

کمک به توسعه 

 دانشكده ریاضي

 155 1178555 5 1178555 1777958944 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران 4منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131ی عمرانی شاخص سال پروژه ها گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

 

پيشر
ي

ي سال جار
ت برنامه ا

ف
 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156115154 

توسعه و تجهيز 

اي محله، سر

 درختي

 155 7165555 5 7165555 1772951916 77 78 45 42 42 15 72 72 اجتماعي 4منطقه 

156115654 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، پرواز
 155 1757212 15577147 1757212 1777955947 155 155 15 15 15 65 155 155 اجتماعي 4منطقه 

156115754 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، بو 

 علي

 155 12572221 4157866 12572221 1772951957 155 155 15 15 15 46 27 27 اجتماعي 4منطقه 

156111554 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 تيموري

 155 6517845 4158555 6517845 1772955946 76 75 27 27 21 25 66 68 اجتماعي 4منطقه 

156111154 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 کوهسار

 155 1845555 5 1845555 1777911945 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 4منطقه 

457585454 

احداث و توسعه 

پارکينگ، طبقاتي 

 دانشگاه شریف

 155 15285555 41555555 15285555 1775914948 155 155 7 7 7 5 7 7 ترافيک 4منطقه 

457455454 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

 احداث گذر

متري طرح 45

تفضيلي شهرک 

 کيهان

 5 155 5 5 5 5 45 45 عمران 4منطقه 
 

11725555 5 11725555 155 

457425154 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

رو نيایش پل سواره

انتهاي بلوار 

شهرداري جنوبي 

 به شمالي

 155 42571757 48455741 42571757 1772955955 155 155 22 22 26 25 67 77 عمران 4منطقه 

457425454 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

تعریض تونل 

زیرگذر همت 

 شهرک هما

 155 18117777 14785555 18117777 1772958944 157 155 54 54 52 15 81 87 عمران 4منطقه 

412575454 

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، 

پل معلق دره 

 فرحزاد

 155 6158566 7812555 6158566 1772952918 152 155 75 75 77 55 65 67 ترافيک 4منطقه 

418575154 

احداث ساختمان 

هاي پليس راهور، 

جابجایي ساختمان 

 پليس راهور

 5 155 5 5 5 5 75 75 عمران 4منطقه 
 

854771 
 

854771 155 

416545154 

هاي احداث پارک

آموزش ترافيک، 

 سطح منطقه

 155 155555 5 155555 1775951916 155 155 15 15 15 5 15 15 ترافيک 4منطقه 

751545154 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 آباداسالم

 4منطقه 
امور 

 شهري
21 25 5 21 25 21 155 157 1775955917 47611618 

 
47611618 155 

751545554 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 7دره فرحزاد فاز 

 155 155541611 25811717 155541611 1775958941 151 155 11 15 11 5 15 11 عمران 4منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

ي شر
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
وع پروژه

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ي تا پایان سال 
هزینه قطع

ل
قب

 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751545854 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

پردیس کوهستاني 

 کوه فرحزاد

 155 87567768 5778555 87567768 1777956956 155 155 75 75 75 5 155 155 عمران 4منطقه 

751545154 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 پارک پرواز

 155 68542576 11552555 68542576 1772952916 154 155 54 54 52 15 81 87 عمران 4منطقه 

751545654 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 درکه -اوین

 4منطقه 
امور 

 شهري
76 74 55 26 24 24 155 151 1772954957 155784552 21728184 155784557 155 

751541454 

احداث و توسعه 

گاه، بوستان و تفرج

 دادمان

 155 17848615 5 17848615 1772954957 156 155 17 17 65 5 17 65 عمران 4منطقه 

751575454 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

 سيل برگردان غرب

 155 5224818 5 5224818 1772955917 157 155 84 81 87 5 81 87 عمران 4منطقه 

715515154 

داث اح

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

 155 14611666 5 14611666 1772952952 112 155 18 15 68 5 15 68 عمران 4منطقه 

715585154 

هاي توسعه محل

اسكان کارگري، 

 زیر پل والیت

 4منطقه 
امور 

 شهري
82 87 5 82 87 87 155 154 1772914917 11555655 5 11555655 155 

715585454 

هاي توسعه محل

اسكان کارگري، 

 7ناحيه 

 4منطقه 
امور 

 شهري
81 85 5 81 85 85 155 157 1772955941 8257711 5 8257711 155 

254575154 

هاي احداث پایگاه

پشتيباني مدیریت 

بحران، ساخت و 

هاي تجهيز سوله

مدیریت بحران 

 ایثار، زنجان

 155 4175667 5 4175667 1772957945 155 155 12 12 12 5 12 12 عمران 4منطقه 

858545154 

احداث و تجهيز 

ساختمانهاي اداري، 

ساختمان 

هاي امور فوریت

 شهري

 4منطقه 
امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777957958 12156767 

 
12156767 155 

158571457 

توسعه وتجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي و 

 ورزشي آبشار

 155 27718751 5 27777174 1775951957 154 77 46 46 47 5 46 47 اجتماعي 7طقه من

151545457 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

کمک به ساخت 

 مسجد سيدخندان

 155 71781555 26851161 76516775 1772954958 155 155 81 81 81 74 77 77 اجتماعي 7منطقه 

151545857 

ت و کمک به ساخ

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

کمک به ساخت 

 مسجد جامع قلهک

 155 52568147 157515827 52151178 1775957957 155 155 44 44 44 45 21 21 اجتماعي 7منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
 

و
ي

ي فرع
احد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ي برنا
ص کارای

شاخ
ل )

مه ک
S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156115257 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 کاووسيه

 155 78777475 5 78777475 1772914948 155 155 16 16 16 5 16 16 اجتماعي 7منطقه 

457425257 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

تقاطع همت به 

 پاسداران

 155 47116455 5 47117455 1772956912 155 155 11 11 11 5 11 11 عمران 7منطقه 

715515157 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

 7منطقه 
امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777911975 4574465 

 
4574465 155 

858545757 

تملک، احداث و 

تجهيز 

هاي ساختمان

اداري، احداث و 

تجهيز ساختمان 

 پليس راهور

 77 62654217 82886156 65484745 1772952941 155 155 71 71 71 58 77 77 ترافيک 7منطقه 

157545152 

ایجاد و توسعه 

زیرساخت فضاهاي 

تفریحي، احداث باغ 

 پرندگان

 155 251741774 625516557 251741774 1775954955 77 27 52 41 48 28 17 14 اجتماعي 2منطقه 

158575852 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه تفریحي 

 145سایت 

هكتاري جنگل 

 لویزان

 155 21457126 4418116 21457126 1772911951 151 155 774- 28 21 75 61 64 اجتماعي 2منطقه 

158575152 

وسعه و تجهيز ت

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي و 

 ورزشي خاک سفيد

 155 17465555 5 17465555 1778958911 157 47 64 44 42 5 44 42 اجتماعي 2منطقه 

158575652 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي و 

 ورزشي حكيميه

 155 11654467 5 11654467 1775914956 115 15 155 17 15 5 17 15 اجتماعي 2منطقه 

158575752 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي و 

 ورزشي قنات کوثر

 155 18854152 5 18854152 1775956911 157 42 66 45 41 5 45 41 اجتماعي 2منطقه 

158571552 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي 

 آبادورزشي قاسم

 155 11768242 5 11771255 1775911975 115 41 64 45 44 5 45 44 اجتماعي 2منطقه 

158571152 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استخر سرپوشيده 

 صدف

 155 12575544 5 12575544 1778954957 155 11 155 11 11 5 11 11 اجتماعي 2منطقه 

156515752 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

احداث مجموعه 

فرهنگي هنري 

 دآبادمجي

 155 18771757 5 18771757 1775952945 155 15 55 6 6 5 6 6 اجتماعي 2منطقه 
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کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

ت برنا
پيشرف

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
مه ا

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

هزی
ل

ي تا پایان سال قب
نه قطع

 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156115752 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

احداث سراي محله 

 نارمک

 155 5684555 5 5684555 1778957957 155 41 11 17 17 5 17 17 اجتماعي 2منطقه 

751545752 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

مجموعه تفریحي 

دشگري بوستان گر

طبيعت )جنگل 

 تلو(

 2منطقه 
امور 

 شهري
67 72 75 57 82 15 15 66 1772915951 151572521 27117255 151572521 155 

715515152 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

 2منطقه 
امور 

 شهري
155 76 5 155 76 155 155 154 1777914945 8574158 5 8574158 155 

715585152 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

احداث و تجهيز 

اسكان کارگري 

 حكيميه 6ناحيه 

 2منطقه 
امور 

 شهري
41 41 5 41 41 155 41 155 1772957912 255555 5 255555 155 

715585452 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

احداث و تجهيز 

اسكان کارگري 

 شهيد کرد

 2منطقه 
امور 

 شهري
24 25 5 24 25 155 24 152 1775954957 4412555 4412555 4412555 155 

715585752 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

احداث و تجهيز 

اسكان کارگري 

 خيابان جعفرپناه

 2منطقه 
امور 

 شهري
77 72 5 77 72 62 77 76 1775951945 1411555 5 1411555 155 

152545455 

توسعه و تجهيز 

مددسراها و سایر 

مراکز 

رساني به خدمات

دیدگان آسيب

اجتماعي، محله 

 بهاران

 155 11674577 6855555 11674577 1772956957 55 14 51 51 1 27 155 55 اجتماعي 5منطقه 

158575255 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث مجموعه 

ورزشي پيشكسوتان 

 ورزش ایران

 155 17761555 5 17761555 1772915948 24 21 81 57 45 5 57 45 اجتماعي 5منطقه 

158575555 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 محله پرواز

 155 14555555 5 14555555 1772952945 78 71 58 57 51 5 57 51 اجتماعي 5منطقه 

158575855 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

چندمنظوره محله 

 ارم

 155 14555555 5 14555555 1772957948 57 54 76 78 51 5 78 51 اجتماعي 5منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

ي شروع پ
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
روژه

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

412575455 

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، 

زیرگذر عابر پياده 

ابتداي شهيد 

 لشگري

 155 15555555 5 15555555 1772957916 66 11 68 61 11 5 61 11 ترافيک 5منطقه 

751545255 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 جانبازان

 5منطقه 
ور ام

 شهري
68 72 24 22 54 54 62 71 1772956975 72112845 15717174 72112845 155 

751575155 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، دره 

 نوـ دره زرهذغالي

 155 71265555 5 71265555 1777958956 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران 5منطقه 

158575758 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله 

ورزشي دانشكده 

 مدیریت

 155 7777777 14112714 7777777 1772954912 71 11 25 25 71 85 155 71 اجتماعي 8منطقه 

158575258 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

هاي ورزشي زمين

روباز و چمن 

مصنوعي، سطح 

 منطقه

 155 7777777 5 7777777 1777911951 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي 8منطقه 

158575158 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سالن 

 ورزشي کردستان

 155 15555555 75555555 15555555 1778958941 25 77 18 15 8 5 15 8 اجتماعي 8منطقه 

151545758 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

ه مسجد سراي محل

 گلها

 155 14555555 14555555 14555555 1775958957 85 85 52 52 77 5 52 77 اجتماعي 8منطقه 

454575158 

هاي احداث ایستگاه

حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، سطح 

 منطقه

 155 14555555 5 14555555 1777914948 17 17 155 155 17 5 155 17 ترافيک 8منطقه 

457445158 

احداث، توسعه و 

ها، سازي بزرگراهبه

رمپ و لوپ بزرگراه 

شهيد گمنام به 

 فتحي شقاقي

 155 17764761 17762722 17764761 1772956911 155 155 78 78 78 5 78 78 عمران 8منطقه 

412515158 

احداث و تجهيز 

روها، سطح پياده

 منطقه

 155 82725518 5 82725518 1777914941 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران 8منطقه 

412575158 

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، 

احداث پل عابر 

 پياده، سطح منطقه

 8منطقه 
امور 

 شهري
77 155 5 77 155 155 77 77 1772951954 16155555 5 16155555 155 
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کد پروژه
 

عنوان پرو
ژه

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي س
ت فيزیك

پيشرف
ال 

77
 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

412575758 

احداث روگذر 

وزیرگذر عابرپياده ، 

احداث تونل 

دسترسي زیرگذر 

چهارراه ولي عصر 

 2)عج( به خط 

 مترو

 155 64165727 64165727 64165727 1775954941 11 11 16 16 85 5 16 85 عمران 8منطقه 

751545158 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بانباغچه

 8منطقه 
امور 

 شهري
87 155 5 87 155 155 87 87 1772951941 5555555 17555555 5555555 155 

751575158 

احداث و توسعه 

فضاي سبز معابر 

شهري، سطح 

 منطقه

 8منطقه 
امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777911944 25555555 5 22777777 155 

715515158 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

 155 2285625 5 2285625 1777914947 85 85 155 155 85 5 155 85 عمران 8منطقه 

158575751 

ز توسعه و تجهي

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 شهيد توکلي

 155 48784555 4781255 48784555 1775958971 155 155 18 18 18 5 18 18 اجتماعي 1منطقه 

151545151 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

 مسجد اعظم

 155 48754251 77761716 48754251 1777956915 155 155 11 11 11 67 155 155 اجتماعي 1منطقه 

151545251 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

مسجد حسيني 

)واقع در طرح امام 

 علي)ع((

 155 26124151 12125555 26124151 1772914946 152 25 21 21 27 7 22 28 اجتماعي 1منطقه 

151545551 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

مسجد شریفيه 

ر طرح امام )واقع د

 علي)ع((

 155 47161127 14555555 47161127 1772914946 155 41 75 75 71 4 71 77 اجتماعي 1منطقه 

151545651 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

ابن مسجد علي

 ابيطالب)ع(

 155 11655555 5 11655555 1772911941 88 88 14 14 6 5 14 6 اجتماعي 1منطقه 

156115751 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، قصر
 155 17555555 5 17555555 1772914946 785 155 7 7 11 5 7 11 اجتماعي 1منطقه 

156115251 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، بهار
 155 17775257 5 17775257 1772958971 157 155 155 24 27 5 24 27 اجتماعي 1منطقه 

455515151 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، 

سوار شرق پارک

 سيدخندان

 155 46515126 5 46515126 1772951954 155 155 155 155 155 5 155 155 ترافيک 1منطقه 
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کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
 

ي
واحد سازمان

 
ي

فرع
 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

457415151 

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 خيابان دماوند

 155 58622165 715551147 58622165 1777956951 155 155 75 75 75 85 155 155 عمران 1منطقه 

751525151 

بازپيرایي، ترميم و 

ها و تجهيز بوستان

فضاي سبز، سطح 

 منطقه

 1منطقه 
امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914946 28565747 5 28565747 155 

158575756 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله 

ورزشي شهيد 

 بهشتي

 155 5217762 17421555 5217762 1777952914 155 155 45 45 45 15 155 155 اجتماعي 6منطقه 

158575256 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث سوله 

 ورزشي نارمک

 155 15825558 5 15825558 1775952947 155 155 76 76 76 5 76 76 اجتماعي 6منطقه 

158575556 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 آزادگان

 76 28771445 5 21771445 1775958941 158 155 24 24 22 5 24 22 اعياجتم 6منطقه 

156115756 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 زرکش

 155 755555 5 755555 1772951957 157 155 78 78 77 5 78 77 اجتماعي 6منطقه 

156111556 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 دردشت

 155 15255555 5 15255555 1772952917 151 155 72 72 75 5 72 75 اجتماعي 6منطقه 

455515156 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، سطح 

 منطقه

 155 12767522 5 12767522 1772954914 74 74 155 155 74 5 155 74 ترافيک 6منطقه 

457415156 

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 خيابان دماوند

 155 157155115 5 157155115 1777957956 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران 6منطقه 

152545157 

توسعه و تجهيز 

مددسراها و سایر 

مراکز 

رساني به خدمات

دیدگان آسيب

اجتماعي، جنب 

 رودخانه پل کن

 155 11281755 42544175 11281755 1777951955 155 155 45 45 45 65 155 155 اجتماعي 7منطقه 

158571557 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه فرهنگي 

 ورزشي کوثر

 155 22151455 54417257 22151455 1776951945 82 5 25 44 5 25 81 24 اجتماعي 7منطقه 

توسعه و تجهيز  158571757

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 نشاط

 5 5 5 5 5 5 5 5 اجتماعي 7منطقه 
 

755527 5 755527 155 

156515157 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

مجموعه فرهنگي 

 ورزشي دستغيب

 155 44875115 5446526 44875115 1772954916 61 65 85 85 54 75 155 61 اجتماعي 7منطقه 
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کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
 

واحد س
ي

ي فرع
ازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

 (
S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156111515 

توسعه و تجهيز 

سراي 

 محله،هاشمي

منطقه 

15 
 155 17641727 7655555 17641727 1777914917 155 155 85 85 85 25 155 155 اجتماعي

457585115 

احداث و توسعه 

پارکينگ، یادگار 

 امام

منطقه 

15 
 155 1215286 4286428 1215286 1777914941 6 5 74 74 5 6 155 6 ترافيک

418575115 

احداث 

هاي ساختمان

پليس راهور، 

 معاونت ترافيكي

منطقه 

15 
 155 76681718 5 76681718 1775952914 155 28 155 28 28 5 28 28 ترافيک

751545115 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان اميد

منطقه 

15 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777957951 12817516 5 12817516 155 

158575411 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

خانه کشتي رضایي 

 مجد

منطقه 

11 
 155 74257576 151715516 74257576 1777915957 155 155 7 7 7 71 155 155 اجتماعي

158575711 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

سالن ورزشي 

 11شهداي منطقه 

منطقه 

11 
 5 5 5 5 5 5 5 5 اجتماعي

 
5 5 5 5 

156515111 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

مسجد حضرت 

 وليعصر)عج(

منطقه 

11 
 155 25876518 421816121 25876518 1772955911 77 67 6 6 1 61 75 72 اجتماعي

751545111 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

اي بوستان محله

-راستگرد قزوین 

 نواب

منطقه 

11 

امور 

 شهري
155 155 15 75 75 75 155 155 1777915915 17151755 5 17151755 155 

754525211 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

هسته مرکزي 

 آبادميدان حسن

منطقه 

11 

ر امو

 شهري
71 155 5 71 155 155 71 71 1772951951 7767874 5 7767874 155 

158575414 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

تكميل و تجهيز 

خوابگاه ورزشگاه 

 شهداي هفتم تير

منطقه 

14 
 155 52777777 71812841 55555555 1777914947 145 155 25 25 85 25 65 155 اجتماعي

158575714 

جهيز توسعه و ت

فضاهاي ورزشي، 

سالن ورزشي محله 

 آبشار

منطقه 

14 
 4787567 1777957941 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي

 
4787567 155 

158575214 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

ورزشگاه ویژه بانوان 

محله امامزاده 

 یحيي

منطقه 

14 
 4115655 1775951918 111 155 75 75 72 5 75 72 اجتماعي

 
4115655 155 

158575514 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 سعدي

منطقه 

14 
 155 4174555 5 4174555 1777957915 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

واحد سازم
ي

ي اصل
ان

ي 
ي فرع

واحد سازمان
 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ص ک
شاخ

ل )
ي برنامه ک

ارای
S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

158575814 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

باشگاه شهيد 

 فهميده

منطقه 

14 
 1555555 1777914947 154 155 88 88 155 5 88 155 اجتماعي

 
1555555 155 

156515114 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

تكميل و تجهيز 

تكيه شهداي هفتم 

 تير

منطقه 

14 
 155 75555555 5 75555555 1777957957 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي

156515714 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

احداث مجتمع 

 شهربانو

منطقه 

14 
 155 12758555 5 12758555 1772915951 151 155 71 71 76 5 71 76 اجتماعي

156115514 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، قيام

منطقه 

14 
 155 71622556 5 71622556 1772951947 155 155 77 77 77 5 77 77 اجتماعي

156115814 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 فردوسي

منطقه 

14 
 155 27215555 5 27215555 1777914942 152 155 65 65 67 5 65 67 اجتماعي

412555714 

احداث و تجهيز 

ها، سطح راهپياده

 منطقه

منطقه 

14 
 155 56251778 5 56251778 1777914952 157 155 71 71 155 5 71 155 عمران

751545114 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستانهاي 

پور و بخشي

طبيعت و بانوان 

و ( 4آبشار )فاز 

مقامي و قائم

بوستان شوش و 

بهاران و 

 بخشفياض

منطقه 

14 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 11681124 5 11681124 155 

715515114 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

14 

امور 

 شهري
155 11 5 155 11 11 155 175 1777911946 7288672 

 
7288672 155 

156515117 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

احداث و تكميل 

مجتمع تفریحي و 

فرهنگي کودکان 

 بهمن )موزه شهدا(

منطقه 

17 
 155 6478171 18556777 6478171 1777914947 58 21 15 15 71 45 155 58 اجتماعي

156515417 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

احداث مجموعه 

فرهنگي 

 الشهدارهمقب

منطقه 

17 
 155 5251476 5 5251476 1772956911 64 64 41 41 11 5 41 11 اجتماعي

156115817 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، زینبيه

منطقه 

17 
 155 2755555 5 2755555 1772956957 156 155 41 41 47 5 41 47 اجتماعي

457415117 

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 خيابان پيروزي

 منطقه

17 
 155 152887461 116782428 152751487 1772954911 75 67 25 25 25 55 155 75 عمران
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

ت ب
پيشرف

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
رنامه ا

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751575417 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

 کانال سرخه حصار

منطقه 

17 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777911975 2577144 5 2577144 155 

715515117 

احداث 

هاي یسسرو

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

17 
 155 777475 4587154 777475 1777914954 112 155 84 84 12 45 61 77 عمران

158575112 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 زورخانه آالله

منطقه 

12 
 155 48772158 21715517 48785658 1777911947 155 155 5 5 5 75 155 155 اجتماعي

156115112 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، غدیر

منطقه 

12 
 155 1845515 71275715 1845515 1777958971 155 155 4 4 4 76 155 155 اجتماعي

156115712 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، ابوذر 

 8محله 

منطقه 

12 
 155 11186154 47418548 11186154 1771951951 76 82 44 17 11 16 71 67 اجتماعي

156115512 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، شيوا

منطقه 

12 
 155 7242855 7715774 7242855 1777911941 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي

444445112 
 75احداث خيابان 

 متري حسيني

منطقه 

12 
 5 5 78555555 5 1777911915 155 155 45 45 45 65 155 155 عمران

444445412 

احداث رختكن 

زمين ورزشي 

 شيرازي

منطقه 

12 
 5 5 4556755 5 1777951957 155 155 5 5 5 75 155 155 عمران

751545112 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 پارک کودک

منطقه 

12 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777911915 11721811 5 11721811 155 

751545412 

احداث و توسعه 

رجگاه، بوستان و تف

 پارک رئيسي

منطقه 

12 

امور 

 شهري
75 155 5 75 155 155 75 75 1777914957 455555 5 455555 155 

158575115 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 اتابک

منطقه 

15 
 155 15555555 45752171 15555555 1772957955 76 66 45 45 16 85 65 67 اجتماعي

158575415 

توسعه و تجهيز 

زشي، فضاهاي ور

 باباخاني

منطقه 

15 
 155 1555555 41884522 1555555 1777914948 77 72 45 45 17 65 155 77 اجتماعي

158575215 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 افسریه جنوبي

منطقه 

15 
 155 7555555 81418755 7555555 1772914958 64 17 51 26 71 15 87 54 اجتماعي

158575815 

توسعه و تجهيز 

اهاي ورزشي، فض

استخر و سوناي 

 خاورشهر

منطقه 

15 
 155 1555555 42571417 1555555 1772914946 155 155 15 15 15 15 65 65 اجتماعي

158575115 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استخر و سوناي 

 قيامدشت

منطقه 

15 
 155 15555555 41266544 15555555 1772914946 155 155 45 45 45 15 75 75 اجتماعي

158575615 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 بروجردي

منطقه 

15 
 155 6555555 5 6555555 1776914946 155 155 2 2 2 5 2 2 اجتماعي
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

پي
ي شروع پروژه

ل از ابتدا
ي ک

ت فيزیك
شرف

ي شروع پروژه 
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ش بين
پي

ي پایان پروژه
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

158575715 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

استخر و سوناي 

 کيانشهر

منطقه 

15 
 155 12771455 12757555 12771455 1772914947 155 155 27 27 27 25 67 67 اجتماعي

158571515 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 مينابي

منطقه 

15 
 155 5555555 12765455 5555555 1777914916 155 77 75 75 75 85 155 155 اجتماعي

156115115 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 مسعودیه

منطقه 

15 
 155 5555555 11822465 5555555 1777914941 77 78 75 75 72 85 155 77 اجتماعي

156115715 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، ابوذر

منطقه 

15 
 155 2615275 15257671 2615275 1772957914 78 67 75 75 71 85 155 78 اجتماعي

158575418 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 سوله ورزشي مادر

منطقه 

18 
 155 74757614 12271751 74757614 1777958971 155 155 75 75 75 85 155 155 اجتماعي

158575718 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

طراحي و احداث 

مجتمع ورزشي 

محله  5ناحيه 

 آبادعلي

منطقه 

18 
 5 5 5 5 5 5 5 5 اجتماعي

 
615555 5 615555 155 

156515118 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

ادامه بازسازي تاالر 

شهيد آویني 

 فرهنگسراي بهمن

منطقه 

18 
 155 56518457 74574777 56518457 1777957945 155 155 5 5 5 75 155 155 عمران

156115418 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، بعثت

منطقه 

18 
 61 1772555 11125145 6282875 1772957952 75 55 25 46 45 55 16 15 اجتماعي

156115518 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 آباد شماليعلي

منطقه 

18 
 155 11621555 5 11621555 1777951945 155 155 155 155 155 5 155 155 اجتماعي

457455418 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

احداث دیوار حائل 

 معابر سطح منطقه

منطقه 

18 
 155 2742576 5 2742576 1777951945 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران

457425118 

احداث و توسعه 

ح، تقاطع غيرهمسط

احداث و تكميل 

 زیرگذر جوادیه

منطقه 

18 
 155 45526455 41455555 45526455 1777914947 155 155 85 85 85 25 155 155 عمران

457425418 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

رو احداث پل سواره

 زادهتقاطع ضربعلي

منطقه 

18 
 155 282625 786755 282625 1778955954 55 55 47 47 11 5 47 11 عمران

416545118 

هاي احداث پارک

آموزش ترافيک، 

بوستان آموزش 

 ترافيک

منطقه 

18 
 155 16544562 5 16544562 1777911975 157 155 155 71 155 5 71 155 ترافيک

751545118 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان در خيابان 

 عراقي

منطقه 

18 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777951947 12152885 5 12152885 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

پيش
ل )

ي تا پایان سال قب
ت فيزیك

رف
74

) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

هزینه قط
ي

ي در سال جار
ع

 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

754525418 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

ادامه احداث مسير 

ارتباط جوادیه به 

 پارک والیت

منطقه 

18 
 5 5 5 5 5 5 5 5 عمران

 
17167517 1176448 161171 1 

754525718 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

بازپيرایي ميدان 

 بازار دوم

منطقه 

18 

امور 

 شهري
155 61 5 155 61 155 155 115 1777914955 75421172 5 75421172 155 

754525218 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

 جوادیه

منطقه 

18 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 77671115 5 77625551 155 

715585118 

هاي توسعه محل

اسكان کارگري، 

 طقهسطح من

منطقه 

18 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 14541416 5 14541416 155 

158575211 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه ورزشي 

 زمزم

منطقه 

11 
 155 25555555 5 25555555 1778955946 117 155 11 5 5 71 41 71 اجتماعي

158575511 

توسعه و تجهيز 

شي، فضاهاي ورز

مجموعه فرهنگي 

ورزشي شهداي 

 11منطقه 

منطقه 

11 
 155 27278515 27278515 27278515 1778914917 155 155 42 42 42 5 42 42 اجتماعي

156515111 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

 زهتابي

منطقه 

11 
 155 41516572 5 41516572 1772914947 151 62 65 81 81 45 61 61 اجتماعي

412555111 

احداث و تجهيز 

ها، خيابان راهپياده

آباد و یافت

هاي فرعي

 الملکامين

منطقه 

11 
 155 15555555 5 15555555 1777914947 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران

416545111 

هاي احداث پارک

آموزش ترافيک، 

 سطح منطقه

منطقه 

11 
 62 11641175 7777755 17777755 1778954945 155 155 57 57 57 5 57 57 ترافيک

751515111 

طراحي و اجراي 

هاي آبرساني شبكه

فضاي سبز، سطح 

 منطقه

منطقه 

11 

امور 

 شهري
25 25 5 25 25 25 25 155 1772958916 12887757 12887757 12887757 155 

751575111 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

کانال جایگزین 

ع در رفوژ مياني واق

بزرگراه جوانه 

 )شهيد چراغي(

منطقه 

11 
 155 6657587 5 6657587 1777957945 155 155 85 85 85 75 155 155 عمران

715515111 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

11 

امور 

 شهري
68 68 5 68 68 68 155 155 1772915951 2671288 12887757 2671288 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

پيش
ي

ي سال جار
ت فيزیك

رف
ي 

ي سال جار
ت برنامه ا

پيشرف
 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

715585111 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

 سطح منطقه

منطقه 

11 

امور 

 شهري
27 22 5 27 22 22 155 114 1775951915 15841214 15841214 15841214 155 

158575716 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

احداث مجموعه 

ورزشي محله 

 11صادقيه )

 شهریور(

منطقه 

16 
 155 45781227 55115152 45781227 1772914947 151 155 78 78 78 78 14 14 اجتماعي

158575516 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

-مجموعه فرهنگي

ورزشي و تفریحي 

 شهرک گلدسته

منطقه 

16 
 155 17827158 17514877 17827158 1772952911 151 155 54 54 57 47 15 18 اجتماعي

151545516 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

ي، اماکن مذهب

حوزه علميه 

 المهدي

منطقه 

16 
 155 41555555 2585855 41555555 1772911944 158 155 75 75 74 8 78 76 اجتماعي

151545816 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

 مسجد الهادي

منطقه 

16 
 155 17155715 16841 17155715 1775957957 85 85 26 26 47 5 26 47 اجتماعي

156515716 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

 احداث موزه شهدا

منطقه 

16 
 155 1677816 11478241 1677816 1777911957 155 155 47 47 47 11 155 155 اجتماعي

156115116 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 وليعصر جنوبي

منطقه 

16 
 155 14176815 7755771 14176815 1772955916 155 155 71 71 71 47 88 88 اجتماعي

455515116 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، 

آباد )محله اسماعيل

 رجائي(

منطقه 

16 
 155 44681411 6112576 44681411 1777914947 155 155 51 51 51 27 155 155 ترافيک

455515416 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، پایانه 

 باقري

طقه من

16 
 155 2117262 5 2117262 1772957951 112 155 85 85 12 5 85 12 ترافيک

457455716 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

تملک طراحي و 

متري  75احداث 

آباد )شهيد ابراهيم

 مهتدي(

منطقه 

16 
 155 11477712 77145852 11477712 1777958945 155 155 1 1 1 77 155 155 عمران
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  رشگزا

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي سا
ت فيزیك

پيشرف
ي

ل جار
ي 

ي سال جار
ت برنامه ا

پيشرف
 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

457455216 

و توسعه  احداث

معابر غير 

بزرگراهي، خيابان 

متري بهار و  25

زیر گذر اکبر 

 حسيني

منطقه 

16 
 155 87577572 118877111 87577572 1776914957 151 155 12 12 12 75 22 22 عمران

457455116 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

بهسازي خيابان 

گمرک 

پسندي( و )نيک

 خيابان پيروزي

منطقه 

16 
 155 15845451 5 15845451 1772954911 155 155 78 78 78 5 78 78 رانعم

418575116 

احداث 

هاي ساختمان

 پليس راهور، یاسر

منطقه 

16 
 155 1614271 26875255 1614271 1777952951 155 155 8 8 8 75 155 155 ترافيک

418575416 

احداث ساختمان 

هاي پليس راهور، 

تعمير و تجهيز 

 طقهساختمان من

منطقه 

16 
 155 7554655 5 7554655 1777915946 155 155 155 155 155 5 155 155 ترافيک

751545116 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 خليج فارس

منطقه 

16 

امور 

 شهري
77 77 57 25 25 25 155 155 1772914947 157457177 127145217 157457177 155 

751575416 

احداث و توسعه 

سبز معابر فضاي 

شهري، حاشيه 

بزرگراه آزادگان و 

 مهتدي

منطقه 

16 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914958 78854545 5 78854545 155 

715515116 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

16 

امور 

 شهري
155 155 5 155 155 155 155 155 1777957951 4555555 5 4555555 155 

715585116 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

 سطح منطقه

منطقه 

16 

امور 

 شهري
71 71 5 71 71 71 155 155 1772951947 15467574 5 15467574 155 

254575116 

هاي احداث پایگاه

پشتيباني مدیریت 

 آبادبحران، نعمت

منطقه 

16 
 155 17154752 5 17154752 1772951942 115 155 67 67 74 5 67 74 عمران

158575717 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

سالن اسكواش 

مجموعه مناطق 

 قيانوري 17

منطقه 

17 
 155 4555555 4555555 4555555 1772957945 11 11 155 155 11 5 155 11 اجتماعي

158575717 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

سالن اسكواش 

مجموعه مناطق 

 قيانوري 17

منطقه 

17 
 155 4555555 4555555 4555555 1772915911 155 11 155 11 11 5 11 11 اجتماعي

156115117 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 دولتخواه

منطقه 

17 
 155 16554587 6577648 16554587 1772955941 75 62 15 15 85 75 155 75 اجتماعي
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 تهران)مبالغ به هزار ریال(شهرداری  3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ت مو
پيشرف

ي
رد انتظار در برنامه سال جار

 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156115417 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، شهيد 

 کاظمي

منطقه 

17 
 5 66 5 5 5 45 15 15 تماعياج

 
47117625 12281188 47117625 155 

156115717 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 آبادنوخاني

منطقه 

17 
 155 7472422 7472422 7472422 1777914946 45 45 155 155 45 5 155 45 اجتماعي

156115217 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 شهرک رسالت

منطقه 

17 
 5 78 5 5 5 5 25 25 اجتماعي

 
7411781 5 7411781 155 

455515117 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

درون شهري، خط 

 مترو 7

منطقه 

17 
 7567855 1777951954 155 155 155 155 155 5 155 155 ترافيک

 
7567855 155 

416545117 

هاي احداث پارک

آموزش ترافيک، 

شهرک ترافيک 

 17منطقه

منطقه 

17 
 155 7717527 7787555 7717527 1772957916 14 14 155 155 14 5 155 14 ترافيک

751545117 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

شقایق و آزادگان 

 )ایرانيان(

منطقه 

17 

امور 

 شهري
71 72 15 61 62 62 78 78 1778951945 16458478 87772855 16458478 155 

715585117 

هاي توسعه محل

ن کارگري، اسكا

 سطح منطقه

منطقه 

17 

امور 

 شهري
84 155 5 84 155 155 84 84 1772955951 17878715 5 17878715 155 

254575117 

هاي احداث پایگاه

پشتيباني مدیریت 

بحران، ساخت و 

هاي تجهيز سوله

مدیریت بحران 

 بوستان والیت

منطقه 

17 
 155 41571828 2267515 41571828 1772951911 71 71 155 155 71 5 155 71 عمران

152545145 

توسعه و تجهيز 

مددسراها و سایر 

مراکز 

رساني به خدمات

دیدگان آسيب

اجتماعي، سطح 

 منطقه

منطقه 

45 
 155 642655 5 642655 1772956956 17 17 21 21 5 8 21 8 اجتماعي

151541445 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

اي مسجد محله

 4ه شمار

منطقه 

45 
 155 215555 5 215555 1772952944 155 155 66 66 66 5 66 66 اجتماعي

156515145 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

 برج طغرل

منطقه 

45 
 155 75872454 775652211 75872454 1775914947 151 155 75 75 71 85 78 71 اجتماعي

156515145 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

سازي آثار محوطه 

فرهنگي و تاریخي 

 45منطقه 

منطقه 

45 
 155 875555 5 875555 1772951947 71 71 155 155 71 5 155 71 اجتماعي
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ل 
ي ک

ت فيزیك
پيشرف

ي شروع پروژه
از ابتدا

ي شروع پروژه 
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ا
ي

ب پروژه در سال جار
صو

عتبار م
 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156115245 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 بهشتي

منطقه 

45 
 155 4571455 11617518 4571455 1777951941 155 155 11 11 11 67 155 155 اجتماعي

156115545 

توسعه و تجهيز 

حله، سراي م

 آبادعباس

منطقه 

45 
 155 1427116 18712167 1427116 1777914918 155 155 45 45 45 15 155 155 اجتماعي

156115645 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 آبادحمزه

منطقه 

45 
 155 5551267 5 5551267 1775915911 46 46 15 15 2 5 15 2 اجتماعي

156111145 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 یينعال

منطقه 

45 
 155 4166751 5 4166751 1775954947 45 45 16 16 2 5 16 2 اجتماعي

457585745 

احداث و توسعه 

پارکينگ، پارکينگ 

 طبقاتي برج طغرل

منطقه 

45 
 155 1585555 5 1585555 1772955971 117 155 27 27 55 5 27 55 اجتماعي

455515145 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

ي سوارهاپارک

درون شهري، 

 جوانمرد

منطقه 

45 
 155 48515554 5 48515554 1772956912 141 155 47 47 75 5 47 75 ترافيک

457415145 

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

 آبادامين

منطقه 

45 
 155 6116755 46661562 6116755 1777957947 155 155 25 25 25 85 155 155 عمران

457415445 

تعریض معابر 

راهي، غيربزرگ

تعریض گذر و 

معابر اطراف حرم 

حضرت عبدالعظيم 

و مطالعه زیرگذر 

 حرم

منطقه 

45 
 155 78547145 5 78547145 1778952945 155 155 56 56 56 5 56 56 عمران

457415245 

تعریض معابر 

غيربزرگراهي، 

خيابان شهيد 

 رجایي

منطقه 

45 
 155 57162157 5 57162157 1772914911 118 28 155 25 28 5 25 28 عمران

457445445 

احداث، توسعه و 

ها، بهسازي بزرگراه

امتداد بزرگراه امام 

-السالم(علي )عليه

 حرم تا حرم

منطقه 

45 
 155 15555555 5 15555555 1777958918 155 155 155 155 155 5 155 155 عمران

751545445 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

باغ مينياتوري 

 اد قيصریه(آب)دولت

منطقه 

45 

امور 

 شهري
12 11 5 12 11 5 11 78 1772957911 51447525 5 51447525 155 

751545545 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 خانواده

منطقه 

45 

امور 

 شهري
57 84 5 57 84 84 68 68 1772957958 77525847 5 77525847 155 
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 رداری تهران)مبالغ به هزار ریال(شه 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

پيش
ي

ت مورد انتظار در برنامه سال جار
رف

 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

715585145 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

 5ناحيه 

منطقه 

45 

امور 

 شهري
7 47 5 7 47 47 71 71 1772911957 1515565 5 1515565 155 

254575145 

هاي احداث پایگاه

پشتيباني مدیریت 

بحران، ساخت و 

هاي تجهيز سوله

مدیریت بحران 

 سطح منطقه

منطقه 

45 
 155 7111818 5 7111818 1775957952 24 24 6 6 7 5 6 7 عمران

158575741 

توسعه و تجهيز 

اهاي ورزشي، فض

احداث سوله 

ورزشي براي 

هاي توپي رشته

 )شهرک دانشگاه(

منطقه 

41 
 155 17557715 12855187 17557715 1775957944 111 47 1 1 18 25 54 81 اجتماعي

156115241 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 تهرانسر شمالي

منطقه 

41 
 155 14182771 11151814 14182771 1777914946 117 71 6 6 18 55 56 88 اجتماعي

156115841 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 چيتگر شمالي

منطقه 

41 
 155 5772477 15151571 5772477 1772958948 151 15 12 12 45 14 68 74 اجتماعي

156115141 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 وردآورد

منطقه 

41 
 155 6157212 11117182 6157212 1775951951 155 155 45 45 45 51 64 64 اجتماعي

156115641 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، غزالي

منطقه 

41 
 155 6527742 8487758 6527742 1777914946 115 74 15 15 18 55 85 88 اجتماعي

156115741 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

 فرهنگيان

منطقه 

41 
 155 12817187 7516877 12817187 1772951957 156 62 75 75 24 55 65 74 اجتماعي

156111141 
توسعه و تجهيز 

 سراي محله، دریا

منطقه 

41 
 155 8675215 1114117 8675215 1777957971 155 155 15 15 15 65 155 155 اجتماعي

156111241 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

( 7محله)

 تهرانسرشرقي

منطقه 

41 
 155 7687512 7611267 7687512 1772957915 151 55 11 11 16 81 62 65 اجتماعي

457425141 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

ایران 

 بزرگراه فتحخودروـ

منطقه 

41 
 77 77171111 17715254 77217478 1772951956 158 81 48 48 75 55 61 65 عمران

457425441 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

بلوار ـبزرگراه فتح

 گلها

منطقه 

41 
 155 16127577 814555 16127577 1772914947 752 155 7 7 15 5 7 15 عمران

457425741 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

 خودروایرانـلشگري

منطقه 

41 
 155 117668127 16278487 117668127 1772914956 158 155 75 75 25 28 61 68 عمران

751545141 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

و  1ي فاز چاقوري

4 

منطقه 

41 

امور 

 شهري
155 155 55 55 55 55 155 155 1777914947 17782417 11877488 17782417 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ل از ابتدا
ي ک

ت فيزیك
پيشرف

ي شروع پروژه
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ص
اعتبار م

ي
ب پروژه در سال جار

و
 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751545441 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 4و  1لتمال فاز 

منطقه 

41 

امور 

 شهري
155 155 55 55 55 55 155 155 1777914947 17627515 11675118 17821255 77 

751545741 

توسعه احداث و 

بوستان و تفرجگاه، 

 4و  1فتح فاز 

منطقه 

41 

امور 

 شهري
155 155 85 25 25 25 155 155 1777914947 16756774 11545715 16756774 155 

152545144 

توسعه و تجهيز 

مددسراها و سایر 

مراکز 

رساني به خدمات

دیدگان آسيب

اجتماعي، احداث 

مددسراي اضطراري 

 )چيتگر(

منطقه 

44 
 77 1128851 5 1167151 1775951951 64 64 72 72 46 5 72 46 اجتماعي

158575744 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

 زورخانه جوانمردان

منطقه 

44 
 71 42274811 77114747 48625555 1772954912 78 64 45 45 45 15 155 78 اجتماعي

158575244 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي، 

مجموعه آبي چند 

 منظوره

سونا( ـ)استخر

 کوهک

منطقه 

44 
 87 76816177 5 58476184 1778956911 77 77 16 16 16 5 16 16 اجتماعي

156515844 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي 

 گلستان شرقي

منطقه 

44 
 71 11546685 2555555 16582685 1772914956 155 155 24 24 24 47 15 15 اجتماعي

156515144 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

توسعه و تجهيز 

فضاهاي ورزشي 

 کوهک

منطقه 

44 
 87 15515755 11614575 18515755 1772954951 78 75 76 76 72 84 155 78 اجتماعي

156115744 

توسعه و تجهيز 

سراي محله، 

 زیبادشت

منطقه 

44 
 155 14547771 5 14547771 1775957915 15 15 47 47 44 5 47 44 اجتماعي

457455444 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

معابر و تكميل 

معابر محله شهرک 

صنعتي دانشگاه 

 شریف

منطقه 

44 
 155 77675675 75164887 155516614 1775914947 72 75 26 26 27 74 65 15 عمران

457455744 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

معابر محله گلستان 

 بيغر

منطقه 

44 
 155 46168756 55584176 46168756 1775914947 155 155 16 16 16 55 86 86 عمران
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

پي
ي شروع پروژه

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
شرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ب پروژه در سال
صو

اعتبار م
 

ي
جار

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

457455544 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

محله دهكده 

 المپيک

منطقه 

44 
 155 7165555 47157416 7165555 1778914947 155 155 17 17 17 51 15 15 عمران

457455844 

احداث و توسعه 

راهي، معابر غيربزرگ

معابر فرعي 

آزادشهر و 

 پيكانشهر

منطقه 

44 
 155 76652271 86211555 76652271 1775914947 77 68 78 78 71 75 11 88 عمران

457455144 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

محله زیبادشت 

 پایين

منطقه 

44 
 155 28418276 154174575 28418276 1775914947 75 71 25 25 71 75 15 81 عمران

457451544 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

 محله اميد دژبان

منطقه 

44 
 71 11477888 21471215 11861476 1775914947 155 155 17 17 17 81 65 65 عمران

457451744 

احداث و توسعه 

معابر غيربزرگراهي، 

شهرک شهيد 

 باقري

منطقه 

44 
 155 11515584 5 11525457 1775914/47 155 155 25 25 25 5 25 25 عمران

412515444 

احداث و تجهيز 

روها، احداث پياده

پهنه ساحلي 

دریاچه چيتگر، 

سازي راهپياده

اطراف دریاچه 

 چيتگر

منطقه 

44 
 155 184655757 154777572 187515111 1772956911 151 155 42 42 45 88 75 75 عمران

751545144 

احداث و توسعه 

، بوستان و تفرجگاه

بوستان رشد 

 2)همت( فاز 

منطقه 

44 

امور 

 شهري
65 75 15 15 45 45 11 75 1775951951 17718447 45118256 11148157 62 

751545744 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 مسيل کن

منطقه 

44 

امور 

 شهري
61 67 85 44 42 42 75 77 1772915942 187272871 755145258 186514515 77 

751545844 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 شریف

منطقه 

44 

امور 

 شهري
155 155 67 11 11 11 155 155 1777956948 2711547 15124757 2711547 155 

715515144 

احداث 

هاي سرویس

بهداشتي عمومي 

در معابر، سطح 

 منطقه

منطقه 

44 

امور 

 شهري
76 155 5 76 155 155 76 76 1772951955 17271511 5 17577748 71 

715585144 

توسعه محلهاي 

اسكان کارگري، 

 سطح منطقه

منطقه 

44 

امور 

 شهري
77 71 5 77 71 71 55 142 1775958914 42117874 5 16717874 16 

151155147 

ساماندهي فضاهاي 

با هویت فرهنگي و 

تاریخي، احداث و 

ساماندهي 

ها و رواق ساختمان

حرم مطهر امام 

 خميني)ره(

معاونت 

و  فني

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

77 155 14 41 46 46 71 77 1777914952 151887722 172277871 151887722 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ل از ابتد
ي ک

ت فيزیك
پيشرف

ي شروع پروژه
ا

ي شروع پروژه 
ل از ابتدا

ي ک
ت برنامه ا

پيشرف
 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

اعتبار م
ي

ب پروژه در سال جار
صو

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

457585147 

احداث و توسعه 

پارکينگ، احداث 

پارکينگ طبقاتي 

شهيد آژیده 

 )خيابان جمالزاده(

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

21 81 44 17 25 25 24 81 1772914916 11757572 78557882 18616617 77 

457441747 

احداث، توسعه و 

ها، بهسازي بزرگراه

احداث تقاطع 

بزرگراه امام رضا)ع( 

 آبادو بزرگراه دولت

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

82 155 85 2 25 25 15 82 1772951952 111275115 778854216 111517156 155 

457441747 

ه و احداث، توسع

ها، بهسازي بزرگراه

احداث بزرگراه 

آباد و دولت

 هاي مربوطهتقاطع

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

51 155 51 8 27 27 17 51 1775951914 421587776 228741877 421587776 155 

457444547 

احداث، توسعه و 

ها، بهسازي بزرگراه

احداث بزرگراه 

وردآورد )دوگاز( و 

 هاي مربوطهاطعتق

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

71 155 65 11 45 45 55 71 1775952914 2258577 1547215826 2258577 155 

457444447 

احداث، توسعه و 

ها، بهسازي بزرگراه

احداث بزرگراه 

شهيد خرازي و 

هاي تكميل تقاطع

 مربوطه

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 مرانع

88 67 25 45 71 71 52 17 1775914957 111265171 855767247 111265171 155 

457444747 

احداث، توسعه و 

ها، بهسازي بزرگراه

احداث بزرگراه 

هاي حكيم و تقاطع

 مربوطه

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

58 64 18 25 88 88 85 86 1772956941 1171246751 68147778 1171246751 155 

457421447 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

هاي احداث پل

 کاروانسرا سنگي

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

77 77 65 6 12 12 57 77 1772951917 156824887 1558452474 156824887 155 

457424247 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

احداث دریاچه 

 چيتگر

ونت معا

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

15 66 15 5 16 16 71 68 1775952956 411617578 1285112147 411617578 155 

457427147 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

تكميل و بهسازي 

 تونل اميرکبير

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

65 155 85 15 75 75 24 65 1772915955 516662527 1115651512 557581257 76 

457427247 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

احداث تقاطع 

غيرهمسطح 

 باقرشهر

معاونت 

فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

48 155 15 18 75 75 16 48 1772915951 17886258 77457517 17886258 155 
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 اری تهران)مبالغ به هزار ریال(شهرد 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

پيشرف
ي

ت مورد انتظار در برنامه سال جار
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751572547 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

ري آوهدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

مدیریت آبهاي 

سطحي حوزه آبریز 

سرخه حصار و 

 هاي آنسرشاخه

معاونت 

فني و 

 عمراني

خاکریز 

 آب
46 76 17 7 17 17 26 12 1772952947 411715165 717521511 411715165 155 

751572147 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

مدیریت آبهاي 

وزه آبریز سطحي ح

مرکزي و 

 هاي آنسرشاخه

معاونت 

فني و 

 عمراني

خاکریز 

 آب
6 15 6 5 4 4 1 65 1775956947 15825171 7272677 15825171 155 

751572447 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

مدیریت آبهاي 

سطحي حوزه آبریز 

مسيل کن و 

 هاي آنسرشاخه

معاونت 

فني و 

 عمراني

خاکریز 

 آب
17 71 8 1 45 45 41 21 1775915947 72758575 21477478 72758575 155 

751572747 

احداث و بهسازي 

هاي اصلي شبكه

آوري هدایت و جمع

آبهاي سطحي، 

مدیریت آبهاي 

سطحي حوزه آبریز 

مسيل وردآورد و 

 هاي آنسرشاخه

معاونت 

فني و 

 عمراني

خاکریز 

 آب
16 25 15 7 75 75 6 77 1772914947 16556262 2776455 16556262 155 

552525671 

توسعه و ساماندهي 

هاي محورها و پهنه

واجد ارزش 

طبيعي ـفرهنگي

شهر تهران، 

مجموعه منظومه 

شرکت  ـشمسي

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي 

 عباس آباد

155 155 61 17 17 17 155 155 1777958971 126126711 415775172 126126711 155 

552521271 

توسعه و ساماندهي 

هاي محورها و پهنه

واجد ارزش 

طبيعي ـفرهنگي

شهر تهران، 

مجموعه فردوسي 

)باغ هنر(ـ شرکت 

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي 

 عباس آباد

28 67 47 47 81 81 76 55 1778915957 148865115 167755656 148865115 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

پيشرف
ي

ي سال جار
ت فيزیك

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

552521571 

توسعه و ساماندهي 

هاي محورها و پهنه

واجد ارزش 

طبيعي ـفرهنگي

شهر تهران، پل 

طبيعت )پل 

ـ نوسازي مدرس(

 آبادعباس

معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي 

 عباس آباد

77 155 61 14 17 17 74 77 1775954946 155555555 216874652 155555555 155 

552521171 

توسعه و ساماندهي 

هاي ا و پهنهمحوره

واجد ارزش 

طبيعي ـفرهنگي

شهر تهران، احداث، 

توسعه و تجهيز 

هاي پارکينگ

 عمومي طبقاتي

معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي 

 عباس آباد

45 45 5 5 5 5 88 5 
 

55555555 5 55555555 155 

552521671 

توسعه و ساماندهي 

هاي محورها و پهنه

واجد ارزش 

ـ طبيعي فرهنگي

ن، احداث شهر تهرا

و تكميل مسير 

ـ شرکت دوچرخه

 آبادنوسازي عباس

معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي 

 عباس آباد

155 71 5 155 71 67 155 115 1772951942 15555555 5 15555555 155 

112545111 

احداث و توسعه 

ها و مجموعه

فضاهاي شهري 

شاخص در مقياس 

 جهاني، شهر آفتاب

معاونت 

مالي و 

اقتصاد 

 ريشه

سازمان 

سرمایه 

گذاري و 

مشارکت 

هاي 

 مردمي

61 61 16 7 7 44 25 155 1777914957 4617557454 
 

4616557141 155 

151155114 

ساماندهي فضاهاي 

با هویت فرهنگي و 

تاریخي، مرمت 

 جماران

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

 زیبا سازي
5 5 61 5 5 5 155 5 

 
7776612 27786455 7776612 155 

457425414 

احداث و توسعه 

تقاطع غيرهمسطح، 

احداث پل شهيد 

 هاشمي

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بهشت 

 زهرا

155 77 15 75 47 75 155 156 1777952971 455555555 111555555 455555555 155 

751544114 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 77بوستان 

هكتاري )محدوده 

 باقرشهر(

معاونت 

خدمات 

 يشهر

سازمان 

بهشت 

 زهرا

55 75 55 5 75 25 5 81 1777914947 5 
 

5 5 

751544614 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان دانش و 

 طبيعت

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

7 5 4 1 7 7 15 58 1775914947 4151111 1858755 4151111 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131ال پروژه های عمرانی شاخص س گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

 

ي سا
ت برنامه ا

پيشرف
ي

ل جار
 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

751544714 

احداث و توسعه 

 بوستان و تفرجگاه،

 بوستان ایرانيان

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

6 12 7 5 11 14 77 55 1772954941 17184164 874822 17184164 155 

751547414 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان چهارباغ 

)بهشت، ایمان، 

 دانش و آفرینش(

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

16 17 7 6 15 14 11 77 1772954956 17146872 71688215 17146872 155 

751547814 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان دوستدار 

 (16کودک )منطقه 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

61 67 45 81 87 81 74 77 1772911917 45555555 7587785 45555555 155 

751547114 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان ملک

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

65 76 45 81 17 15 61 61 1772954955 17127251 7524526 17127251 155 

751547614 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

 باغ گل

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

74 77 15 44 47 42 71 71 1775915917 78158514 14774785 78158514 155 

751547714 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان بانوان 

 لویزان

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

12 11 5 12 11 12 155 141 1775955914 45555555 5 45555555 155 

751555114 

كاري و توسعه جنگل

کمربند سبز 

پيرامون شهر، 

جنگلكاري کمربند 

فضاي سبز پيرامون 

 شهر تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بوستان ها 

و فضاي 

 سبز

155 75 5 155 75 155 155 158 1777915957 125555555 5 125555555 155 

754525714 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

ميادین و معابر 

ند، انقالب، دماو

 شهدا

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

 زیبا سازي
15 85 5 15 85 61 77 148 1772951946 4551757 151615555 4551757 155 

754525514 

ساماندهي ميادین 

و معابر خاص شهر، 

 راسته شهرستاني

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

 زیبا سازي
55 72 5 55 72 155 45 127 1772951951 12154227 155555555 12154227 155 

757515414 

توسعه و بهسازي 

ها، آرامستان

طراحي و 

سازي آماده

هاي آرامستان

جدید شهر تهران 

 (4)فاز 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بهشت 

 زهرا

155 155 75 5 5 5 155 155 1777958971 25555555 
 

25555555 155 
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 مبالغ به هزار ریال(شهرداری تهران) 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ت مورد انت
پيشرف

ي
ظار در برنامه سال جار

 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

757515714 

توسعه و بهسازي 

ها، تملک، آرامستان

سازي زمين آماده

توسعه  طرح

آرامستان جدید 

بهشت زهرا)س( 

 (2)فاز 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بهشت 

 زهرا

155 155 5 155 155 155 155 155 1777956945 755555555 5 755555555 155 

752585114 

احداث، توسعه و 

تجهيز تأسيسات 

آوري و جمع

پردازش پسماند، 

خانه شيرابه تصفيه

 )عمليات تكميلي(

معاونت 

 خدمات

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

78 71 75 1 4 4 75 77 1772914957 1588417 155427261 1588417 155 

752585714 

احداث، توسعه و 

تجهيز تأسيسات 

آوري و جمع

پردازش پسماند، 

طراحي، احداث 

ایستگاههاي 

خدمات شهري 

 سطح شهر تهران

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

11 48 5 11 48 25 47 22 1772914947 5 11714145 5 5 

752585214 

احداث، توسعه و 

تجهيز تأسيسات 

آوري و جمع

پردازش پسماند، 

کارخانجات 

کمپوست )توسعه 

تاسيسات پردازش 

پسماند و سایت 

 تخمير(

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

85 15 85 5 15 15 51 77 1775914947 1125871 175851861 1125871 155 

752585714 

احداث، توسعه و 

تجهيز تأسيسات 

آوري و جمع

پردازش پسماند، 

ایجاد شهرک 

بازیافت در مجتمع 

پردازش و دفع 

 آرادکوه

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

1 12 5 1 12 12 1 1 1772914947 5 5 5 5 

757525114 

هاي توسعه انرژي

نو، طراحي و 

احداث واحدهاي 

ليد انرژي از تو

پسماند )هاضم و 

 سوز(زباله

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

56 56 75 46 46 77 57 155 1775914947 154111575 214275755 154111575 155 

757525414 

هاي توسعه انرژي

نو، مكانيابي، 

طراحي و اجراي 

 هاي نوپارک انرژي

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد 

محيط 

زیست و 

توسعه 

 پایدار

155 155 5 155 155 155 155 155 1777915941 1667667 5 1667667 155 

757525214 

هاي توسعه انرژي

نو، احداث واحد 

توليد سوخت 

جایگزین مشتق از 

 (RDFزباله )

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

7 18 5 7 18 18 15 15 1772957951 5 5 5 5 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131رانی شاخص سال پروژه های عم گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

 

ت ب
پيشرف

ي
ي سال جار

رنامه ا
 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

757525514 

هاي توسعه انرژي

استحصال گاز نو، 

خانه متان از تصفيه

 شيرابه

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

5 155 5 5 155 155 5 5 1777914955 628555 5 5 5 

757525814 

هاي توسعه انرژي

نو، استحصال گاز 

 متان از مراکز دفن

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

48 48 5 5 5 5 25 5 
 

4751258 5 4751258 155 

715545114 

ایجاد و توسعه 

ميادین ميوه و 

بار، ایجاد و تره

توسعه ميادین ميوه 

بار مناطق و تره

 گانه44

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

ميادین 

ميوه و تره 

 بار

67 67 5 67 67 67 77 77 1772952915 127555555 
 

172555555 75 

715545414 

ایجاد و توسعه 

ميادین ميوه و 

ر، ایجاد باتره

زیرساختهاي 

احداث ناحيه 

صنعتي ميدان 

 مرکزي

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

ميادین 

ميوه و تره 

 بار

18 87 5 18 87 87 155 141 1772952912 77555555 5 76777777 155 

715575114 

اندازي ایجاد و راه

مراکز عمومي خرید 

و فروش خودرو، 

 جنب شهر آفتاب

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

اماندهي س

صنایع و 

 مشاغل

75 15 45 15 5 28 155 877 1772957916 15555555 15555555 7777425 155 

715525714 

توسعه مراکز عرضه 

پرندگان و دام 

زنده، توسعه مراکز 

عرضه پرندگان و 

 4تكميل فاز 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

صنایع و 

 مشاغل

25 25 5 5 5 5 5 5 
 

6168158 
 

6168158 155 

251515114 

احداث و توسعه 

ها و ایستگاه

هاي زیرساخت

نشاني، جانبي آتش

اي اعتبارات سرمایه

نشاني سازمان آتش

)موضوع عوارض 

 ایمني ساختمانها(

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

آتش 

 نشاني

71 17 5 71 17 65 155 142 1772957941 785651787 
 

785651787 155 

254575414 

هاي هاحداث پایگا

پشتيباني مدیریت 

بحران، ساخت و 

دستگاه  4تجهيز 

رساني خدمات سوله

در شرایط بحران 

)سازمان بهشت 

 زهرا )س((

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

بهشت 

 زهرا

5 5 5 5 5 5 5 5 
 

1555555 
 

1555555 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد 
پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

451515417 

احداث و توسعه 

خطوط حمل و نقل 

شهري، ریلي درون

اي به سرمایهکمک

آهن شرکت راه

هري تهران و ش

حومه )مترو( بابت 

خط  7احداث 

 شهري

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

حمل و 

نقل ریلي 

تهران و 

حومه 

 )مترو(

75 75 75 5 5 5 55 155 1777914947 15858775168 25516412148 15858775168 155 

454555117 

توسعه و نوسازي 

ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، 

بوس خرید انواع اتو

 شهري

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

واحد 

 اتوبوسراني

45 45 5 45 45 45 155 155 1771914947 852882122 5 852882122 155 

454555117 

توسعه و نوسازي 

ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، 

کمک به تاکسيراني 

بابت تعویض 

 هاکاتاليست تاکسي

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

 اکسيرانيت
155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 47145158 5 47145158 155 

454555617 

توسعه و نوسازي 

ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، 

کمک به شرکت 

واحد بابت تهيه و 

نصب فيلتر جذب 

هاي دوده اتوبوس

 دیزلي

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

واحد 

 اتوبوسراني

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 5 5 5 5 

454585117 

ایجاد و توسعه 

هاي سامانه اتوبوس

تندرو، احداث و 

توسعه خطوط 

سامانه تندرو 

 آرتي()بي

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914916 11185861 5 11185861 155 

454125117 

بهسازي و نگهداري 

ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، 

استقرار سيستم 

مكانيزه پایش 

ریزي و برنامه

کنترل مرکز 

مدیریت ناوگان 

 اتوبوسراني

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 11555555 5 11555555 155 

452515217 

هاي ننصب دوربي

ترافيكي، 

مكانيزاسيون 

محدوده زوج و فرد 

 تهران

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 26 155 1777914942 67772881 5 67772881 155 

452514117 

هاي نصب دوربين

ترافيكي، توسعه 

سيستم نظارت 

تصویري )مرحله 

 دوم(

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914917 177757781 5 177757781 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
 

پيش
ي شروع پروژه

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
رف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
ب پروژه در سال  

صو
اعتبار م

ي
جار

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

452514717 

هاي نصب دوربين

ترافيكي، نصب و 

اندازي راه

هاي ثبت دوربين

 تخلف سرعت

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 85 155 1777914947 775777584 5 775777584 155 

452514517 

هاي نصب دوربين

ترافيكي، تجهيز 

ها به سيستم تقاطع

تشخيص و ثبت 

تخلف عبور از چراغ 

 قرمز

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 55 155 1777914941 147717266 5 147717266 155 

452514117 

هاي نصب دوربين

ترافيكي، 

مكانيزاسيون 

هاي خروجي

محدوده طرح 

 ترافيک تهران

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777951951 55725545 5 55725545 155 

452115117 

توسعه و نگهداري 

زیرساخت 

هاي سيستم

هوشمند حمل و 

نقل و ترافيک، 

توسعه زیرساخت 

 فيبر نوري

معاونت 

حمل و 

و نقل 

 ترافيک

شرکت 

کنترل 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 151715188 5 151715188 155 

455545517 

احداث و توسعه 

ها و پایانه

سوارهاي پارک

شهري، احداث برون

و توسعه پایانه 

 شرق جدید

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

پایانه ها و 

 پارکسوارها

12 12 15 2 2 2 45 155 1778914947 721675548 28127145 721675548 155 

412575117 

احداث روگذر و 

زیرگذر عابر پياده، 

نصب پل عابر پياده 

 مكانيزه

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 41554655 5 41554655 155 

415515117 

تجهيز  احداث و

معابر ویژه 

دوچرخه، احداث و 

تجهيز معابر ویژه 

دوچرخه سطح 

 شهر تهران

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 45 155 1777914947 7147577 5 7147577 155 

757515117 

نصب و نگهداري 

دیوارهاي عایق 

صوتي، نصب دیوار 

 صوتي

معاونت 

و  حمل

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 18552241 5 18552241 155 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش

کد پروژه
عنوان پروژه 

 

ي
ي اصل

واحد سازمان
ي 

ي فرع
واحد سازمان

 

ل از
ي ک

ت فيزیك
پيشرف

 
ي شروع پروژه

ابتدا
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ل )
ي برنامه ک

ص کارای
شاخ

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

اعت
ي

ب پروژه در سال جار
صو

بار م
 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

757175117 

کاهش آالیندگي 

وسائط نقليه 

موتوري، کمک به 

تبدیل 

هاي موتورسيكلت

بنزیني به 

 موتورهاي برقي

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

155 155 5 155 155 155 155 155 1777914947 5 5 5 5 

858545117 

تملک، احداث و 

تجهيز 

هاي ساختمان

اداري، احداث 

ساختمان مرکزي 

معاونت و سازمان 

حمل و نقل و 

 ترافيک

معاونت 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

سازمان 

حمل و 

نقل و 

 ترافيک

15 15 5 15 15 15 25 155 1775914947 41111156 5 41111156 155 

254575112 

احداث پایگاههاي 

پشتيباني مدیریت 

بحران، ساخت و 

هاي تجهيز سوله

مدیریت بحران 

 سطح شهر تهران

 معاونت

امور 

 مناطق

سازمان 

پيشگيري 

و مدیریت 

 بحران

5 5 5 5 5 5 5 5 
 

45555555 
 

4517211 15 

151545715 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

احداث و توسعه 

علميه امام حوزه 

محمدتقي)ع( )امام 

 محمدباقر)ع((

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

75 25 5 75 25 25 16 16 1772914945 17855555 5 16661665 78 

151545815 

کمک به ساخت و 

توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، 

مطالعه و احداث 

 تن 14مسجد 

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

اي فضاه

 فرهنگي

85 85 25 5 5 5 72 5 
 

115555555 5 117155714 77 

156511115 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

اي مرکز تئاتر حرفه

 شهر تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

75 155 67 8 11 11 55 75 1772951914 188555555 756656115 155271288 72 

156511715 

اهاي توسعه فض

فرهنگي و هنري، 

 باغ کتاب تهران

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

66 66 67 5 5 5 57 5 
 

157122555 1571114171 158421567 155 

156514115 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

موزه پانوراماي دفاع 

 مقدس

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

67 77 14 11 41 46 84 78 1772958971 485555555 745877417 458168284 17 

156514415 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

هاي موزه ساختمان

 دارآباد

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

155 155 87 71 71 71 155 155 1777914947 16555555 78855876 11744564 72 

156514715 

اي توسعه فضاه

فرهنگي و هنري، 

 موزه علوم و نجوم

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

16 155 85 17 75 75 76 16 1772956911 145555555 84127487 142747561 77 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 3131پروژه های عمرانی شاخص سال  گزارش
کد پروژه

عنوان پروژه 
 

ي ا
واحد سازمان

ي
صل

ي 
ي فرع

واحد سازمان
 

ي شروع پروژه
ل از ابتدا

ي ک
ت فيزیك

پيشرف
ي شروع پروژه 

ل از ابتدا
ي ک

ت برنامه ا
پيشرف

 

ل )
ي تا پایان سال قب

ت فيزیك
پيشرف

74
) 

ي
ي سال جار

ت فيزیك
پيشرف

ي 
ي سال جار

ت برنامه ا
پيشرف

 

ي
ت مورد انتظار در برنامه سال جار

پيشرف
 

ي سال 
ت فيزیك

پيشرف
77

 

ي
ص کارای

شاخ
 

ل )
برنامه ک

S
P

I
) 

ي پایان پروژه
ش بين

پي
 

ي
ب پروژه در سال جار

صو
اعتبار م

 

ل
ي تا پایان سال قب

هزینه قطع
 

ي
ي در سال جار

هزینه قطع
 

ي
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

156514215 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

مجموعه ورزشي 

جماران )شهيد 

 اژدري(

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

2 12 5 2 12 12 1 74 1775914947 117485186 5 114185186 155 

156514815 

توسعه فضاهاي 

فرهنگي و هنري، 

تكميل و تجهيز 

مجموعه فرهنگي 

 بانوي آفتاب

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

24 81 25 4 41 41 7 87 1775955941 58155555 
 

58557725 155 

156514715 

اي توسعه فضاه

فرهنگي و هنري، 

تجهيز مرکز 

 هاي آئينينمایش

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

74 155 75 4 15 15 47 74 1772956917 67555555 5 21552118 27 

751545115 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان 

 خسروشاهي

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

155 155 61 17 17 17 155 155 1777914947 17555555 15555555 11177816 76 

751545415 

احداث و توسعه 

بوستان و تفرجگاه، 

بوستان 

 اميرسليماني

معاونت 

امور 

 اجتماعي

شرکت 

توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

155 155 78 2 2 2 155 155 1777958946 12555555 85555555 17571457 77 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131مرانی سال آمار پروژه های ع

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 جمع 
 

4264 48522 25587151615 51755575517 71517171672 75461578647 
  

 1منطقه  257115151
هاي رسوبگير و مخازن ها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

 کننده سيالب، توسعه مسيل مقصود بيکتعدیل
1 656552 7555555 7656552 7656552 155 155 

 1منطقه  557515151
اجراي طرح هاي حریم ، عمليات عمراني واقع درحریم 

 منطقه یک 
1 1782476 5 1782476 1782476 155 155 

 1منطقه  858575151
هاي اداري، سطح بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 منطقه
46 11844144 27555555 52844144 52844144 155 77 

 155 155 56245555 56245555 58245555 4555555 47 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 1منطقه  457475151

 1 منطقه 457455151
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، تعریض خيابان هاشمي 

 ارتش 555و احداث دیوار حائل در بيمارستان 
5 4555555 16555555 45555555 45555555 155 5 

 1منطقه  457455451
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث و تكميل کندرو 

 بزرگراه صياد شيرازي
2 1555555 7555555 15555555 15555555 155 155 

 72 155 768755266 768755266 764755555 2855266 26 گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسي، لكه 1منطقه  457455151

 1منطقه  158571151
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، کمک به توسعه و 

 تجهيزاماکن ورزشي 
2 1555555 44676672 42776672 42776672 155 155 

 155 155 51512517 51512517 25116826 5475785 7 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 1منطقه  158155151

 1منطقه  156515851
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، بازسازي بيمارستان مسيح 

 دانشوري، محک، شهداي تجریش
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 1ه منطق 156511451
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه و بازسازي 

 ساختمان موزه علوم و نجوم دارآباد
7 427215 41211618 41115468 41115468 155 155 

 1منطقه  158571451
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه فرهنگي 

 ورزشي شهرک نفت
1 4555555 17712817 15712817 15712817 155 155 

 1منطقه  156515151
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، بازسازي بيمارستان 

 طالقاني و اختر
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 71 155 75678717 75678717 41555555 7678717 7 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتتوسعه و تجهيز کتابخانه 1منطقه  156155151

 61 155 46177441 46177441 47454558 5261111 11 راي محله، سطح منطقهنگهداري س 1منطقه  156145151

 155 155 47116652 47116652 45116652 2555555 4 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه صابرین شاهد 1منطقه  158575551

 155 77 15177172 15725562 6777555 8725572 1 حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 1منطقه  151455151

 155 155 77515171 77515171 76657481 151282 4 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه ورزشي قائم 1منطقه  158575751

 1منطقه  156515551
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، بهسازي باغ موزه پروفسور 

 حسابي
1 5 45555555 45555555 45555555 155 155 

 1منطقه  152545151
رساني به توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز خدمات

 دیدگان اجتماعي، احداث مددسرا اوشانآسيب
4 7555555 18752215 17752215 17415754 155 155 

 1منطقه  151545251
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، کمک به 

 توسعه صحن امامزاده صالح)ع(
1 7555555 18784565 17784565 17784565 155 155 

 1منطقه  156515651
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به ساماندهي 

 هاي سطح منطقهموزه
4 1555555 44712125 47712125 47712125 155 155 

 1منطقه  457445151
احداث توسعه وبهسازي بزرگراهها ، تملک امالک پروژه هاي 

 اولویت دار،سطح منطقه 
1 5 125818881 125818881 127478176 76 18 

 1منطقه  157515151
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 فرهنگي ، سطح منطقه
4 5 475555555 475555555 475555555 155 155 

 1منطقه  845515151
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریتهاي شهرداري 

 تهران، سطح منطقه 
4 5 787712678 787712678 787712678 155 78 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1منطقه  756545151
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، سطح 

 منطقه
1 5 725555555 725555555 725555555 155 155 

 155 155 7678156 7678156 8725555 4678156 4 توسعه و تجهيز سراي محله، نياوران 1منطقه  156115751

 1منطقه  158571551
احداث ساختمان  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به

 اداري تربيت بدني شهرستان شميرانات
1 5 45555555 45555555 45555555 155 155 

 155 155 77685155 77685155 71767871 1664586 4 توسعه و تجهيز سراي محله، قيطریه 1منطقه  156111151

 155 155 47776856 47776856 45776856 2555555 7 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه حضرت زهرا)س( 1منطقه  158575851

 155 155 17877778 17877778 18877778 7555555 2 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به امداد کوهستان 1منطقه  158575651

 1منطقه  158571551
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به احداث مجموعه 

 ورزشي دارآباد
4 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 1منطقه  156515751
هاي توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به مجتمع

 توانبخشي سطح منطقه
4 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 155 155 17658557 17658557 16555555 1658557 4 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث زورخانه شهرک نفت 1منطقه  158571151

 155 155 48717571 48717571 16575875 1164281 4 حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه 1منطقه  151575151

 1منطقه  757555151

زیست شهري، آموزش، آموزش شهروندان در زمينه محيط

زیست  سازي و مشارکت شهروندي در حوزه محيطفرهنگ

 شهري از طریق رسانه ملي 

1 715555 755555 1485555 1485555 155 155 

 1منطقه  151545751
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، تكميل بناي 

 مسجد پيامبر اعظم)ص(
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 155 155 45555555 45555555 45555555 5 1 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه موزه موسيقي 1منطقه  156515151

 155 155 26868158 26868158 28566177 4571717 7 توسعه و تجهيز سراي محله، دزاشيب 1منطقه  156115651

 1منطقه  158575451
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه ورزشي و 

 فرهنگي زعفرانيه
2 4555555 41155811 47155811 47155811 155 155 

 1منطقه  158575151
وسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، توسعه زمينهاي ورزشي روباز و ت

 محله( 48چمن مصنوعي سطح منطقه )
4 4555555 41127885 47127885 47127885 155 155 

 155 155 12765655 12765655 14765655 4555555 6 هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهاحداث سرویس 1منطقه  715515151

 155 155 7555555 7555555 1267455 1518655 4 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 1منطقه  751555151

 1منطقه  715585151
هاي اسكان کارگري، احداث و تجهيز اسكان کارگري توسعه محل

 15و  6، 1، 7نواحي 
5 2555555 45711775 47711775 47711775 155 58 

 155 155 25555555 25555555 76555555 4555555 5 وستان و تفرجگاه، بوستان مهرگاناحداث و توسعه ب 1منطقه  751545451

 155 155 77765762 77765762 76555555 1765762 6 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان آبک 1منطقه  751541551

 1منطقه  751525451
رخت و ها و فضاي سبز، تامين دبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 درختچه و گل و گياه، سطح منطقه
4 555855 272255 1555555 1555555 155 155 

 155 155 58757542 58757542 51721212 2781555 18 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 1منطقه  754525151

 85 155 85555555 85555555 56555555 4555555 6 هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبكه 1منطقه  751515151

 155 155 7118665 7118665 1652555 1684665 5 آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 1منطقه  752525151

 155 155 71614771 71614771 75625725 1781568 7 (4احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دربند )فاز  1منطقه  751545151

 5 155 555855 555855 5 555855 5 تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه 1منطقه  754515151



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 443                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 نقد اعتبا رمصوب
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1منطقه  751525151
هاي آوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 سطحي، سطح منطقه
1 254555 224555 675555 675555 155 1 

 1منطقه  257125151
هاي چهها و حوضالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 رسوبگيري، سطح منطقه
2 4555555 17555555 15555555 15555555 155 155 

 1منطقه  751541451
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان سيمين قلعه 

 )دارآباد(
5 4555555 41127455 47127455 47127455 155 155 

 1منطقه  752585151
ردازش آوري و پاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 پسماند، جابجایي سوله بازیافت اوشان
5 1776571 41141561 47885114 47885114 155 155 

 65 155 16175747 16175747 18175747 4555555 1 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه سرداران شهيد 1منطقه  158571251

 1منطقه  151545451
، بازسازي کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي

 اکبر، امامزاده قاسم)ع(امامزاده اسماعيل و علي
7 5555555 72715555 77715555 77715555 155 155 

 155 155 25561852 25561852 45776722 12126885 7 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 1منطقه  156575151

 1منطقه  151545151
کن مذهبي، احداث کمک به ساخت و توسعه مساجد و اما

 مسجدالرضا)ع(
1 5 67751577 67751577 67751577 155 57 

 1منطقه  156515451
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تجهيز دانشگاه شهيد 

 بهشتي
1 5 1255555 1255555 1255555 155 155 

 155 155 7576557 7576557 8786715 4875177 4 توسعه و تجهيز سراي محله، باغ فردوس 1منطقه  156111551

 155 155 584655 584655 115555 774655 4 هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه مطالعه و پژوهش 1منطقه  815575151

 155 155 7761852 7761852 7555555 761852 2 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 1منطقه  751585151

 1منطقه  757525451
انيابي، طراحي و اجراي پارک هاي نو، مكتوسعه انرژي

 هاي نوانرژي
7 4555555 5 4555555 4555555 155 155 

 72 155 75718555 75718555 48555555 2718555 6 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 1منطقه  754515151

 155 155 74167117 74167117 71167117 1555555 6 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان بلوار قائم 1منطقه  751541751

 1منطقه  751525151
ها و فضاي سبز، سطح بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
24 7764472 157614278 187652815 187844871 155 12 

 1منطقه  757515451

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام مدیریت 

شرکتها و مناطق در سازمانها و  12551محيط زیست ایزو 

 گانه44

1 5 255555 255555 255555 155 155 

 1منطقه  412575151
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده، 

 سطح منطقه
4 4455555 5455555 1555555 1555555 155 77 

 25 155 14255555 14255555 15755555 1555555 5 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 1منطقه  754585151

 1منطقه  715565151
هاي بهداشتي عمومي در ها و سرویسنگهداري آبخوري

 معابر، سطح منطقه
4 717455 715655 155555 155555 155 155 

 1منطقه  751115751
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، طراحي، احداث و 

 گيرهاي رسوبگبر و زبالهبرداري از سيستمبهره
7 5 1555555 1555555 1555555 155 155 

 1منطقه  412525151
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده 

 سطح منطقه
2 555555 2555555 5555555 5555555 155 155 

 74 155 185157857 185171557 155177158 2771621 27 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 1منطقه  751575151

 155 155 7656715 7656715 7555555 756715 7 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 1منطقه  754565151

 155 155 41121114 41121114 47156211 7767751 15 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان وزیري 1منطقه  751545251

 1منطقه  754575151
و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، مجسمه و تندیس، تهيه 

 سطح منطقه
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 44 

 1منطقه  751545151
آباد )فاز احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان رحمان

4) 
6 4555555 41655555 47655555 47655555 155 155 



 سالنامه آماری شهرداری تهران
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یردارشه 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 77775572 77775572 71775572 4555555 7 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ کامران 1منطقه  751545651

 155 155 77245511 77245511 71245511 4555555 2 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان گالبدره 1منطقه  751541151

 77 155 2555555 2555555 4655555 1455555 5 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 1منطقه  452125151

 155 155 7777775 7777775 1555555 4777775 11 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، سطح منطقه 1منطقه  452115151

 1منطقه  454575451
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب پل احداث ایستگاه

 پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه
1 1615555 2715555 8455555 8455555 155 155 

 1منطقه  455525151
سوارهاي درون شهري، ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 سطح منطقه
4 555555 2555555 5555555 5555555 155 155 

 155 155 47847555 47847555 45776555 7871555 7 7احداث و توسعه پارکينگ، پارکينگ طبقاتي باهنر فاز  1منطقه  457585451

 1منطقه  454155451
ري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهدا

 نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
4 1511455 766655 4555555 4555555 155 155 

 1منطقه  454575151
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح احداث ایستگاه

 منطقه
14 4555555 16555555 45555555 45555555 155 155 

 155 155 7782775 7782775 7555555 782775 6 بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 1منطقه  417545151

 155 155 12651517 12651517 17555555 1651517 8 هاي تجریش و باهنرنگهداري و بهسازي پارکينگ، پارکينگ 1منطقه  457555151

 71 155 74555555 74555555 75555555 4555555 12 افيكي، سطح منطقهاجراي عالیم افقي تر 1منطقه  452565151

 1منطقه  452145151
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه
17 4555555 12845555 18845555 18845555 155 155 

 1منطقه  454155151
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح 

 منطقه
1 555555 2555555 5555555 5555555 155 155 

 17 155 1555555 1555555 272255 555855 4 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح منطقه 1منطقه  452155151

 1منطقه  452145451
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، نرده ایمني 

 معابر، سطح منطقه
1 4555555 17555555 15555555 15555555 155 65 

 65 155 45527567 45527177 47855555 1227177 44 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 1منطقه  457125151

 155 155 1615555 1615555 741555 726555 7 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 1منطقه  416515151

 155 155 8455555 8455555 5745555 775555 7 هاي تندرو، سطح منطقهداري سامانه اتوبوستعمير و نگه 1منطقه  454145151

 1منطقه  455515151
سوارهاي درون شهري، ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 سطح منطقه
18 5 77555555 77555555 77555555 155 155 

 155 155 17764117 17764117 18775517 4771855 11 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 1منطقه  457485151

 1منطقه  751545751
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، ساماندهي و ایجاد سپر 

 ها()رود دره 1655حریم حفاظتي ارتفاعات 
45 2555771 455555555 457555771 457555771 155 155 

 155 155 7177471 7177471 6177471 1555555 6 زميني، سطح منطقههاي سطحي و زیرکنترل و پایش آب 1منطقه  751545151

 1منطقه  457455251
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث دیوار حائل 

 معابر، سطح منطقه
45 4555555 56555555 85555555 85555555 155 155 

 1منطقه  457455751
کندرو  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث و تكميل

 بزرگراه لشگرک
1 4555555 14555555 15555555 15555555 155 155 

 1منطقه  751565151
هاي فلزي روي نهرها، نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 سطح منطقه
8 7555555 51455555 52455555 52455555 155 71 

 1منطقه  457455551
سي به احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث پل دستر

 مسيل مقصود بيگ
8 7555555 11555555 45555555 45555555 155 155 

 1منطقه  254575151
هاي پشتيباني مدیریت بحران، ساخت و تجهيز احداث پایگاه

 هاي مدیریت بحران یاران، گالبدره، آراج، جمارانسوله
2 878178 47278751 75177561 75177561 155 155 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131سال  آمار پروژه های عمرانی

 کدپروژه
 واحد سازماني ا

 صلي
 عنوان پروژه

تعداد قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب 

 نقد

 اعنبار 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 65555555 65555555 65555555 5 17 تي صدرها، نگهداري پل طبقامرمت و نگهداري بزرگراه 1منطقه  457475451

 1منطقه  457455151
 75احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث خيابان 

 متري قيطریه )شهيد اندرزگو(
7 7555555 18711558 17711558 17711558 155 155 

 1منطقه  457455851
ن احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، ادامه احداث خيابا

 متري افتخاري 75
2 5 11758215 11758215 11758215 155 155 

 21 155 77651421 77651421 78651421 7555555 42 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 1منطقه  412545151

 1منطقه  751515151
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، 

 سطح منطقه
78 1555555 141555555 144555555 141777777 155 74 

 76 155 42777572 42777572 44777572 4555555 6 روها، ساماندهي بازار تجریشاحداث و تجهيز پياده 1منطقه  412515151

 1منطقه  845571251
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ شبكه، ارائه سرویس

 ايپشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 5 557555 557555 557555 155 155 

 1منطقه  852115151
افزاري، تامين تجهيزات تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( رایانه
1 5 451745 451745 451745 155 155 

 1منطقه  845571851
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ شبكه، ارائه سرویس

 افزارپشتيباني از سخت
1 5 177214 177214 177214 155 155 

 1منطقه  845571151
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ شبكه، ارائه سرویس

 افزارپشتيباني از نرم
1 5 5 5 5 5 5 

 1منطقه  551585851

هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، تهيه و تهيه طرح

هاي سطح هاي اجرایي معابر و تقاطعسازي طرحیكپارچه

 منطقه 

5 5 4155555 4155555 4155555 155 5 

 4منطقه  151545754
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 الزهرا)س(مسجد جامع
2 1714172 1555555 6614172 6614172 155 155 

 4منطقه  151541754
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 مسجد دریا
1 5 528555 528555 528555 155 155 

 4منطقه  151544554
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 روديمسجد محله خرم
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 4منطقه  158571454
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه فرهنگي 

 )درختي( 6ورزشي ناحيه 
5 5 5 5 5 5 155 

 155 77 8712817 8774717 2726577 4522745 15 نطقهنگهداري سراي محله، سطح م 4منطقه  156145154

 4منطقه  151541154
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 مسجد محله صادقيه سيدالشهدا)ع(
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 4منطقه  158571754
توسعه و تجهيزفضا هاي ورزشي ، توسعه و تجهيز اماکن 

 ورزشي 
11 555555 17555555 12555555 12555555 155 155 

 4منطقه  151541554
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 هاشممسجد محله پردیسان قمر بني
4 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 4منطقه  151544754
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 مسجد سيدالشهدا)ع( بلوار ایثار
1 15652 5 15652 15652 155 155 

 155 155 71155177 71144451 71817618 8524765 12 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 4منطقه  156575154

 155 155 1757212 1757212 1255555 557212 1 توسعه و تجهيز سراي محله، پرواز 4منطقه  156115654

 4منطقه  158575154
هيز فضاهاي ورزشي، مجموعه فرهنگي توسعه و تج

 ورزشي نيایش
5 1146555 1742555 7554555 7554555 155 155 

 4منطقه  151545754
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 الزمان)عج( ایوانکمسجد صاحب
7 8555555 11574551 47574551 47574551 155 155 

 155 155 6158121 6158121 2476647 7651742 24 جهيز مدارس، سطح منطقهحمایت از توسعه و ت 4منطقه  151455154

 4منطقه  151541854
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 مسجد حضرت عبدالحسن)ع(
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 4منطقه  157515154
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 ، سطح منطقهفرهنگي 
78 5 81175517 81175517 81184116 155 155 

 4منطقه  756545154
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري 

 سطح منطقه
45 5 155154225 155154225 155154225 155 155 

 4منطقه  845515154
تملک اراضي وامالک جهت سایر ماموریتهاي سطح 

 منطقه
7 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 78 155 154751418 154755771 62755776 11777777 28 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 4منطقه  412515154
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 رمصوب نقد اعتبا
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 77 155 7555555 7555555 7555555 5 5 روها، مسير کوي فرازاحداث و تجهيز پياده 4منطقه  412515454

 4منطقه  751545754
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، دره فرحزاد 

 4فاز 
26 7555555 144124554 171124554 171124551 155 155 

 4منطقه  751545554
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، دره فرحزاد 

 7فاز 
47 75555555 15541611 155541611 155541611 155 155 

 4منطقه  457425454
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تعریض 

 تونل زیرگذر همت شهرک هما
7 4651165 17484617 18117777 18117777 155 155 

 4منطقه  751545254
سازي احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مقاوم

 1البالغه فاز بوستان نهج
17 15127785 11577852 68111817 68111817 155 155 

 4منطقه  858575154
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
65 5814548 45686518 71265524 71246114 155 155 

 4منطقه  457455154
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
86 71118727 115871155 126286527 126227746 155 72 

 4منطقه  412545154
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
11 4157577 8545471 6817675 6817675 155 76 

 4منطقه  751545854
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پردیس 

 کوهستاني کوه فرحزاد
15 16555555 51567768 87567768 87567768 155 155 

 78 155 54467547 54467547 77827447 14877655 57 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 4منطقه  457485154

 155 155 17848615 17848615 11585555 4588615 5 وستان و تفرجگاه، دادماناحداث و توسعه ب 4منطقه  751541454

 4منطقه  751575454
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 آوري آبهاي سطحي، سيل برگردان غربجمع
7 5 5224818 5224818 5224818 155 155 

 4منطقه  418575154
احداث ساختمان هاي پليس راهور، جابجایي 

 اختمان پليس راهورس
4 464714 715565 854771 854771 155 155 

 155 155 68542576 68542576 65542576 8555555 8 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک پرواز 4منطقه  751545154

 4منطقه  754575154
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
15 4155555 7771555 11271555 11281278 155 155 

 155 155 415772425 415777718 417556771 4761565 87 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 4منطقه  754585154

 155 155 11277576 11277576 7577576 4255555 11 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 4منطقه  754565154

 4طقه من 751545154
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
5 7174555 7156555 1555555 1555555 155 155 

 155 155 11555655 11555655 6558555 4772655 7 هاي اسكان کارگري، زیر پل والیتتوسعه محل 4منطقه  715585154

 4منطقه  257125154
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
41 8751755 8667664 17171474 17171474 155 155 

 4منطقه  752525154
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
17 7177652 4166411 5746171 5746171 155 155 

 4منطقه  715565154
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 ر، سطح منطقهعمومي در معاب
7 752755 1517768 1717868 1661555 78 78 

 4منطقه  754525154
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
155 8555555 78577518 24577518 24541658 155 77 

 4منطقه  751525154
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
145 22677555 176744184 167641184 167645264 155 155 

 4منطقه  751515154
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
72 16555555 147262785 121262785 121262785 155 155 

 155 155 8257711 8257711 5251645 1554571 7 7هاي اسكان کارگري، ناحيه توسعه محل 4منطقه  715585454

 4منطقه  751545454
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستانهاي 

 محلي
75 8555555 65511824 74588824 74588824 155 155 

 4منطقه  751575154
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
52 14745768 447481511 478174757 478115775 155 155 

 155 155 155784557 155784552 176414552 11155555 74 درکه -ان و تفرجگاه، اویناحداث و توسعه بوست 4منطقه  751545654

 4منطقه  757525454
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
7 158745 5 158745 158745 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 
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 4منطقه  751525454

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 نطقهسطح م

76 6545616 46846176 78857758 78857758 155 155 

 4منطقه  858545154
احداث و تجهيز ساختمانهاي اداري، ساختمان 

 هاي امور شهريفوریت
4 7555555 11156767 12156767 12156767 155 155 

 4منطقه  412575154
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
18 6547567 48217185 75557727 75557727 155 155 

 155 155 11677545 11677548 81145548 18117555 27 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 4منطقه  754515154

 155 155 47611618 47611618 45611618 7555555 7 آباداحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، اسالم 4منطقه  751545154

 4منطقه  754515154
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
8 285775 122255 815775 815775 155 155 

 4منطقه  757555154

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

5 457855 77655 471555 471555 155 155 

 4منطقه  415515154

احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، خرید و 

هاي دوچرخه و تجهيزات مربوطه نصب خانه

 سطح منطقه

5 467285 42155 712185 712185 155 155 

 4منطقه  454155454

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 وبوس سطح منطقهات

15 774776 888226 777228 777228 155 155 

 4منطقه  457585454
احداث و توسعه پارکينگ، طبقاتي دانشگاه 

 شریف
7 285555 15555555 15285555 15285555 155 155 

 4منطقه  454575454

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 سطح منطقه اتوبوس،

2 451717 4526747 4458626 4458626 155 61 

 4منطقه  454145154
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
1 724115 2618485 5616715 5616715 155 76 

 4منطقه  454575154
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
6 1165554 5525411 8645417 8645417 155 71 

 77 155 71577174 71577174 45817842 18745556 15 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 4منطقه  452565154

 4منطقه  417545154
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
14 4727475 1787181 2714251 2751551 155 77 

 4منطقه  457415154
هاي شهري، تونل ري و بهسازي تونلنگهدا

 توحيد
41 55175778 85474775 111567488 111567488 155 78 

 155 155 155555 155555 5 155555 1 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 4منطقه  416545154

 4منطقه  412575454
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل معلق 

 دره فرحزاد
4 1772266 1711855 6158566 6158566 155 155 

 155 155 1878755 1878755 611555 617255 8 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 4منطقه  416515154

 4منطقه  151544254

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مقبرةالشهدا )یادبود شش شهيد گمنام 

 در خيابان آزادي(

1 5 1722555 1722555 1722555 155 11 

 4منطقه  151575154
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
67 2854146 7267125 12175417 12172117 155 155 

 4منطقه  156515254
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کتابخانه 

 الزهرا)س( )شهرک هما(مجموعه محبان
2 5 4155455 4155455 4155455 155 155 

 78 155 7165555 7165555 7165555 5 1 توسعه و تجهيز سراي محله، درختي 4منطقه  156115154

 4منطقه  151545554
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الرسول)ص(مذهبي، مسجد
1 67744 5 67744 67744 155 155 

 4منطقه  151541554

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

زاده و حوزه علميه عينعلي و مذهبي، امام

 زینعلي

1 171522 5 171522 171522 155 155 

 4منطقه  815575154
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
2 777625 1525555 1717625 1717625 155 155 

 4منطقه  158571154
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 )طرشت( 5فرهنگي ورزشي ناحيه 
1 757451 5 757451 757451 155 155 
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 4منطقه  156515154
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث سالن 

 یاس
1 45555 5 45555 45555 155 155 

 4منطقه  151541254
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام سجاد)ع(
5 5 5 5 5 5 5 

 4منطقه  151545454
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 د بهشتي(مذهبي، مسجدالنبي )شهي
4 5255555 7542541 6742541 6742541 155 155 

 4منطقه  158575854
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي ورزشي سرسبز
4 745555 5 745555 745555 155 155 

 4منطقه  156515754
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 مجموعه فرهنگي شهربانو
5 5 2156657 2156657 2156657 155 155 

 4منطقه  152545154

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

 7ساخت و تجهيز مددسرا ناحيه 

1 25555 2155555 2125555 2125555 155 155 

 4منطقه  158575454
هاي توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين

 ورزشي روباز، سطح منطقه
1 667664 17622548 12177756 12177756 155 155 

 4منطقه  452145154
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
12 14157845 16857751 75117564 75117564 155 155 

 76 155 15517428 15517428 11216761 7572685 11 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 4منطقه  457125154

 4منطقه  452115154
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
14 1451771 1711166 7117165 7117165 155 155 

 4منطقه  455525154

سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

ـ شهيد شهري، سطح منطقه )سازمان آبدرون

 ـ اتوبوسراني جنوب ميدان صنعت(نظري

1 5 5 5 5 5 5 

 4منطقه  452145454
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
17 1165841 4711861 2157712 2157712 155 155 

 4منطقه  452125154
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 4155555 2221122 8521122 8521122 155 78 

 4منطقه  454155154
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
1 1242687 1818176 7151881 7151881 155 155 

 4منطقه  452155154
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
45 2884264 2684671 7545717 7545717 155 155 

 4منطقه  412525154
زیرگذر عابر پياده، تجهيز و نگهداري روگذر و 

 پل عابر پياده سطح منطقه
15 1565555 2558177 5878177 5878177 155 155 

 4منطقه  751525154
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
11 5116782 7265855 12577812 12577812 155 155 

 4منطقه  751575454
معابر شهري، فضاي  احداث و توسعه فضاي سبز

 هاي حكيم و یادگار و...سبز بزرگراه
44 11761211 25558188 54576427 54555577 155 155 

 155 155 1647611 1647611 5577811 4175455 47 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 4منطقه  751555154

 155 155 17851752 17818627 15454727 2247755 17 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 4منطقه  751585154

 4منطقه  751115754

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

5 5 5 5 5 5 5 

 4منطقه  757515454

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

4 5 747285 747285 747285 155 155 

 155 155 14685678 14685678 1141578 5176755 45 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 4منطقه  158155154

 4منطقه  151541454
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 البالغهمذهبي، بنياد نهج
4 555555 8486112 8186112 8186112 155 155 

 155 5 5 5 5 5 5 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، خانه مفاخر 4منطقه  156515654

 4منطقه  151545254
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 اهلل)عج(مذهبي، مسجد بقيه
7 5855111 14748451 11771244 11771244 155 155 

 4منطقه  151544454
به ساخت و توسعه مساجد و اماکن کمک 

 مذهبي، مسجد الزهرا)س( محله درختي
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 
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 155 155 415555 415555 415555 5 4 توسعه و تجهيز سراي محله، پردیسان 4منطقه  156111454

 4منطقه  158571554
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 )آلستوم( 2فرهنگي ورزشي ناحيه 
5 5 5 5 5 5 74 

 4منطقه  151541654
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد بوعلي
5 5 5 5 5 5 5 

 155 155 8814154 8865871 8122871 578555 5 توسعه و تجهيز سراي محله، مخابرات 4منطقه  156111754

 4منطقه  158575154
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زورخانه 

 فرحزاد
7 6754161 7567617 16578555 16578555 155 155 

 75 155 6517845 6517845 6517845 5 4 توسعه و تجهيز سراي محله، تيموري 4منطقه  156111554

 155 155 1845555 1845555 1845555 5 1 توسعه و تجهيز سراي محله، کوهسار 4منطقه  156111154

 4منطقه  158575754
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 )پونک( 4گي ورزشي ناحيه فرهن
5 5 5 5 5 5 155 

 4منطقه  151544154

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

الرضا شهرک ابن موسيمذهبي، مسجد علي

 پاسارگاد

1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 4منطقه  151544554
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد المهدي
5 5 5 5 5 5 5 

 155 155 12572221 12572221 17881681 714512 5 توسعه و تجهيز سراي محله، بو علي 4منطقه  156115754

 4منطقه  852115154
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
15 5 1571552 1571552 7175176 55 57 

 4منطقه  845571254
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 84177 5 84177 84177 155 155 

 4منطقه  845571154
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
4 885555 5 885555 885555 155 155 

 4منطقه  845571854
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ یسارائه سرو

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 5 5 5 5 5 5 

 4منطقه  751515154
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
77 7184145 71626141 21815654 21562658 155 71 

 4منطقه  254575154

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران ایثار، اخت و تجهيز سولهس

 زنجان

7 1711582 156745 4175667 4175667 155 155 

 4منطقه  751575154
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 آوري آبهاي سطحي، سطح منطقهجمع
16 7555555 44257777 71257777 71257777 155 75 

 77 155 125171414 125171414 154786685 27786214 25 ها، سطح منطقهرگراهمرمت و نگهداري بز 4منطقه  457475154

 4منطقه  457455154
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث 

 دیوار حائل معابر سطح منطقه
45 1755555 25411872 21841872 21841872 155 155 

 4منطقه  156511554
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به 

 سعه دانشكده ریاضيتو
7 778555 1255555 1178555 1178555 155 155 

 4منطقه  751565154
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
54 47211455 72721216 56216816 56776816 155 78 

 4منطقه  715515154
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
8 4717147 7674157 14611666 14611666 155 155 

 4منطقه  457455454
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث 

 متري طرح تفضيلي شهرک کيهان45گذر 
4 7555555 6725555 11725555 11725555 155 155 

 4منطقه  457425154

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، پل 

ر شهرداري جنوبي رو نيایش انتهاي بلواسواره

 به شمالي

1 157578 47766451 42571757 42571757 155 155 

 4منطقه  551585854

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

شهري، تهيه ویكپارچه سازي طرح هاي اجرایي 

 معابر وتقاطع هاي سطح منطقه 

8 5 5454178 5454178 5454178 155 155 

 7منطقه  756545157
جهت کاربري تاسيسات خدمات تملک امالک 

 شهري ، سطح منطقه
42 5 1128555555 1128555555 1125777715 155 65 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  ل اعتبار مصوبک

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  558515157

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

4 7555555 5 7555555 7555555 155 155 

 7منطقه  454575457

اي حمل و نقل عمومي هاحداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

1 771555 4161555 7145555 7145555 155 155 

 7منطقه  452145457
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
1 1572755 1518555 4555755 4547555 77 155 

 7نطقه م 454155157
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
1 616617 1112767 4557454 4541227 76 155 

 7منطقه  452145157
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
14 5515774 5775545 11551254 11551254 155 155 

 7منطقه  452115157
هداري عالئم عمودي ترافيكي، تعویض و نگ

 سطح منطقه
14 7651111 7715278 1641481 1641481 155 155 

 7منطقه  454145157
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
1 1671216 4414555 2157716 2157716 155 155 

 155 155 18575261 18571877 14541555 7518877 11 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 7منطقه  457125157

 155 155 1575555 1575555 525555 275555 7 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 7منطقه  416515157

 7منطقه  415515157
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، احداث 

 سواريمسير دوچرخه
6 1587275 4685555 7747275 7747275 155 155 

 7منطقه  858545757
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 احداث و تجهيز ساختمان پليس راهور
16 14484745 17555555 65484745 62654217 77 155 

 7منطقه  452125157
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
1 855555 1162555 1162555 1162555 155 155 

 7منطقه  454575157
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
2 614555 4621772 7117672 7117677 155 155 

 7منطقه  457425657
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، طراحي 

 زیرسطحي ميدان ونک
7 1425555 7555555 2125555 2125555 155 155 

 7منطقه  457425857
، بررسي  احداث وتوسعه تقاطع غيرهمسطح

 اسفندیار  -تقاطع غيرهمسطح آرش 
1 277556 5 277556 277556 155 155 

 7منطقه  751515157
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
47 2275575 47224156 41774166 41774166 155 155 

 7منطقه  412545157
طح ها، سراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
67 71758672 61641541 145177681 145147885 155 155 

 7منطقه  457455157
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
67 85414487 786587527 277161658 277161658 155 155 

 7منطقه  751565157
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 هروي نهرها، سطح منطق
25 12245628 78587885 55767511 55767511 155 155 

 155 155 51755755 51755755 22777126 14751154 27 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 7منطقه  457485157

 7منطقه  457425157
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 تقاطع نونهاالن
4 7555555 47654571 48654571 48654555 155 155 

 7منطقه  551585857

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

15 5 5572568 5572568 5572568 155 155 

 7منطقه  815515157
بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

 ذارگهاي پژوهشي جهت سرمایهطرح
8 155555 7855555 7155555 7855555 71 155 

 7منطقه  412525157
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
7 615582 117117 1855727 1828611 155 155 

 7منطقه  751515157
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
71 7855777 75218718 25544715 25544715 155 155 

 7منطقه  751525157
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
11 27776481 177685555 167687611 167671778 155 78 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 روژهعنوان پ

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  754525157
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 ساماندهي بزرگراه صدر و تونل نيایش
47 5885557 15868575 41751826 41721514 155 76 

 7منطقه  715515157
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
2 111555 1661465 4574465 4574465 155 155 

 7منطقه  752525157
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
4 717455 785555 122455 147455 76 155 

 155 155 1771745 1215564 8555658 1757118 14 سطح منطقهنورپردازي و زیباسازي معابر،  7منطقه  754585157

 7منطقه  751525157
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
12 7226185 17577715 44264815 44254527 155 155 

 7منطقه  751525457

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

رخت و درختچه و گل و گياه، سبز، تامين د

 سطح منطقه

17 7751175 6771755 14625875 14615727 155 155 

 7منطقه  754525457
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
21 15415512 87817774 17675558 17675558 155 155 

 155 155 75884722 75884765 44715555 1154265 27 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 7منطقه  754515157

 7منطقه  751575157
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
21 47555572 77581555 144844572 144844572 155 155 

 7منطقه  754575157
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
4 1425451 7478787 2264412 2215115 155 155 

 7منطقه  757515457

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

8 5 1127555 1127555 1587555 77 155 

 78 155 8525867 8552777 2888165 1666617 2 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 7منطقه  754565157

 7منطقه  152515157
ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح 

 منطقه
6 667217 4652885 7122177 7877877 77 67 

 7منطقه  757525457
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
2 751171 4151574 7112187 7112187 155 155 

 7منطقه  257125157
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
15 4116167 7786754 8861175 8867116 155 155 

 7منطقه  715565157
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
1 1578517 4577715 7878266 7818118 77 155 

 155 155 76615457 76611758 77575172 5161184 47 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 7منطقه  751585157

 7منطقه  751115757

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 1555555 1555555 1555555 155 155 

 7منطقه  754515157
و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، تهيه 

 سطح منطقه
1 454251 421455 277851 277851 155 155 

 7منطقه  457425757
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، راستگرد 

 کاوه جنوب به صدر شرق
7 5165555 17125555 16745555 16745555 155 155 

 7منطقه  858575157
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
78 7772528 26255555 51172528 51815657 155 71 

 61 155 412481554 412481154 165515614 46865475 47 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 7منطقه  457475157

 7منطقه  457455157
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث 

 دیوار حائل معابر، سطح منطقه
11 2282565 17755555 11617565 11617565 155 155 

 7منطقه  457425557
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح ، احداث 

 اسفندیار  -تقاطع غيرهمسطح آرش 
5 5 5 5 5 5 5 

 7منطقه  457425257
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تقاطع 

 همت به پاسداران
6 6117455 41555555 47117455 47116455 155 155 

 7منطقه  457425757
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 ـ صدرتقاطع غيرهمسطح شریعتي
2 551754 455555 151754 151754 155 155 

 7منطقه  457415157
هاي شهري، تونل نگهداري و بهسازي تونل

 نيایشـصدر
11 15275542 87111677 125451747 125455216 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131ژه های عمرانی سال آمار پرو

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  454155457

ل عمومي نگهداري ایستگاههاي حمل و نق

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

7 175855 112255 1225555 1225555 155 71 

 7منطقه  452155157
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
5 555855 771255 627555 627555 155 155 

 155 155 21661182 21661182 47111274 16157174 27 قهاجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منط 7منطقه  452565157

 7منطقه  417545157
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
1 7174555 5651555 7577555 7577555 155 155 

 7منطقه  455525157
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
7 1678555 1145664 7818664 7567555 77 155 

 7منطقه  151575457
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 انجمن علمي عرفان اسالمي ایران
1 1427555 5875555 8617555 8617555 155 61 

 7منطقه  156575157
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، مجموعه 

 آکواریوم خليج فارس
1 577856 17555 814156 814156 155 155 

 7منطقه  152545157

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، سطح رساني به آسيبخدمات

 منطقه

4 1447845 5 1447845 1447845 155 155 

 7منطقه  158571457
توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي و ورزشي آبشار
8 8555555 27777174 27777174 27718751 155 77 

 7منطقه  156515557

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث و 

تجهيز مجموعه فرهنگي هنري ورزشي ویزه 

 بانوان بوستان بهشت مادران

12 2551557 14271555 18276557 18225656 155 155 

 7منطقه  757555157

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

کت سازي و مشارشهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

4 712185 458175 1115755 1115755 155 155 

 7منطقه  158575157

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، تملک احداث 

و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي محله ده 

 ونک

5 5617155 12555555 17617155 17617155 155 155 

 7منطقه  151541157
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 1مذهبي، مسجد پارک مادران 
1 1655555 1455555 7555555 7555555 155 155 

 7منطقه  151541757
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد ميرداماد
7 7855555 24157115 28757115 28757115 155 155 

 87 155 82414625 82414625 57114625 2555555 17 اختياریهـآباداي محله، رستمتوسعه و تجهيز سر 7منطقه  156115757

 7منطقه  151545457
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، کمک به ساخت مسجد سيدخندان
12 5171555 74448675 76516775 71781555 155 155 

 7منطقه  158571757
ک و توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کم

 بازسازي مجموعه ورزشي سعيدي
7 12555555 75665555 55765555 55717658 155 155 

 7منطقه  158571257
توسعه وتجهيزفضاهاي ورزشي ، کمک به 

 توسعه و توسعه وتجهيز اماکن ورزشي 
7 6764555 11875771 48811671 48556155 155 77 

 155 155 78777475 78777475 71555555 5777475 4 سيهتوسعه و تجهيز سراي محله، کاوو 7منطقه  156115257

 7منطقه  158155457
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، تعویض 

 کفپوش سالن دو و ميداني شهيد کشوري
4 85855 52255 145555 145555 155 155 

 7منطقه  815575157
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 188415 612175 1521555 1521555 155 77 

 76 155 1758655 1758655 2145455 7671555 14 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 7منطقه  158155157

 155 155 47548862 47581814 42515674 2265165 11 توسعه و تجهيز سراي محله، داودیه 7منطقه  156115457

 7منطقه  151541557
عه مساجد و اماکن کمک به ساخت و توس

 مذهبي، مسجد مدرسه مجتمع رازي
7 7855555 16765555 41765555 41765555 155 155 

 7منطقه  156575757
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
45 11647182 77651817 51815767 51886716 155 77 

 155 155 75555555 75555555 41555555 7555555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، دروس 7منطقه  156115157
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  151545157
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، کمک به ساخت مسجد ابوالقاسم
1 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 7منطقه  151545857
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، کمک به ساخت مسجد جامع قلهک
14 17187781 21566275 52151178 52568147 155 155 

 7منطقه  158571157
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي نونهاالن
5 8555555 21155516 21155516 21878125 155 155 

 155 155 2886727 2886511 7847171 1525768 7 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 7منطقه  156145157

 7منطقه  151545657
و اماکن کمک به ساخت و توسعه مساجد 

 مذهبي، حسينيه همدانيها
1 1855555 6255555 15555555 15555555 155 155 

 7منطقه  151575157
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
4 5155555 5145555 11215555 11215555 155 155 

 7منطقه  151455157
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
1 7884655 4185555 5644655 5644655 155 155 

 7منطقه  156575457
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، بوستان 

 بهشت مادران
7 11176882 7524555 45865882 45865882 155 155 

 7منطقه  845571857
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 5 161555 161555 161555 155 155 

 7منطقه  845571157
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
4 5 247655 247655 247655 155 155 

 7منطقه  852115157
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
4 5 774672 774672 774672 155 67 

 7منطقه  845571257
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
4 5 481141 481141 481141 155 155 

 2منطقه  845515152
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریتهاي 

 سطح منطقه
6 125555555 17855555 442855555 442855555 155 155 

 2منطقه  756545152
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات 

 شهري ، سطح منطقه
6 5 55555555 55555555 55555555 155 155 

 2منطقه  751525452

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

45 12877655 15785455 75555555 47765477 155 155 

 2منطقه  751545152
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
4 218474 816555 1572474 1572474 155 155 

 2منطقه  751575752
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه
75 17461786 25875154 82716515 82716515 155 64 

 155 155 25512626 25512626 47877426 18615855 41 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 2منطقه  754515152

 2منطقه  751575452

احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

الدین و امام جنگل لویزان مشرف به زین

 علي)ع(

15 8515486 71175157 76785711 76785711 155 155 

 2منطقه  751545152
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 ساحل
12 7218711 44777145 71615571 71615571 155 155 

 2منطقه  754575152
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
5 7481715 1685746 11144757 11144757 155 24 

 2منطقه  715515152
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
6 1754576 2865156 8574158 8574158 155 155 

 2منطقه  715585452
توسعه محلهاي اسكان کارگري، احداث و 

 تجهيز اسكان کارگري شهيد کرد
5 5 4412555 4412555 4412555 155 24 

 2منطقه  751575252
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، طرح 

 هسازي و ساماندهي دره مهران )محله مهران(ب
14 1686527 76277758 28781755 28781755 155 74 

 77 77 7747244 15514886 2276215 5512177 11 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 2منطقه  751585152

 2منطقه  751115752

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

4 5 2685 2685 2685 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 نه کل هزی کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 2منطقه  754515152
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
4 555555 5 555555 555555 155 155 

 2منطقه  751565152
نگهداري جنگل و کمربند سبز پيرامون شهر، 

 نگهداري جنگل لویزان
46 28672212 21754155 66168512 66174121 155 71 

 2منطقه  757515452

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

7 5 477415 477415 448145 71 86 

 2منطقه  751575152
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
72 41166114 71561827 56115615 56181827 155 75 

 2منطقه  752525152
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
2 1758725 1115555 4218725 4277257 76 155 

 155 155 2652112 2652112 4117855 4121112 1 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 2منطقه  751555152

 2منطقه  455515152
سوارهاي درون پارک ها واحداث و توسعه پایانه

 شهري، سطح منطقه
44 5415161 45277652 45115575 45115575 155 155 

 2منطقه  412575152
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل 

 عابر پياده، سطح منطقه
6 5572267 55814757 81488678 81488678 155 155 

 155 155 755122 755122 756778 21456 5 سطح منطقه آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، 2منطقه  416515152

 155 155 45121271 45121271 15515545 15471711 24 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 2منطقه  457125152

 2منطقه  455525152
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
7 671541 655555 1121541 1147541 77 155 

 2منطقه  452145452
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر، سطح منطقه
11 1272275 6857812 18572522 18572522 155 155 

 2منطقه  454575452

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 هاتوبوس، سطح منطق

12 4511548 5157776 1812782 1812782 155 155 

 155 155 74587458 74587458 17548156 17578226 48 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 2منطقه  452565452

 2منطقه  417545152
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
47 5568274 5248714 11517722 15775572 155 155 

 2منطقه  415515152
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
2 1157778 1555555 4157778 4157778 155 155 

 2منطقه  452145152
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
17 4657867 15158882 17515721 17515721 155 155 

 2منطقه  454155152
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
8 158514 1178161 1424177 1424177 155 155 

 2منطقه  454145152
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
15 7872254 7552555 1426254 1426254 155 155 

 155 155 2177156 2177156 725755 7177656 14 ، سطح منطقهساماندهي پارکينگ حاشيه معابر 2منطقه  457515152

 2منطقه  416575152
هاي آموزش ترافيک، نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
5 214555 1458545 1816545 1816545 155 155 

 2منطقه  156115752
توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي 

 محله نارمک
2 5 5684555 5684555 5684555 155 41 

 77 155 46657727 46657727 12655227 17771755 6 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 2منطقه  158155152

 2منطقه  151455152
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
15 11257781 6844515 45545711 45545711 155 155 

 155 155 2574864 2574864 1517185 7514744 5 له، کوهکتوسعه و تجهيز سراي مح 2منطقه  156115452

 2منطقه  152545152

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، کمک رساني به آسيبخدمات

 به تجهيز و ساماندهي سامانسراي لویزان

15 4416161 5576726 1711147 1711147 155 155 

 2منطقه  152545452

يز مددسراها و سایر مراکز توسعه و تجه

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

 احداث سامانسراي خاک سفيد

8 1777251 5577445 1574811 1574811 155 62 

 2منطقه  156575152
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
75 45747785 78642681 84152648 84155855 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131سال  آمار پروژه های عمرانی

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 2منطقه  815575152
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 منطقه  سطح
2 246655 225555 686655 686655 155 155 

 155 155 1214487 1214487 1487887 456855 5 توسعه و تجهيز سراي محله مقبره الشهداء  2منطقه  156115552

 155 155 11826151 11826151 1521857 2851526 16 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 2منطقه  156145152

 2منطقه  151545152

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، کمک به احداث حسينيه ائمه 

 اطهار)ع(

7 8678752 17171551 17712511 17712511 155 155 

 2منطقه  158575852
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 هكتاري جنگل لویزان 145تفریحي سایت 
12 5621644 75781748 21457126 21457126 155 155 

 2منطقه  151575152
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
11 46581215 44447121 55478551 55475122 155 155 

 2منطقه  156115152
توسعه و تجهيز سراي محله، خرید سراي محله 

 کوهسار
8 4682586 6247778 11466582 11466582 155 155 

 2منطقه  158571152
ضاهاي ورزشي، استخر توسعه و تجهيز ف

 سرپوشيده صدف
5 1552188 14261758 12575544 12575544 155 11 

 2منطقه  151545652
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 آبادمذهبي، مسجد مبارک
5 5 4155555 4155555 4155555 155 155 

 2منطقه  751525152
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 ح منطقهسبز، سط
81 72767211 155627677 175677718 175677718 155 61 

 2منطقه  754525152

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

ساماندهي و بهسازي خيابان هنگام حاشيه 

 جنگل لویزان

16 7656551 42278825 72755121 72775111 155 16 

 2منطقه  715585752
 توسعه محلهاي اسكان کارگري، احداث و

 تجهيز اسكان کارگري خيابان جعفرپناه
1 411555 1555555 1411555 1411555 155 77 

 2منطقه  715565152
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
2 114418 5 114418 114418 155 155 

 77 77 8282484 8541118 7615121 4854847 5 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 2منطقه  754565152

 2منطقه  751565152
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
17 5617576 2186185 7761456 7761456 155 155 

 2منطقه  751515152
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
51 21572887 78656288 171627175 171627175 155 155 

 2منطقه  757555152

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

7 211725 5 211725 211725 155 155 

 2منطقه  715585152
توسعه محلهاي اسكان کارگري، احداث و 

 حكيميه 6کارگري ناحيه  تجهيز اسكان
1 12555 748555 255555 255555 155 41 

 2منطقه  751575552
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 افشانتفرجگاه گل
8 2471871 12555555 16471871 16471871 155 155 

 64 155 75462254 75461125 6242527 41684854 18 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 2منطقه  754585152

 2منطقه  752515152
آوري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
15 1217155 15562715 11776515 11776515 155 155 

 2منطقه  751545752

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مجموعه 

تفریحي گردشگري بوستان طبيعت )جنگل 

 تلو(

47 72124656 81251167 151572521 151572521 155 15 

 2منطقه  757525452
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
2 5 5 5 5 5 5 

 2منطقه  257125152
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
15 2574811 8557765 15125771 15125771 155 155 

 2منطقه  845571252
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
2 5 172148 172148 172148 155 155 

 2منطقه  845571152
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
2 5 777777 777777 765748 77 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 2منطقه  852115152
افزاري، تامين و نصب تجهيزات سختتهيه 

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 7867518 716525 2851818 2851818 155 155 

 2منطقه  845571852
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
2 5 454628 454628 454628 155 155 

 2منطقه  157545152
د و توسعه زیرساخت فضاهاي تفریحي، ایجا

 احداث باغ پرندگان
51 421267252 415671616 251741774 251741774 155 27 

 2منطقه  151545452

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، کمک به احداث مدرسه علميه امام 

 مهدي)عج(

7 452144 555555 152144 152144 155 155 

 2منطقه  151541552

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، کمک به توسعه مسجد حضرت فاطمه 

 زهرا)س(

4 1171555 1555555 6171555 6171555 155 155 

 2منطقه  158575652
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي و ورزشي حكيميه
8 2611146 17572581 11654467 11654467 155 15 

 2ه منطق 158571752
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به سالن 

 ورزشي شهيد عراقي
1 155555 755555 555555 555555 155 155 

 2منطقه  151541652
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 هاشم شهرک شاهدمذهبي، مسجد قمر بني
1 4545715 1555555 7545715 7545715 155 155 

 2منطقه  151545752

اخت و توسعه مساجد و اماکن کمک به س

مذهبي، کمک به احداث مسجد و حوزه علميه 

 هدایت

4 5 12425757 12425757 12425757 155 155 

 2منطقه  156515752
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 مجموعه فرهنگي هنري مجيدآباد
1 4154812 17872817 18771757 18771757 155 15 

 2منطقه  158575152
عه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه توس

 فرهنگي و ورزشي خاک سفيد
1 5465555 12555555 17465555 17465555 155 47 

 2منطقه  158571552
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 آبادفرهنگي ورزشي قاسم
8 2285555 17571255 11771255 11768242 155 41 

 2منطقه  151541852
سعه مساجد و اماکن کمک به ساخت و تو

 مذهبي، مسجد کني
11 128455 5474745 5277145 5277145 155 155 

 2منطقه  158575752
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي و ورزشي قنات کوثر
8 2161747 14215115 18854152 18854152 155 42 

 2منطقه  151545252
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 ي، مرمت و تعمير مسجد الرسولمذهب
8 1781441 17715654 15667517 15667517 155 155 

 2منطقه  156515452
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، ساماندهي و 

 تجهيز فرهنگسراي اشراق
14 1717227 18146578 42154525 42151845 155 155 

 2منطقه  158571452

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث و 

سعه فضاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، تو

 سطح منطقه

15 1841576 8685755 6268766 6268766 155 155 

 2منطقه  452125152
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 482772 5 482772 482772 155 155 

 2منطقه  452115152
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
8 812175 621274 1518444 1518444 155 155 

 2منطقه  412525152
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده، سطح منطقه
15 2862786 2487621 6752457 6752457 155 155 

 2منطقه  454575152
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
14 4225155 6868646 11171746 11155856 155 155 

 2منطقه  454155452

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

5 812571 874275 1421561 1421561 155 155 

 2منطقه  452155152
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
47 4758728 2775111 1674147 1165157 77 155 

 2منطقه  551585852
تهيه ویكپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر 

 وتقاطع هاي سطح منطقه 
7 5 158657 158657 158657 155 155 

 2منطقه  751515152
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
52 14515728 47127128 21157274 21157274 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 2منطقه  457455152
معابر غيربزرگراهي، احداث احداث و توسعه 

 دیوار حائل معابر، سطح منطقه
7 4287771 1775117 15776582 15727757 155 155 

 2منطقه  457455752
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، خيابان 

 کوهستان
5 4777682 48511827 47511517 47511517 155 155 

 155 155 75418471 75478771 12115125 15565851 25 سطح منطقهنصب و ترميم سنگدال و جداول،  2منطقه  457485152

 2منطقه  751575152
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 آوري آبهاي سطحي، سطح منطقهجمع
11 16518558 24814744 85847216 85847216 155 155 

 2منطقه  254575152

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران تجهيز سوله ساخت و

 ميدان قرآن

14 4576724 11611745 17655481 17655481 155 64 

 2منطقه  457445152

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

الدین به خيابان زهدي و دسترسي بزرگراه زین

 بابائيان

7 5 5 5 5 5 5 

 155 155 151181887 151181887 111717564 77626561 22 طح منطقهها، سمرمت و نگهداري بزرگراه 2منطقه  457475152

 2منطقه  457455252
احداث و توسعه معابر غير بزرگراهي , طراحي 

 ادامه خيابان دالوران تا امام علي)ع(
7 51555 1857555 1115555 1115555 155 155 

 2منطقه  557515152
اجراي طرح هاي حریم ، عمليات عمراني واقع 

 حریم منطقه چهار در
4 821154 5 821154 821154 155 155 

 2منطقه  457455152
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
62 27772125 144474811 188468158 188415567 155 77 

 2منطقه  412545152
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
26 44771864 46115177 55554215 55267117 155 155 

 2منطقه  858575152
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
85 14586671 48178655 76655871 76157858 155 155 

 155 155 4516517 4516517 1471655 1445417 14 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 5منطقه  416515155

 5منطقه  452125155
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
1 126178 1125174 4277766 4277766 155 155 

 5منطقه  454155455

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

7 755451 677555 1176751 1176751 155 155 

 5منطقه  452145155
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
24 14511877 45127417 74445714 74445714 155 86 

 5منطقه  452115155
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
11 1671855 4747855 2641455 2641455 155 76 

 5منطقه  412575455
ذر و زیرگذر عابر پياده، زیرگذر عابر احداث روگ

 پياده ابتداي شهيد لشگري
6 7555555 14555555 15555555 15555555 155 11 

 5منطقه  452145455
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
15 1511512 1558155 7177642 7177642 155 155 

 5منطقه  858545155
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 دیوان عدالت
78 165555555 5 165555555 165555555 155 65 

 5منطقه  858575155
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
77 17745755 41121175 21581275 21581275 155 72 

 5منطقه  751515155
ب پل و دریچه نهرسازي، اجراي سنگدال و نص

 فلزي، سطح منطقه
47 1681527 14566656 45255751 45255751 155 61 

 5منطقه  457455155
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار حائل 

 معابر سطح منطقه
41 18571516 42555555 25571516 25571516 155 66 

 5منطقه  412545155
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
25 11517555 15111155 74171455 74171455 155 155 

 5منطقه  751575155
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 نوـ دره زرهآوري آبهاي سطحي، دره ذغاليجمع
15 14765555 42555555 71265555 71265555 155 155 

 78 155 415217185 415217185 451217676 12585684 68 طح منطقهها، سمرمت و نگهداري بزرگراه 5منطقه  457475155

 5منطقه  751565155
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
58 11477515 7171164 45271754 45271754 155 155 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       436
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 روژهکدپ
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 5منطقه  457425455
طراحي و احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 احداث روگذر ستاري گلستان
8 4555555 7555555 8555555 8555555 155 155 

 5منطقه  457455155
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
81 72565577 165817281 445455555 445455555 155 155 

 67 155 57485812 57485812 41875755 71875712 28 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 5منطقه  457485155

 75 155 27757761 27757761 17516555 42761261 28 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 5منطقه  751555155

 5منطقه  557515155
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 

 عمراني واقع در حریم منطقه پنج 
5 4556712 5 4556712 4556712 155 88 

 5منطقه  457425755
 4و  1طراحي و احداث تقاطع غيرهمسطح فاز 

 صادقيه
7 1555555 7275851 2775851 2775851 155 155 

 5منطقه  257125155
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
7 11148554 17877287 42617211 42617211 155 155 

 5منطقه  754515155
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
16 4556555 6248525 15772525 15772525 155 11 

 5منطقه  751575155
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
45 6455555 74825652 25675652 25675652 155 155 

 57 155 17768787 17768787 12785118 5548161 47 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 5منطقه  754515155

 5منطقه  754525155
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
77 1211777 57751711 85117455 85117455 155 11 

 62 155 72112845 72112845 41412845 1555555 14 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، جانبازان 5منطقه  751545255

 5منطقه  751545155
زميني، هاي سطحي و زیرکنترل و پایش آب

 سطح منطقه
8 874555 1126755 4765755 4765755 155 155 

 5منطقه  757525455
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
2 757772 5 757772 757772 155 155 

 5منطقه  751525155
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
66 21755156 81181745 157144246 157144246 155 76 

 5منطقه  757555155

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

11 715555 145755 1575755 1575755 155 155 

 5منطقه  751115755

ب و رواناب سطحي، استفاده مجدد از پسا

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 651517 651517 651517 155 155 

 5منطقه  751545755
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خورشيد 

 )بوستان بانوان(
11 4154171 8741225 7817511 7817511 155 155 

 5منطقه  751525455

ها و فضاي ترميم و تجهيز بوستان بازپيرایي،

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

15 1817154 8857655 6774754 6774754 155 155 

 5منطقه  412525155
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
47 5555755 7152777 12615477 12615477 155 155 

 5منطقه  754575155
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
11 1211174 7657111 5778757 5778757 155 155 

 5منطقه  757515455

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

4 5 487545 487545 487545 155 155 

 155 155 77846455 77846455 47646255 15177655 45 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 5منطقه  751585155

 5منطقه  751545455
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، رود دره 

 کن )مسيل وسک(
76 77555555 75157571 147157571 147157571 155 155 

 5نطقه م 715515155
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
15 4155555 15772124 14272124 14272124 155 155 

 77 155 22657281 22657281 72277281 15715555 84 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، کوهسار 5منطقه  751545155

 5منطقه  751515155
فضاي سبز،  هاي آبرسانيطراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
16 11777555 51777727 87776727 87776727 155 155 

 11 155 8211625 8211625 2768755 1271525 17 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 5منطقه  754565155
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 کدپروژه
 واحد سازماني

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 5منطقه  752525155
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
77 2755568 7567777 1775565 1775565 155 16 

 155 155 42115126 42115126 17815126 2555555 17 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 5قه منط 754585155

 5منطقه  751525155
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
6 5584755 11785655 18247155 18247155 155 155 

 5منطقه  715565155
هاي بهداشتي سرویس ها ونگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
1 1714567 4215875 2224116 2224116 155 155 

 5منطقه  551585855

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

7 5 4455555 4455555 4455555 155 155 

 155 155 5665554 5665554 7411171 4812711 8 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 5منطقه  415545155

 5منطقه  412575155
احداث روگذر و زیرگذر عابرپياده، پل عابر پياده 

 سطح منطقه
48 15555555 48276272 78776272 78776272 155 155 

 5منطقه  415575155
مانه دوچرخه، بهسازي و نگهداري تجهيزات سا

 سطح منطقه
15 874555 816555 1455555 1455555 155 155 

 5منطقه  454155155
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
8 1648555 1168555 7814555 7814555 155 155 

 155 155 75555555 75555555 12674455 15181655 42 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 5منطقه  452565155

 5منطقه  454575155
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
41 7122756 7161642 14748164 14748164 155 76 

 5منطقه  452155155
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
5 555855 7775874 7751474 7751474 155 71 

 5طقه من 455525155
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
12 1678555 4112555 2815555 2815555 155 155 

 5منطقه  454575455

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

سطح ایستگاه غيرریلي، نصب پل پياده هم

 اتوبوس سطح منطقه

18 1115448 4814151 7144711 7144711 155 76 

 77 155 25684117 25684117 11752455 47556517 77 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 5منطقه  457125155

 5منطقه  454145155
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
45 7185555 7575555 8455555 8455555 155 155 

 5منطقه  416575155
هاي آموزش ترافيک، رکنگهداري و تجهيز پا

 سطح منطقه
18 726555 652455 1154455 1154455 155 155 

 5منطقه  417545155
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
47 5761584 8165155 14181184 14181184 155 155 

 5منطقه  756545155
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات 

 هشهري سطح منطق
2 5 45555555 45555555 45555555 155 155 

 5منطقه  157515155
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه
1 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 5منطقه  845515155
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریتهاي 

 سطح منطقه
41 5 77654124 77654124 77654124 155 155 

 5منطقه  151544555

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

البيت)ع( )کهگيلویه و مذهبي، مسجد آل

 بویراحمد(

11 1555555 4157625 7857625 7857625 155 155 

 155 155 12767764 12767764 12555555 767764 45 توسعه و تجهيز سراي محله، بيمه 5منطقه  156111755

 5منطقه  158155455
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، کمک به 

 برگزاري جام پيشكسوتان )جام یونس شكوري(
8 1511455 768741 1776141 1776141 155 155 

 77 155 11871215 11871215 6255555 7471215 76 توسعه و تجهيز سراي محله، سازمان آب 5منطقه  156111255

 5منطقه  151541255
اخت و توسعه مساجد و اماکن کمک به س

 هاشممذهبي، مسجد قمر بني
18 1477751 2475555 5572651 5572651 155 155 

 5منطقه  852115155
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
7 5 117525 117525 117525 155 155 

 5منطقه  845571255
نترنت، امنيت و مانيتورینگ هاي ایارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
2 712455 5 712455 712455 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
مصوب اعنبار 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 5منطقه  845571155
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
8 215278 5 215278 215278 155 155 

 5منطقه  845571855
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارپشتيباني از سخت شبكه،
7 155555 5 155555 155555 155 155 

 155 155 17255286 17255286 12555555 5255286 17 توسعه و تجهيز سراي محله، مرادآباد 5منطقه  156111155

 155 155 116472 116472 116472 855555 8 توسعه و تجهيز سراي محله، پونک شمالي 5منطقه  156111555

 5منطقه  151545755
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد حمزه سيدالشهدا
11 4847555 8156275 6171275 6171275 155 155 

 5منطقه  151541755
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد ولي عصر)عج(
15 4455555 2155555 1555555 1555555 155 155 

 5منطقه  151541155
ک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن کم

 مذهبي، مسجد پارک الهام
11 1555555 4725555 7625555 7625555 155 155 

 5منطقه  151541755
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 آباد شمالي(مذهبي، مسجد نيایش )جنت
1 1145555 4115555 7755555 7755555 155 155 

 5منطقه  152545455

جهيز مددسراها و سایر مراکز توسعه و ت

دیدگان اجتماعي، محله رساني به آسيبخدمات

 بهاران

15 2555555 17774577 11674577 11674577 155 14 

 5منطقه  158575555
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي محله پرواز
11 7855555 6255555 14555555 14555555 155 71 

 15 155 45172724 45172724 14218155 1116624 176 هداري سراي محله، سطح منطقهنگ 5منطقه  156145155

 5منطقه  151455155
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
76 7871145 2571451 12186718 12186718 155 155 

 5منطقه  151545555
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد جواداالئمه)ع(
17 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 5منطقه  151541555
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 محمد)ص(مذهبي، مسجد صادق آل
8 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 5منطقه  158575855
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي چندمنظوره محله ارم
14 7855555 6255555 14555555 14555555 155 54 

 155 155 1767577 1767577 1255555 567577 4 توسعه و تجهيز سراي محله، مهران 5منطقه  156111855

 5منطقه  151545855
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الزمان)عج(مذهبي، مسجد صاحب
17 7155555 1555555 15155555 15155555 155 155 

 5منطقه  151575155
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
111 8281185 15562474 11551771 11551771 155 155 

 5منطقه  156575155
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
12 12286455 74586555 21578655 21578655 155 155 

 77 155 17182751 17182751 17751117 5651422 11 له، شهرزیباتوسعه و تجهيز سراي مح 5منطقه  156111455

 5منطقه  151541155

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مسجد امام حسن مجتبي شهران 

 شمالي

18 4155555 2755555 8255555 8255555 155 155 

 5منطقه  158575255
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 

 ي پيشكسوتان ورزش ایرانمجموعه ورزش
11 5761555 12555555 17761555 17761555 155 21 

 5منطقه  151545655
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 هاي مقيم تهران(مذهبي، مسجد نور )لرستاني
6 4577475 17711185 15718775 15718775 155 72 

 5منطقه  151541455
کن کمک به ساخت و توسعه مساجد و اما

 معصوم شهرک نفت12مذهبي، مسجد 
6 4555555 8147477 6847477 6847477 155 155 

 77 155 18221267 18221267 15517582 5684245 74 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 5منطقه  158155155

 5منطقه  151541655
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد پارک کوهسار
14 1578555 2124155 5476155 5476155 155 155 

 5منطقه  151545455
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 ا...)عج(مذهبي، مسجد بقيه
1 7555555 8777124 7777124 7777124 155 155 

 5منطقه  151545755
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد سيدالشهدا)ع(
7 4455555 5455555 1555555 1555555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 5منطقه  815575155
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
16 416555 671555 1187555 1187555 155 155 

 5منطقه  151545155
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الزهرا)س(مذهبي، مسجد فاطمه
7 1518175 2455555 5118175 5118175 155 155 

 155 155 76177776 76177777 48215455 11147177 44 ازي نما، سطح منطقهآميزي و پاکسرنگ 8منطقه  754515158

 77 155 5555555 5555555 7555555 1555555 2 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 8منطقه  754565158

 8منطقه  754515158
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
4 1511455 766851 1777651 1777651 155 155 

 8منطقه  751525158
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
6 4157887 8615212 7575567 7575567 155 25 

 76 155 14251741 14251741 8571541 8752755 1 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 8منطقه  751585158

 87 155 5555555 5555555 7555555 1555555 1 باناحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغچه 8 منطقه 751545158

 8منطقه  752525158
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
7 1678555 1652555 7155555 7155555 155 65 

 8منطقه  412575158
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل 

 عابر پياده، سطح منطقه
7 5845555 17145555 16155555 16155555 155 77 

 8منطقه  757515458

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

4 5 755555 755555 755555 155 155 

 8منطقه  754575158
هاي تبليغاتي، تزئيني، تهيه و نصب تابلو

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
12 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

 8منطقه  715565158
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
7 752527 774671 1668772 1668772 155 155 

 8منطقه  751515158
ي آبرساني فضاي سبز، هاطراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
14 11747182 21676777 57186187 57186187 155 155 

 8منطقه  754525158
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 آراالدین اسدآبادي، جهانسيدجمال
17 2455555 7655555 12555555 12555555 155 77 

 8منطقه  157515158
رزشي ، تملک اراضي و امالک جهت کاربري و

 تفریحي ، فرهنگي ، سطح منطقه
7 5 175555555 175555555 175555555 155 155 

 155 155 7555555 7555555 1267455 1518655 11 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 8منطقه  457485158

 8منطقه  457445158
ها، رمپ و احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 ام به فتحي شقاقيلوپ بزرگراه شهيد گمن
17 5764761 12555555 17764761 17764761 155 155 

 8منطقه  858545458
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 8ساختمان اداري منطقه 
15 6777777 71555555 77777777 77777777 155 67 

 8منطقه  412545158
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 طقهمن
5 4546555 4214555 5555555 5555555 155 155 

 8منطقه  858575158
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
14 8681655 44164877 47555277 47555277 155 155 

 8منطقه  751515158
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
47 4777777 1555555 7777777 7777777 155 155 

 155 155 82725518 82725518 27787821 12715687 46 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 8منطقه  412515158

 8منطقه  715515158
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
1 1251717 7554774 2285625 2285625 155 85 

 8منطقه  858545758
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 کمک به احداث ساختمان دانشكده دامپزشكي
4 14555555 52121871 88121871 88121871 155 155 

 8منطقه  412575758

احداث روگذر وزیرگذر عابرپياده ، احداث تونل 

دسترسي زیرگذر چهارراه ولي عصر )عج( به 

 مترو  2خط 

11 1555555 15465727 64165727 64165727 155 11 

 8منطقه  457455158
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
71 71661655 116612615 158154815 158154815 155 62 

 8منطقه  751565158
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
12 5217516 5758755 15647716 15647716 155 155 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       444

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 8منطقه  412525458
و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، تجهيز 

 زیرگذر چهارراه وليعصر)عج(
14 5577755 2722155 7762555 7762555 155 77 

 78 155 75171455 75171455 45511655 15117255 16 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 8منطقه  457475158

 155 155 41555555 41555555 17727555 17851555 25 نطقهالیروبي و بازسازي انهار، سطح م 8منطقه  751555158

 8منطقه  751525458

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

7 4218155 4784855 2116155 2116155 155 155 

 155 155 2768765 2768765 7268765 1555555 15 طقهنورپردازي و زیباسازي معابر، سطح من 8منطقه  754585158

 8منطقه  751115758

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

4 5 155555 155555 155555 155 77 

 8منطقه  757525458
 هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجرايتوسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
1 887175 4127521 4614171 4614171 155 155 

 8منطقه  751525158
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
41 15155758 74828188 21654514 21654514 155 16 

 8منطقه  757555158

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

زي و مشارکت ساشهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

1 678561 755555 1178561 1178561 155 155 

 8منطقه  412525158
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده، سطح منطقه
5 4544255 1711855 2555555 2555555 155 155 

 8منطقه  751575158
و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح  احداث

 منطقه
47 17555555 71555555 25555555 22777777 155 155 

 71 155 15555555 15555555 15555555 2555555 8 توسعه و تجهيز سراي محله، پارک الله 8منطقه  156111158

 67 155 11777777 11777777 14577777 5255555 1 توسعه و تجهيز سراي محله، گلها 8منطقه  156115658

 8منطقه  151545758
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد سراي محله گلها
5 7855555 6255555 14555555 14555555 155 85 

 8منطقه  156545158
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
4 874555 816555 1455555 1455555 155 155 

 8منطقه  151545458
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد اکبر
4 7577777 6777777 11777776 11777776 155 155 

 8منطقه  815575158
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
2 474655 867455 718555 718555 155 155 

 8منطقه  151575158
اماکن مذهبي، حمایت از تجهيز مساجد و 

 سطح منطقه
4 5555555 5555555 15555555 15555555 155 155 

 8منطقه  151455158
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
4 8776116 2711254 11718145 11718145 155 155 

 8منطقه  156515158
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، انجمن 

 موسيقي
1 855555 1255555 4555555 4555555 155 155 

 71 155 14555555 14555555 6255555 7855555 4 آذر 18توسعه و تجهيز سراي محله،  8منطقه  156115758

 8منطقه  158575758
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سوله 

 ورزشي دانشكده مدیریت
5 7555555 8777777 7777777 7777777 155 11 

 8منطقه  158575258
هاي تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينتوسعه و 

 ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح منطقه
4 7555555 8777777 7777777 7777777 155 155 

 76 155 14555555 14555555 6255555 7855555 7 آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، عباس 8منطقه  156111558

 8منطقه  156575158
 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح

 منطقه
4 1567677 1218155 12777777 12777777 155 155 

 8منطقه  158575158
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سالن 

 ورزشي کردستان
1 2555555 15555555 15555555 15555555 155 77 

 8منطقه  151545258
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 اله سعيديمذهبي، مسجد مدرسه آیت
7 7855555 6255555 14555555 14555555 155 155 

 155 155 1555555 1555555 121855 156255 1 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 8منطقه  158155158

 8منطقه  151545158
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد ميدان انقالب
2 15555555 75555555 55555555 55555555 155 75 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 78 155 1555555 1555555 7156555 7174555 4 محله، سطح منطقه نگهداري سراي 8منطقه  156145158

 77 155 71784277 71784277 15555177 15658155 47 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 8منطقه  452565158

 8منطقه  452125158
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 855555 1255555 4555555 4555555 155 155 

 8منطقه  454575458

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده هم سطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

2 1145555 4811715 7124715 7124715 155 78 

 8منطقه  452145158
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
6 2118555 2815427 7228427 7228427 155 76 

 8منطقه  454155458

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

8 7461555 7412455 8551455 8551455 155 155 

 75 155 4555555 4555555 1478555 1482555 4 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 8منطقه  416515158

 8منطقه  452145458
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر، سطح منطقه
14 7765755 7674177 1614277 1614277 155 75 

 77 155 15616148 15616148 5276277 5765441 12 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 8منطقه  457125158

 8منطقه  416575158
هاي آموزش ترافيک، نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
4 1571768 117576 1615262 1615262 155 155 

 8منطقه  454575158
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
1 7155555 6155555 14555555 14555555 155 17 

 8منطقه  452115158
ودي ترافيكي، تعویض و نگهداري عالئم عم

 سطح منطقه
18 7456711 7421455 16558181 16558181 155 155 

 155 155 1422528 1422528 814528 874555 1 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 8منطقه  415545158

 8منطقه  454155158
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
6 1648555 1165175 7814475 7814475 155 155 

 8منطقه  417545158
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
11 2247755 2748155 6155555 6155555 155 76 

 8منطقه  455525158
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 سوار بيهقيدرون شهري، پارک
2 1482555 1478555 4555555 4555555 155 75 

 8منطقه  454145158
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
15 1677755 1118745 15818645 15818645 155 76 

 8منطقه  457415158
هاي شهري، نگهداري نگهداري و بهسازي تونل

 تونل رسالت
5 45447811 42115747 55555555 55555555 155 155 

 8منطقه  452155158
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
11 1567755 1218155 15555555 15555555 155 72 

 8منطقه  845571258
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 255555 5 255555 255555 155 155 

 8منطقه  845571158
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 557777 5 557777 557777 155 155 

 8منطقه  845571858
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 117776 5 117776 117776 155 155 

 8منطقه  852115158
افزاري، تامين ختتهيه و نصب تجهيزات س

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 625555 625555 625555 155 155 

 8منطقه  551585858

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقهمعابر و تقاطع

2 5 1227741 1227741 1227741 155 17 

 1طقه من 845571251
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 461575 5 461575 461575 155 15 

 1منطقه  852115151
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 711755 711755 711755 155 26 

 1منطقه  845571851
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 65886 5 65886 65886 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 نقد اعتبا رمصوب
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1منطقه  845571151
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 425814 5 425814 425814 155 155 

 1منطقه  156545151
سطح ها، خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
8 1472415 1488755 4551115 4551115 155 155 

 1منطقه  151545151
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد جبرئيل
4 1115586 2155555 5615586 5615586 155 12 

 1منطقه  151545751
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد منفرد نياکي
4 7712555 15555555 12212555 12212555 155 67 

 1منطقه  151545551

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مسجد شریفيه )واقع در طرح امام 

 علي)ع((

15 5161127 42555555 47161127 47161127 155 41 

 155 155 11176471 11176471 1622141 7472118 8 آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، عباس 1منطقه  156115151

 1منطقه  151541451
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد صفا
2 7855555 6777777 11777777 11777777 155 55 

 155 155 47517245 47517245 11717845 11877655 15 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 1منطقه  156145151

 1منطقه  158575451
ضاهاي ورزشي، زمينهاي توسعه و تجهيز ف

 ورزشي روباز و چمن مصنوعي
2 8275757 18474256 44144181 44144181 155 155 

 1منطقه  151545251

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مسجد حسيني )واقع در طرح امام 

 علي)ع((

1 14845875 78118258 26124151 26124151 155 25 

 1منطقه  457455151
گيري و مرمت نوار حفاري، اساسي، لكه روکش

 سطح منطقه
21 78712181 11858515 151715111 151715111 155 155 

 1منطقه  412545151
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
5 7647755 5178755 7585455 7585455 155 155 

 155 155 46726581 46726581 12111577 12478544 41 سطح منطقهنصب و ترميم سنگدال و جداول،  1منطقه  457485151

 155 155 11261847 11261847 14144444 5785251 1 تعریض معابر غيربزرگراهي، سطح منطقه 1منطقه  457415451

 155 155 71652845 71652845 41648655 15541115 15 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 1منطقه  457475151

 155 155 77226111 77226111 41571571 14751128 11 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 1منطقه  412515451

 1منطقه  751515151
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
41 8766115 17775764 45717574 45717574 155 155 

 1منطقه  751565151
هاي فلزي سنگدال، پل و دریچه نگهداري نهر،

 روي نهرها، سطح منطقه
42 17152267 14675156 48555171 48555171 155 71 

 155 155 58622165 58622165 77717555 11571115 11 تعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان دماوند 1منطقه  457415151

 1منطقه  412515151
ر علي روها، خيابان دکتاحداث و تجهيز پياده

 شریعتي
7 2555555 15555555 15555555 15555555 155 155 

 155 155 2854547 2854547 4112178 4211477 8 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 1منطقه  751555151

 1منطقه  457455151
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، دیوار حائل 

 سطح منطقه
1 155555 755555 555555 555555 155 155 

 1منطقه  858575151
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
18 17551255 46411871 21675571 21672111 155 155 

 1منطقه  454155151
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
2 772475 772872 886747 886747 155 155 

 1منطقه  454145151
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
7 2785176 2547577 6667671 6667671 155 71 

 1منطقه  452115151
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
8 157668 711616 1841182 1841182 155 155 

 1منطقه  455515751
ي درون سوارهاها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 سوار روشندالنشهري، پارک
14 2111551 15472815 12211888 12211888 155 155 

 155 155 411816 411816 121818 178584 1 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 1منطقه  415545151

 1منطقه  454575151
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
7 24711 12142 51151 51151 155 155 

 155 155 572281 572281 415477 742112 4 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 1منطقه  416515151
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 رمصوب نقد اعتبا
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1منطقه  415515451
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، احداث و 

 توسعه خانه دوچرخه
2 122881 851755 154588 154588 155 155 

 1منطقه  454575451

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

لي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه غيرری

 اتوبوس، سطح منطقه

4 5 484555 484555 484555 155 155 

 1منطقه  417545151
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
5 176555 5 176555 176555 155 155 

 1منطقه  452155151
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
14 7717716 2775757 1156841 1156841 155 155 

 1منطقه  455515251
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 سوار نامجوشهري، پارک
15 4165427 8156115 6466757 6466757 155 155 

 1منطقه  454155451

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه

 اتوبوس، سطح منطقه

4 71555 67555 165555 165555 155 155 

 76 155 46767126 46767126 14425551 18124571 18 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 1منطقه  452565151

 1منطقه  415515151
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
7 65412 115774 685858 685858 155 155 

 1منطقه  415575151
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، 

 سطح منطقه
2 767655 775455 165555 165555 155 155 

 1منطقه  452145451
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر، سطح منطقه
1 1276771 1664157 7761122 7761122 155 61 

 1منطقه  452125151
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 126117 165471 746755 746755 155 155 

 1منطقه  455525551
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
15 4875757 4576147 5472518 5472518 155 155 

 1منطقه  452145151
ایمني معابر، تعویض و نگهداري گاردریل و نرده 

 گاردریل سطح منطقه
2 854544 177742 1771728 1771728 155 66 

 155 155 17716848 17716848 8644148 8555755 14 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 1منطقه  457125151

 1منطقه  455515151
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 دخندانسوار شرق سيشهري، پارک
12 6565127 17265555 46515126 46515126 155 155 

 1منطقه  151541151
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد دانشكده الهيات
8 2765555 7256782 17676782 17676782 155 72 

 1منطقه  151541551
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد مدرسه دهقان
2 4555555 6887157 15887157 15887157 155 71 

 1منطقه  158155451
هاي نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، زمين

 رویاز سطح منطقه
7 627155 645555 1886155 1886155 155 155 

 1منطقه  151455151
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
1 1152177 2242177 14116776 14116776 155 77 

 155 155 17555555 17555555 7155555 7755555 7 توسعه و تجهيز سراي محله، قصر 1منطقه  156115751

 155 155 17775257 17775257 7577777 2775252 4 توسعه و تجهيز سراي محله، بهار 1منطقه  156115251

 1منطقه  815575151
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 441268 256868 875114 875114 155 155 

 1منطقه  156575151
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
7 2878677 2722155 7565777 7565777 155 155 

 1منطقه  151575151
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
4 1722875 6472747 15117557 15117557 155 76 

 1قه منط 151545151
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد اعظم
8 6511815 16675621 48754251 48754251 155 155 

 1منطقه  158575551
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، تكميل استخر 

 آبادنظام
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 75 

 155 155 6771146 6771146 2142455 2417216 1 ي، سطح منطقهنگهداري فضاها و اماکن ورزش 1منطقه  158155151

 75 155 11675121 11675121 14755555 2775121 1 توسعه و تجهيز سراي محله، گرگان 1منطقه  156115451

 1منطقه  151545651
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 ابن ابيطالب)ع(مذهبي، مسجد علي
7 7855555 6455555 11655555 11655555 155 88 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1 منطقه 158575751
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي شهيد توکلي
4 6584555 16755555 48784555 48784555 155 155 

 1منطقه  845515151
تملک اراضي و امالک جهت کاربري جهت 

 سایر ماموریتهاي سطح منطقه
1 5 55555555 55555555 55555555 155 155 

 1منطقه  157515151
جهت کاربري ورزشي ، تملک اراضي و امالک 

 تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه
1 5 58472455 58472455 58472455 155 155 

 1منطقه  457445151
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراهها و تملک 

 امالک پروژه هاي اولویت دار
4 811711 76165742 76657675 76657675 155 155 

 1منطقه  756545151
تاسيسات خدمات  تملک امالک جهت کاربري

 شهري سطح منطقه
1 5 25177555 25177555 25177555 155 155 

 71 155 17784665 17784665 8254781 1557717 44 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 1منطقه  754515151

 1منطقه  412525151
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
6 4171114 1677768 2585156 2585156 155 155 

 1منطقه  751575151
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
11 1118117 18612781 42575572 42575572 155 62 

 1منطقه  754525751
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
41 2185457 15566285 45726812 45726812 155 71 

 1منطقه  715515151
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
1 5 4155555 4155555 4155555 155 155 

 1منطقه  412575151
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل 

 عابر پياده، سطح منطقه
2 4674772 7272745 8481652 8481652 155 88 

 1منطقه  754575151
ب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، تهيه و نص

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
7 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 1منطقه  757555151

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

4 277122 5 277122 277122 155 155 

 1منطقه  715565151
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
2 1575751 1671255 7244751 7244751 155 155 

 1منطقه  754525451
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان 

 امام حسين)ع(
17 1241655 1661264 15715771 15715771 155 155 

 1منطقه  754515151
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
4 552148 121855 1425148 1425148 155 155 

 1منطقه  751545451
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 عراقي
7 757612 4757457 7717517 7717517 155 155 

 1منطقه  751525151
آوري نال جمعالیروبي، نگهداري و بازسازي کا

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
8 1877671 4451217 7751718 7751718 155 155 

 1منطقه  757525451
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
5 5 5 5 5 5 5 

 1منطقه  751525151
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
72 42417714 41611751 28565747 28565747 155 155 

 1منطقه  751515151
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
12 8145825 12765515 41158155 41158155 155 155 

 1منطقه  754525151
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بزرگراه 

 صياد شيرازي
15 7542872 6171775 14484862 14484862 155 77 

 1منطقه  754525251
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بزرگراه 

 امام علي)ع(
17 2152181 6777426 17576557 17576557 155 155 

 1منطقه  752515151
آوري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
4 457125 68145 777685 777685 155 155 

 1منطقه  752525151
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
4 1858155 4177455 2227755 2227755 155 28 

 155 155 4555555 4555555 1255555 855555 7 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 1منطقه  754585151

 1منطقه  757515451

ظام تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار ن

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 5 5 5 5 5 

 155 155 7212758 7212758 4156455 1458851 2 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 1منطقه  751585151



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 444                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
حد سازماني وا

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 1منطقه  751525451

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

7 652751 161755 1571851 1571851 155 155 

 1منطقه  754515451
آميزي و پاکسازي نما، مرمت و بازسازي رنگ

 آبادپادگان عشرت
1 15111755 7666155 45555555 45555555 155 155 

 1منطقه  751545151
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
6 4484557 7755644 8184645 8184645 155 65 

 1منطقه  751115751

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

4 1555555 4555555 7555555 7555555 155 71 

 155 155 7746742 7746742 4182284 1182284 7 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 1منطقه  754565151

 1منطقه  551585851

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

2 5 657845 657845 657845 155 155 

 6منطقه  454155456

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

6 782455 171117 1155717 1155717 155 155 

 155 155 15576682 15576682 2182585 5612477 14 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 6منطقه  452565156

 6منطقه  452145156
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل، سطح منطقه
15 1565582 4451555 7724812 7152771 77 155 

 6منطقه  454575156
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
15 871582 4442671 4681781 4681781 155 155 

 155 155 2555 2555 5 2555 1 توسعه و تجهيز سراي محله، مدائن 6منطقه  156111756

 6منطقه  157515156
هت کاربري ورزشي ، تملک اراضي و امالک ج

 تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه 
1 5 71475555 71475555 71475555 155 155 

 6منطقه  845515156
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریتها ي 

 سطح منطقه 
71 11485454 15681111 64174787 64174787 155 155 

 6منطقه  457445156
تملک احداث ، توسعه وبهسازي بزرگراهها ، 

 امالک پروژه هاي اولویت دار 
74 5 122515511 122515511 125715511 71 155 

 155 155 16561554 16561554 14145452 8281426 16 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 6منطقه  412515156

 155 155 45567412 45567412 14718877 14158561 41 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 6منطقه  751555156

 6منطقه  751525156
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
41 11178758 15217775 41857151 41857151 155 155 

 6منطقه  158575556
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي آزادگان
45 15555555 74771445 21771445 28771445 76 155 

 6منطقه  151455156
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
46 8174771 5521511 11677256 11677256 155 155 

 6منطقه  156575156
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
12 11751755 11441485 44572585 44511427 155 155 

 155 155 645455 645455 5 645455 7 ي محله، نارمکتوسعه و تجهيز سرا 6منطقه  156111456

 155 155 15457821 15457821 5417674 2767657 22 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 6منطقه  158155156

 155 66 5748811 8148811 7576521 7146178 77 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 6منطقه  156145156

 155 155 755555 755555 5 755555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، زرکش 6 منطقه 156115756

 6منطقه  158575856
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث زمين 

 چمن
17 4548112 17712576 18555614 18555614 155 155 

 6منطقه  156155156
ها، خانهها و قرائتتوسعه و تجهيز کتابخانه

 ه و تهرانپارسمحالت هفت حوض، مجيدی
8 7155875 2115454 6545664 6545574 155 155 

 6منطقه  151545156
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 االنبياء)ص(مذهبي، مسجد خاتم
18 1564146 1715555 12754146 12755777 155 155 

 6منطقه  151545556
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 ي)ع(مذهبي، مسجد امام هاد
7 11875555 11115555 47255555 41856555 17 155 

 155 155 15255555 15255555 1255555 6555555 6 توسعه و تجهيز سراي محله، دردشت 6منطقه  156111556
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 4155545 4155545 4125645 852155 5 توسعه و تجهيز سراي محله، مجيدیه 6منطقه  156111156

 6منطقه  815575156
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
5 162555 715555 552555 552555 155 155 

 6منطقه  158575756
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سوله 

 ورزشي شهيد بهشتي
1 1717762 7555555 5217762 5217762 155 155 

 6منطقه  151575156
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
28 5711412 8428715 11811567 11811567 155 155 

 6منطقه  158575256
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سوله 

 ورزشي نارمک
7 6565558 1585555 15825558 15825558 155 155 

 6منطقه  151545656
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد محله اي مترو
5 27775 4627274 4674644 4674644 155 12 

 6منطقه  751565156
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
48 1524755 8142555 17888755 17888755 155 155 

 6منطقه  751515156
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
72 2458115 11752128 15515681 11552571 11 62 

 155 155 157155115 157155115 57761115 22717855 47 تعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان دماوند 6منطقه  457415156

 155 71 14516782 17748114 5761415 1776671 52 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 6منطقه  457485156

 155 155 41616784 41721515 17657152 6577718 41 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 6منطقه  457475156

 6منطقه  412545156
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
17 5477871 2725261 15117116 15142244 77 155 

 6منطقه  858575156
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
152 12227451 48721455 21778251 71557664 71 155 

 6منطقه  457455156
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
141 52648747 56672515 117145776 114524785 77 155 

 6منطقه  852115156
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 645555 645555 645555 155 155 

 6منطقه  845571156
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
5 42245 81165 71855 71855 155 155 

 6منطقه  845571256
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
8 717655 728555 857655 566765 67 155 

 6منطقه  845571856
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 5 61155 61155 61155 155 155 

 6منطقه  551585856

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقهمعابر و تقاطع

5 5 5 5 5 5 5 

 6منطقه  452145456
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
11 4666648 4775255 5442418 5157418 77 155 

 6منطقه  455515156
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، سطح منطقه
7 2682725 15117177 12767522 12767522 155 74 

 155 155 11716181 11716181 5822424 5817745 17 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 6منطقه  415545156

 155 155 1754212 1754212 2555558 7621216 44 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 6منطقه  457125156

 155 155 842145 842145 757555 715145 1 فيک، سطح منطقهآموزش و ارتقاي فرهنگ ترا 6منطقه  416515156

 6منطقه  454145156
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
17 1672874 7414511 5528157 5528157 155 155 

 6منطقه  452155156
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
15 1111468 4676425 2527548 2278142 77 155 

 6منطقه  452125156
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
2 421116 1514521 1185485 1572812 71 155 

 6منطقه  454155156
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
17 4562588 7575775 5865558 5865558 155 155 

 6منطقه  452115156
و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي،  تعویض

 سطح منطقه
11 4616652 4156866 5511524 5511524 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  اعتبار مصوبکل 

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 6منطقه  455525156
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
5 1671725 1478555 7177725 7177725 155 155 

 6منطقه  457425156
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، رمپ و 

 بازانلوپ بزرگراه امام علي)ع( و جان
45 7577555 8572555 7877555 7877555 155 155 

 6منطقه  417545156
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
7 1514672 1718681 4727151 4727151 155 155 

 6منطقه  751525456

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

ياه، سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گ

 سطح منطقه

71 8685547 2724426 11651411 11651411 155 155 

 155 155 7867585 7867585 1886187 4512754 16 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 6منطقه  751585156

 155 155 5414775 5414775 7674582 1717648 11 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 6منطقه  754585156

 6منطقه  754515156
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
2 172175 225555 512175 512175 155 155 

 6منطقه  715565156
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
6 1766878 1818555 7552878 1621778 84 155 

 6منطقه  257125156
ها و ي و نگهداري و بازسازي مسيلالیروب

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
14 7875551 4214555 8181551 8181551 155 155 

 6منطقه  752525156
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
17 1577411 1266518 7561477 7561477 155 155 

 155 61 1877875 1757445 1255555 557445 7 محيطي، سطح منطقه نقاشي دیواري و گرافيک 6منطقه  754565156

 6منطقه  754575156
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
15 1454655 4878685 7677885 7677885 155 155 

 6منطقه  757515456

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551ت ایزو مدیریت محيط زیس

 گانه44و شرکتها و مناطق 

2 84782 455555 484782 484782 155 155 

 6منطقه  752515156
آوري و نگهداري تجهيزات و تأسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
15 1616765 7578125 2715145 2715145 155 155 

 6منطقه  412575156
ياده، احداث پل احداث روگذر و زیرگذر عابر پ

 عابر پياده، سطح منطقه
15 4287511 7765242 8227775 8227775 155 155 

 6منطقه  757555156

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

11 174467 5 174467 174467 155 155 

 6منطقه  754515756
آميزي و پاکسازي نما، جداره اتوبان امام رنگ

 علي)ع(
45 11274755 15451155 41155555 41155555 155 155 

 6منطقه  715515156
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
7 1151752 4818555 7677752 7677752 155 155 

 6منطقه  757525456
نو، مكانيابي، طراحي و اجراي  هايتوسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
5 815647 1855116 4415721 4415721 155 155 

 6منطقه  751515156
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
15 7476824 5272816 6177485 6177485 155 155 

 6منطقه  754525156
 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح

 منطقه
75 12621558 75155525 25578551 27454251 75 155 

 6منطقه  412525756
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده، سطح منطقه
17 2564261 1154855 5675171 5675171 155 155 

 6منطقه  751575156
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
17 5585275 5455555 15615275 15615275 155 155 

 155 155 11555555 11555555 1757855 2178255 47 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 6منطقه  754515156

 6منطقه  751525156
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
152 72717727 75415751 85172872 82477871 77 155 

 7منطقه  455525457
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، پایانه شمشيري
16 8222151 7565786 7545815 7545815 155 75 

 7منطقه  415515157
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
4 187216 725125 1152156 1152156 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131ال آمار پروژه های عمرانی س

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  454145157
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 طح منطقهس
1 771516 455615 1171226 1171226 155 155 

 7منطقه  454575157
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
5 1755555 1721177 7471177 7471177 155 71 

 155 155 7744271 7744271 618471 7528455 14 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 7منطقه  457125157

 7منطقه  415575157
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، 

 نگهداري معابر ویژه دوچرخه سطح منطقه
4 156255 5 156255 156255 155 155 

 7منطقه  454575457

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

4 445555 5 445555 445555 155 51 

 7منطقه  454155157
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
5 152681 416685 717148 717148 155 155 

 7منطقه  417545157
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
2 874555 5 874555 874555 155 155 

 7منطقه  457445157
توسعه وبهسازي بزرگراه ها ، تملک احداث ، 

 امالک پروزه هاي اولویت دار سطح منطقه
17 24641718 417541545 455652621 455652621 155 75 

 7منطقه  558515157

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسو ده ، سطح منطقه 

8 1416722 5 1416722 1416722 155 155 

 7منطقه  157515157
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه
4 5555555 2478755 7478755 7478755 155 155 

 7منطقه  845515157
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت 

 هاي سطح منطقه
18 47157575 15555555 76157575 76157575 155 155 

 7منطقه  454155457

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

8 258755 755455 611555 611555 155 65 

 7منطقه  452155157
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
6 555855 76762 857762 857762 155 155 

 7منطقه  452125157
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
5 855555 615555 1215555 1215555 155 155 

 7منطقه  455525157
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
4 726555 5 726555 726555 155 155 

 7منطقه  452115157
گهداري عالئم عمودي ترافيكي، تعویض و ن

 سطح منطقه
12 6211555 2241652 14676652 14676652 155 81 

 75 155 7651514 7651514 2547614 5741155 17 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 7منطقه  452565157

 7منطقه  452145157
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 طقهگاردریل سطح من
8 4546555 1454662 7165662 7165662 155 66 

 7منطقه  452145457
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
7 1556152 855757 1857551 1857551 155 155 

 155 155 645856 645856 177856 874555 2 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 7منطقه  416515157

 155 155 8256517 8256517 727222 5256587 7 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 7منطقه  751555157

 7منطقه  751115757

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

5 5 5 5 5 5 5 

 7 منطقه 751525457

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

6 4547656 1114756 2478118 2478118 155 155 

 155 155 1677278 1677278 1477278 855555 7 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 7منطقه  754585157

 7منطقه  754575157
و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني،  تهيه

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
1 1275581 4227715 7722711 7722711 155 155 

 7منطقه  412575157
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده، سطح منطقه
5 1177777 426256 4526251 4526251 155 155 

 7منطقه  751545157
ي سطحي و زیرزميني، هاکنترل و پایش آب

 سطح منطقه
7 5581555 2548515 7566515 7566515 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 هزینه  کل کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  751525157
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
51 48174852 15725551 24516155 24516582 155 71 

 7منطقه  754525257
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان 

 آزادي
17 2167118 5785552 7526165 7526165 155 75 

 7منطقه  754515157
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
2 555855 464275 166575 166575 155 155 

 7منطقه  757555157

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

2 715555 755555 1415555 1415555 155 155 

 7منطقه  412525157
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده، سطح منطقه
7 1518655 675455 4214555 4214555 155 155 

 155 155 4517681 4517681 811681 1678555 1 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 7منطقه  751585157

 7منطقه  754525557
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 هاي بصري ميدان فتحساماندهي آلودگي
7 1585555 7825555 5455555 5455555 155 155 

 7منطقه  751575557
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي 

 سبز پادگان جي
2 2555555 5 2555555 2555555 155 155 

 155 155 4256475 4256475 756475 1555555 8 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 7منطقه  754565157

 7منطقه  757525457
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
7 655555 5 655555 655555 155 155 

 7منطقه  751515157
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
18 4687555 5177581 6884581 6884581 155 155 

 7منطقه  752525157
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
5 4415455 865485 4785285 4785285 155 155 

 7منطقه  715515157
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
7 155555 1587175 1617175 1617175 155 155 

 7منطقه  757515457

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 155555 155555 155555 155 155 

 7منطقه  751575157
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
46 8117171 7158627 15645565 15645565 155 155 

 7منطقه  412575457
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 مكانيزه خيابان شهيد دستغيب
1 7555555 5 7555555 7555555 155 65 

 75 155 8551244 8551244 4525517 2555627 11 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 7منطقه  754515157

 7قه منط 715565157
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
5 752755 467555 1471755 1471755 155 155 

 7منطقه  858575157
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
41 16558715 1711765 45642475 45642475 155 75 

 7منطقه  457455157
گيري و مرمت نوار حفاري، لكه روکش اساسي،

 سطح منطقه
71 45716156 25748755 11422217 11422217 155 76 

 7منطقه  751545457

کنترل و پایش آبهاي سطحي و زیرزميني، 

آوري کانال آبهاي سطحي توسعه جمع

 دستغيب، هاشمي، دامپزشكي

14 2571511 4771528 8275551 8275551 155 72 

 76 155 12557458 12557458 8775555 6156458 11 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 7منطقه  457485157

 7منطقه  751515157
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
6 4714247 2255555 1714247 1714247 155 155 

 7منطقه  751565157
زي هاي فلنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
78 47445787 12572741 71612875 71612875 155 76 

 7منطقه  412545157
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
75 47122515 44417776 25782226 25782226 155 77 

 7منطقه  845571857
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارپشتيباني از سخت شبكه،
1 115555 5 115555 115555 155 155 

 7منطقه  845571257
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
4 785555 5 785555 785555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 7منطقه  845571157
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
4 515555 5 515555 515555 155 155 

 7منطقه  457455157
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، اتصال 

 متري جي 75استاد معين به 
15 7781411 8255575 7114714 7114714 155 155 

 155 155 48751744 48751744 12777665 11781271 17 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 7منطقه  457475157

 7منطقه  254575157

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران سطح ساخت و تجهيز سوله

 منطقه

8 7672644 2557176 6772545 6772545 155 155 

 7منطقه  152545157

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، جنب رساني به آسيبخدمات

 رودخانه پل کن

6 5772865 11574815 11281755 11281755 155 155 

 7منطقه  151455157
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
5 5745212 2471626 15151484 15151484 155 155 

 7منطقه  551585857

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 سطح منطقه هايمعابر و تقاطع

1 5 1615515 1615515 1615515 155 155 

 155 155 44772755 44772755 6447816 12155774 12 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 7منطقه  158155157

 7منطقه  156515157
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مجموعه 

 فرهنگي ورزشي دستغيب
2 1811511 15542177 44875115 44875115 155 65 

 7منطقه  158571757
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي نشاط
1 755527 5 755527 755527 155 5 

 27 155 7876755 7876755 8825555 4776755 2 توسعه و تجهيز سراي محله، دستغيب 7منطقه  156115157

 155 155 5575467 5575467 1665487 7155512 2 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 7منطقه  156145157

 7منطقه  158575657
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي ورزشي شهدا
15 15776277 6645528 17416525 17416525 155 75 

 7منطقه  158571457
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي ورزشي مهرآباد
5 41751712 16187857 28511541 28557525 155 155 

 155 155 11656151 11656151 8815555 5166151 6 توسعه و تجهيز سراي محله، فتح 7منطقه  156115457

 7منطقه  156575157
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
17 46825117 7241618 76581775 76581775 155 77 

 7منطقه  158575157
شي، زمينهاي توسعه و تجهيز فضاهاي ورز

 ورزشي روباز، سطح منطقه
5 7555555 5711762 6711762 6711762 155 155 

 7منطقه  815575157
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 482752 5 482752 482752 155 155 

 7منطقه  151575157
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
8 14115775 1152581 17417754 17417754 155 155 

 7منطقه  158571557
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 فرهنگي ورزشي کوثر
7 47418155 41245155 22151455 22151455 155 5 

 15منطقه  751575115
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
12 1551288 2168145 5171571 5171571 155 155 

 15منطقه  754575115
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
14 1178476 765655 4111126 4111126 155 155 

 155 155 7117276 7117276 5 7117276 1 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 15منطقه  754565115

 15منطقه  752515115
آوري و تاسيسات جمع نگهداري تجهيزات و

 پردازش پسماند، سطح منطقه
12 4172517 5 4172517 4172517 155 155 

 15منطقه  412575215
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل 

 اهللحبيب-عابر مكانيزه، آزادي
1 7885555 5855555 7485555 7485555 155 155 

 15منطقه  751525415
ها و فضاي جهيز بوستانبازپيرایي، ترميم و ت

 سبز، سطح منطقه
55 77487581 15256521 27811856 27811856 155 155 

 15منطقه  751515115
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
11 7517516 7617781 14677525 14677525 155 155 

 15منطقه  751545115
ان احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوست

 اميد
15 2165215 15266527 12817516 12817516 155 155 

 15منطقه  754515115
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
14 2111211 755555 2211211 2211211 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 لياص
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 15منطقه  752525115
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
7 1185517 5 1185517 1185517 155 155 

 15منطقه  751575415
داث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اح

 خيابان امام خميني)ره(
71 2266682 15277676 12766184 12766184 155 155 

 15منطقه  412525115
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
7 7511878 1478555 2421878 2421878 155 155 

 15منطقه  751115715

ه مجدد از پساب و رواناب سطحي، استفاد

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 487865 747465 568785 568785 155 155 

 15منطقه  751525115
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
15 8252542 4155555 6552542 6552542 155 155 

 155 155 2781565 2781565 5 2781565 7 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 15منطقه  754585115

 155 155 1828481 1828481 157555 1261481 2 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 15منطقه  751555115

 15منطقه  751545115
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
1 871777 816555 1427777 1427777 155 155 

 15منطقه  757555115

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

8 757588 165555 1177588 1177588 155 155 

 15منطقه  751525115

ها و فضاي و تجهيز بوستانبازپيرایي، ترميم 

سبز، تامين درخت و درختچه، گل و گياه سطح 

 منطقه

41 8747216 1514245 1721757 1721757 155 155 

 15منطقه  757515415

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

4 115555 75555 455555 455555 155 155 

 15منطقه  412575415
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، احداث پل 

 دامپزشكي-عابر مكانيزه نواب
8 7818115 487761 7668151 7668151 155 155 

 15منطقه  715565115
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
1 1752581 5 1752581 1752581 155 155 

 15منطقه  754525115
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
14 5572777 561186 8118181 8118181 155 155 

 15منطقه  257125115
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
7 761616 486555 1427616 1427616 155 155 

 15منطقه  151455115
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
74 5772811 2758785 15421518 15421518 155 155 

 77 77 7757886 7768886 4655555 1168886 15 تيموريـتوسعه و تجهيز سراي محله، سليماني 15منطقه  156115615

 155 155 17641727 17641727 1641727 8555555 44 توسعه و تجهيز سراي محله،هاشمي 15منطقه  156111515

 15منطقه  156575115
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
65 75185174 6442874 76765782 76424717 155 155 

 15منطقه  815575115
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
4 445555 5 445555 445555 155 155 

 15طقه من 151545715
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، امامزاده معصوم)ص(
5 7545117 761515 7717466 7717466 155 155 

 77 77 15864561 15175762 1715144 6617884 25 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 15منطقه  156145115

 15منطقه  151545115

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

بي، مسجد دبيرستان شاهد حضرت مذه

 معصومه)س(

4 255555 845555 1545555 1545555 155 155 

 15منطقه  158575115
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سالن ورزشي 

 ایزد فردوسي
4 61825 481525 752875 752875 155 155 

 77 77 7782155 7771155 4171155 1455555 15 توسعه و تجهيز سراي محله، بریانک 15منطقه  156115715

 155 155 17768655 17768655 12555555 5768655 28 توسعه و تجهيز سراي محله، سلسبيل جنوبي  15منطقه  156111115

 15منطقه  151545715
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 عبداهللمذهبي، مسجد حاج
4 284555 275555 674555 674555 155 155 

 15نطقه م 151545515
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد لوالگر
5 1585555 5 1585555 1585555 155 75 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
 اعنبار مصوب

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 77 2717847 5544717 5 5544717 18 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 15منطقه  158155115

 15منطقه  151545215
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، مسجد 

 حوزه علميه باقرالعلوم)ع(
7 741867 1747554 1822865 1822865 155 155 

 155 155 17275251 17255251 5751667 1274514 72 حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه 15منطقه  151575115

 155 155 7811642 7811642 6715 7854627 1 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، سطح منطقه 15منطقه  452115115

 155 155 578516 578516 5 578516 4 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 15منطقه  452125115

 15منطقه  455525115
سوارهاي درون شهري، ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 سطح منطقه
11 4758641 5 4758641 4577641 67 67 

 155 155 7756647 7756647 775775 6786277 12 نطقهاجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح م 15منطقه  452565115

 15منطقه  417545115
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه
4 1677711 477112 4174271 4174271 155 155 

 5 155 1215286 1215286 5 1215286 5 احداث و توسعه پارکينگ، یادگار امام 15منطقه  457585115

 15منطقه  454155115
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، 

 سطح منطقه
5 781164 5 781164 781164 155 155 

 15منطقه  415575115
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح 

 منطقه
4 16155 5 16155 16155 155 155 

 15منطقه  452145415
معابر، نرده  تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني

 ایمني معابر سطح منطقه
1 178755 111785 1512485 1512485 155 155 

 15منطقه  454575115
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح احداث ایستگاه

 منطقه
7 418558 1471516 1512172 1512172 155 155 

 28 155 76681718 76681718 5 76681718 2 هاي پليس راهور، معاونت ترافيكياحداث ساختمان 15منطقه  418575115

 155 155 1426745 1426745 5 1426745 4 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 15منطقه  457125115

 155 155 2764758 2764758 825418 2771575 6 هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 15منطقه  454145115

 15ه منطق 452145115
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه
1 1617716 5 1617716 1617716 155 155 

 15منطقه  416575115
هاي آموزش ترافيک، سطح نگهداري و تجهيز پارک

 منطقه
7 871752 586811 1455845 1455845 155 155 

 155 155 4685476 4685476 174585 4174177 8 ترافيكي ، سطح منطقهتعویض و نگهداري تجهيزات  15منطقه  452155115

 155 155 4755461 4755461 1557784 1625745 16 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 15منطقه  416515115

 15منطقه  454155415
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، 

 ه اتوبوس سطح منطقهنگهداري پل پياده همسطح ایستگا
5 1578457 5 1578457 1578457 155 155 

 15منطقه  757525415
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي پارک توسعه انرژي

 هاي نوانرژي
2 812116 5 812116 812116 155 155 

 155 155 45755555 45755551 4555528 11627755 76 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 15منطقه  754515115

 15منطقه  751575115
آوري هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبكه

 آبهاي سطحي، سطح منطقه
7 1615555 5 1615555 1615555 155 155 

 155 155 12478185 12478185 6546875 5151215 16 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 15منطقه  412515115

 15 منطقه 751515115
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، 

 سطح منطقه
21 45772765 11851118 74574158 74574155 155 77 

 15منطقه  457455115
گيري و مرمت نوار حفاري، سطح روکش اساسي، لكه

 منطقه
15 445261617 72171155 452862716 452862716 155 77 

 15منطقه  858575115
هاي اداري، سطح ميرات اساسي ساختمانبازسازي و تع

 منطقه
75 71785158 18184261 52144827 52875827 155 155 

 155 155 58574515 58574511 17545445 24581471 71 ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 15منطقه  412545115

 15منطقه  751565115
هاي فلزي روي یچهنگهداري نهر، سنگدال، پل و در

 نهرها، سطح منطقه
75 17728771 1856411 41552856 48758156 155 155 

 77 155 58655181 58655181 6185555 26825181 17 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 15منطقه  457475115
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 هکدپروژ
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 1555555 1555555 4122121 5755457 17 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 15منطقه  457485115

 15منطقه  551585815

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقهمعابر و تقاطع

4 1471525 5 1471525 1471525 155 18 

 15منطقه  845571215
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
2 286765 415744 122754 122754 155 155 

 15منطقه  852115115
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
5 87755 742224 766724 751124 71 71 

 15منطقه  845571115
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
7 251756 66816 275568 275568 155 155 

 15منطقه  845571815
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
15 772761 188555 585761 585761 155 155 

 15منطقه  457445115
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک 

 سطح منطقهامالک پروژه هاي اولویت دار 
78 5617711 154712512 156172271 156172271 155 155 

 15منطقه  845515115
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت هاي 

 سطح منطقه
6 5555555 15555555 45555555 45555555 155 155 

 15منطقه  756545115
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
18 5 15555555 15555555 15555555 155 155 

 15منطقه  157515115
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي سطح منطقه
17 5555555 15555555 45555555 45555555 155 155 

 15منطقه  558515115

هماهنگي تامين زیرساخت ها وایجاد محرک 

اماندهي توسعه دریافت هاي فرسوده شهري ، س

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

5 5 5 5 5 5 5 

 11منطقه  551585811

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

5 5 5 5 5 5 5 

 11منطقه  454575111
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 یلي، سطح منطقهغيرر
1 457455 852655 682555 682555 155 75 

 11منطقه  454155411

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 سطح منطقه

5 1416277 1155658 4762755 4762755 155 155 

 11منطقه  454155111
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 يرریلي، سطح منطقهغ
5 5872772 1426515 8724782 8724782 155 77 

 11منطقه  452145111
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
2 874655 858255 1477455 1477455 155 155 

 155 155 47582551 47582551 11515257 14526574 18 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 11منطقه  452565111

 76 155 7521517 7521517 1525457 1278715 74 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 11منطقه  416515111

 11منطقه  454575411

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 سطح منطقه

5 5 5 5 5 5 5 

 11نطقه م 417545111
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
5 658756 1155555 1711756 1711756 155 76 

 155 155 1644855 1644855 741555 675855 2 ساماندهي پارکينگ حاشيه معابر، سطح منطقه 11منطقه  457515111

 11منطقه  452145411
معابر،  تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
1 1548485 1588478 4574278 4574278 155 77 

 11منطقه  452125111
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
7 775112 1464611 1814771 1814771 155 77 

 155 155 7766525 7766525 1274525 1678555 5 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 11منطقه  457125111

 11منطقه  452155111
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
2 114655 876728 611128 611128 155 76 

 11منطقه  455525111
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
8 1111115 1558157 7467617 7467617 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131ژه های عمرانی سال آمار پرو

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 7751451 7751451 1861641 1817765 8 ي ترافيكي، سطح منطقهتعویض و نگهداري عالئم عمود 11منطقه  452115111

 11منطقه  454145111
هاي تندرو، سطح تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 منطقه
5 1255884 1147146 4562175 4562175 155 155 

 11منطقه  751545111
هاي سطحي و زیرزميني، سطح کنترل و پایش آب

 منطقه
1 1678555 1652555 7155555 7155555 155 155 

 11منطقه  751575111
آوري هاي اصلي هدایت و جمعاحداث و بهسازي شبكه

 آبهاي سطحي، سطح منطقه
7 276785 1261721 1745758 1745758 155 155 

 11منطقه  412525111
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
15 1562815 1475777 4745812 4745812 155 155 

 11منطقه  751525411
ها و فضاي سبز، تامين بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه
4 4717227 4521255 5545677 5545677 155 155 

 11منطقه  752515111
آوري و پردازش نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 طح منطقهپسماند، س
5 778711 757575 1758221 1758221 155 155 

 11منطقه  757525411
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي پارک توسعه انرژي

 هاي نوانرژي
7 775585 5 775585 775585 155 155 

 155 155 18855271 18855271 15611571 5172728 6 آهنراهـساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، منيریه 11منطقه  754525711

 155 155 5817618 5817618 7417618 4285555 4 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 11منطقه  751575111

 11منطقه  751525111
ها و فضاي سبز، سطح بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
24 74568271 17265468 25588167 25588167 155 155 

 11منطقه  757555111

زیست شهري، آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهروندي در حوزه آموزش، فرهنگ

 زیست شهري از طریق رسانه ملي  محيط

5 712285 5 712285 712285 155 155 

 11منطقه  715565111
هاي بهداشتي عمومي در ها و سرویسنگهداري آبخوري

 معابر، سطح منطقه
8 1145151 1111111 4476286 4476286 155 76 

 11منطقه  751525111
هاي آوري آبالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 سطحي، سطح منطقه
1 2715161 7667661 6177586 6177586 155 155 

 11منطقه  751545111
اي احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان محله

 نواب-راستگرد قزوین 
8 2574251 7812627 17151755 17151755 155 155 

 11منطقه  751525711
ها و فضاي سبز، بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 ساماندهي پارک دانشجو
15 12172117 1511781 41128565 41128565 155 155 

 11منطقه  412575111
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر پياده مكانيزه 

 قهسطح منط
11 14167747 1587745 17157452 17157452 155 76 

 155 155 5582515 5582515 4211775 4857165 15 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 11منطقه  754585111

 11منطقه  751115711
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، طراحي، 

 گيربالههاي رسوبگبر و زبرداري از سيستماحداث و بهره
5 5 5 5 5 5 5 

 155 155 4751155 4751155 1571842 1652171 6 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 11منطقه  754565111

 11منطقه  751575411
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اراضي انبار 

 نفت
8 4767626 8475562 7416774 7416774 155 155 

 76 155 7687247 7687247 7815822 8177165 16 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 11منطقه  754515711

 155 155 47111727 47111727 18866787 17544765 21 حر-ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، پاستور 11منطقه  754525411

 11منطقه  754525211
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، هسته مرکزي 

 آبادن حسنميدا
1 7555555 8767874 7767874 7767874 155 71 

 11منطقه  754525511
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميادین و معابر خ 

 وليعصر)عج(
4 4212248 5875816 6525152 6525152 155 155 

 11منطقه  754575111
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، مجسمه و 

 هتندیس، سطح منطق
1 85555 112781 672781 672781 155 155 

 11منطقه  757515411

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام مدیریت 

در سازمانها و شرکتها و  12551محيط زیست ایزو 

 گانه44مناطق 

1 5 455555 455555 455555 155 155 
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 (الیر تهران )مبالغ به هزار یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 11منطقه  754515111
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
1 168875 1515815 1454785 1454785 155 155 

 11منطقه  752525111
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
1 581767 562744 1128755 1128755 155 155 

 11منطقه  751515111
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
15 4275741 5167587 6417775 6417775 155 75 

 11منطقه  715515111
هاي بهداشتي عمومي در معابر، حداث سرویسا

 سطح منطقه
14 1756261 7784555 2145768 2145768 155 77 

 11منطقه  754525111
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، محدوده 

 ویژه
75 14778682 75158557 26157211 26157211 155 155 

 11منطقه  151545211
 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

 مذهبي، مسجد الزهرا)س(
5 5 5 5 5 5 5 

 11منطقه  151455411
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، مدرسه 

 خاص کودکان استثنایي
2 121855 1555555 1121855 1121855 155 155 

 155 155 7254152 7254152 4655555 854152 45 توسعه و تجهيز سراي محله، آگاهي 11منطقه  156111511

 11منطقه  156575111
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
45 8125287 1281677 12417784 12417784 155 155 

 11منطقه  151545111

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

بن جعفر)ع( )چهارراه مذهبي، مسجد موسي

 لشگر(

8 1815556 7885621 5418727 5418727 155 155 

 155 155 7746142 7746142 4655555 1146142 41 مخصوص-وسعه و تجهيز سراي محله، فروزشت 11منطقه  156115611

 11منطقه  158575111
هاي توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين

 ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح منطقه
7 877577 1844155 4458477 4458477 155 155 

 11منطقه  158575411
شي، خانه کشتي توسعه و تجهيز فضاهاي ورز

 رضایي مجد
48 6725551 47517571 74257576 74257576 155 155 

 11منطقه  151455111
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
71 2686544 7627756 6114275 6811275 155 155 

 155 155 2158181 2158181 1111421 4746712 44 توسعه و تجهيز سراي محله، شيخ هادي 11منطقه  156111411

 155 155 6771811 6771811 8157541 1822578 78 توسعه و تجهيز سراي محله، حر 11منطقه  156111711

 11منطقه  158575711
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سالن ورزشي 

 11شهداي منطقه 
5 5 5 5 5 5 5 

 11منطقه  151545811
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 جد مكتب اعظممذهبي، مس
7 577185 1777227 1777457 1777457 155 155 

 11منطقه  457455111
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
78 47114748 85164551 67752667 67752667 155 155 

 11منطقه  751565111
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
16 6154228 5751522 12557775 12557775 155 155 

 155 155 18748518 18748518 7155177 8515627 42 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 11منطقه  412515111

 11منطقه  412545111
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
14 11462724 7561715 12788454 12788454 155 155 

 11منطقه  858575111
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
18 15865861 15245525 48158474 48158474 155 155 

 155 155 52811871 52811871 48848542 41765117 56 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 11منطقه  457485111

 11منطقه  751515111
زي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه نهرسا

 فلزي، سطح منطقه
15 2716717 7575268 17257257 17257257 155 155 

 11منطقه  756545111
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
11 6555555 74626655 25626655 25626177 155 155 

 11منطقه  845515111
ک جهت سایر ماموریتهاي تملک اراضي و امال

 سطح منطقه
5 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

 11منطقه  852115111
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 56872 5 56872 56872 155 155 

 11منطقه  845571111
نيتورینگ هاي اینترنت، امنيت و ماارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
7 151651 128175 452828 452828 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  بکل اعتبار مصو

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 11منطقه  157515111
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي سطح منطقه
6 15655555 74645755 26845755 26845755 155 155 

 11منطقه  558515111

هماهنگي تامين زیرساخت ها وایجاد محرک 

ساماندهي توسعه دریافت هاي فرسوده شهري ، 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

4 5555555 5 5555555 5555555 155 155 

 155 155 7672515 7672515 1555555 4672515 48 توسعه و تجهيز سراي محله، انبار نفت 11منطقه  156115711

 155 155 4771158 4771158 1645466 1111686 24 توسعه و تجهيز سراي محله، هالل احمر 11منطقه  156115711

 11منطقه  151545711
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 چيمذهبي، مسجد پنبه
8 1555555 7266611 2766611 2766611 155 155 

 11منطقه  151545511
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد رضوي
1 774727 4118664 7157671 7157671 155 5 

 11منطقه  151575111
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح 

 منطقه
117 6822545 8861648 15748751 15748751 155 155 

 155 155 5852552 5852552 7517758 4542826 51 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 11منطقه  156145111

 11منطقه  156515111
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مسجد 

 ليعصر)عج(حضرت و
4 12711512 71761554 25876518 25876518 155 67 

 155 155 7151782 7151782 8754246 4176778 18 توسعه و تجهيز سراي محله، منيریه 11منطقه  156111211

 155 155 4415742 4415742 678851 1712711 1 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 11منطقه  158155111

 11منطقه  815575111
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
7 727767 828555 767767 767767 155 155 

 11منطقه  156111111
توسعه و تجهيز سراي محله، سالمت و 

 جمهوري
24 5818217 17666575 17552587 17552587 155 155 

 14منطقه  457445114
ها ، تملک  احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه

 امالک پروژه هاي اولویت دار
1 5 451572755 451572755 451572755 155 155 

 14منطقه  845515114
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریتهاي 

 سطح منطقه
1 5 45555555 45555555 45555555 155 155 

 14منطقه  756545414
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 سطح منطقه خدمات شهري
1 5 72562665 72562665 72562665 155 155 

 14منطقه  157515114
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه
4 5 75555555 75555555 75555555 155 155 

 14منطقه  417545114
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان , 

 سطح منطقه
7 567755 555555 1567755 1567755 155 155 

 155 155 15415455 15415455 1152525 7581455 7 احداث و توسعه پارکينگ، عمومي 14منطقه  457585114

 155 155 41655888 41655888 15111521 11547845 7 اجراي عالیم افقي ترافيكي , سطح منطقه 14منطقه  452565114

 155 155 276656 276656 185685 414777 4 رتقاي فرهنگ ترافيک , سطح منطقهآموزش و ا 14منطقه  416515114

 14منطقه  454125114
بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي , قطار هاي چرخ الستيكي بازار
4 4544156 1711855 7777156 7777156 155 155 

 14منطقه  454155414

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غير 

ریلي , نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس ،سطح منطقه

5 887727 1142785 1166757 1166757 155 155 

 14منطقه  454155114
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غير 

 ریلي , سطح منطقه
2 727774 1855187 1722151 1722151 155 155 

 14منطقه  454575114
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
8 1721155 4757226 2758557 2758557 155 155 

 14منطقه  452125114
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 475818 787446 1457622 1457622 155 155 

 14منطقه  455525114
ه ها و پارک سوارهاي تجهيز و نگهداري پایان

 درون شهري , سطح منطقه
5 7147852 7575555 8417852 8417852 155 155 

 14منطقه  415515114
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
4 177145 145555 457145 457145 155 155 

 14منطقه  416575114
نگهداري و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک , 

 سطح منطقه
4 117511 1127587 1744565 1744565 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 یكيفيز

 155 155 1666845 1666845 618555 1514845 7 طراحي و اصالح هندسي معابر , سطح منطقه 14منطقه  457125114

 14منطقه  452115114
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي , 

 سطح منطقه
1 7157641 7546717 8164128 8164128 155 155 

 14منطقه  452155114
ترافيكي , سطح  تعویض و نگهداري تجهيزات

 منطقه
7 548718 816555 1122718 1122718 155 155 

 14منطقه  452145414
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر 

 , نرده ایمني معابر سطح منطقه
4 1574555 1558155 7126155 7126155 155 155 

 14منطقه  454145114
 تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس هاي تندرو ,

 سطح منطقه
5 4544756 4185555 2864756 2864756 155 155 

 14منطقه  452145114
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر 

 , گاردریل سطح منطقه
4 175788 116155 1512588 1512588 155 155 

 155 155 72171481 72171481 18725777 11175484 12 الیروبي و بازسازي انهار , سطح منطقه 14منطقه  751555114

 14منطقه  754515114
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر , 

 سطح منطقه
7 1187154 1118464 7265272 7265272 155 155 

 14منطقه  757555114

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

 زیست شهري از شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

1 721555 145815 281815 281815 155 155 

 14منطقه  751575114
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
7 5411178 14117217 11771457 11771457 155 155 

 14منطقه  752525114
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند , 

 سطح منطقه
1 1427725 1574555 4775725 4775725 155 155 

 14منطقه  751115714

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 545755 545755 545755 155 155 

 14منطقه  257125114
الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و 

 قههاي رسوبگيري , سطح منطحوضچه
7 7174555 7156555 1555555 1555555 155 155 

 14منطقه  751545114

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستانهاي 

( و 4پور و طبيعت و بانوان آبشار )فاز بخشي

مقامي و بوستان شوش و بهاران و قائم

 بخشفياض

12 5147718 14171188 11681124 11681124 155 155 

 14منطقه  751525114
ها وفضاي باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز , سطح منطقه
45 15718551 15718714 71757217 71757217 155 155 

 155 155 5555555 5555555 7555555 1555555 4 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 14منطقه  754585114

 14منطقه  751545114
یرزميني , هاي سطحي و زکنترل و پایش آب

 سطح منطقه
2 5 1157275 1157275 1157275 155 155 

 14منطقه  715515114
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
2 4777775 8288752 7288672 7288672 155 155 

 14منطقه  751525414
ها وفضاي باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز , پارک شهر
11 8751452 8458478 17151225 17151225 155 155 

 14منطقه  754525214
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
17 17157111 71555627 25457548 25457548 155 155 

 14منطقه  757515414

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44اطق و شرکتها و من

1 5 455555 455555 455555 155 155 

 14منطقه  751525714

ها وفضاي باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز , تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

2 8575855 5758755 11771555 11771555 155 155 

 14منطقه  751575414
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 آوري آبهاي سطحي، سطح منطقهمعج
2 4181652 5678786 6852114 6852114 155 155 

 155 155 7251887 7251887 1671466 1582761 2 الیروبي و بازسازي قنوات , سطح منطقه 14منطقه  751585114

 14منطقه  412525114
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابرپياده , 

 پل عابر پياده سطح منطقه
2 721754 111555 1142754 1142754 155 155 

 14منطقه  751515114
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
17 2758714 6475781 14561777 14561777 155 155 

 14منطقه  752585114
آوري و احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 پردازش پسماند، زیر پل ري
5 7815548 11572867 15455415 15455415 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 14منطقه  751525114
الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري 

 هاي سطحي , سطح منطقهآب
7 6117561 1521185 15185621 15185621 155 155 

 14منطقه  715565114
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر , سطح منطقه
7 17521761 17718754 41542777 41542777 155 155 

 155 155 18277177 18277177 6155771 6741178 1 رنگ آميزي و پاکسازي نما , سطح منطقه 14منطقه  754515114

 14منطقه  754575114
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
5 1248545 4717752 2255212 2255212 155 155 

 14منطقه  757525414
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي يتوسعه انرژ

 هاي نوپارک انرژي
1 111457 8565555 1471457 1471457 155 155 

 155 155 2175764 2175764 7157866 1578872 5 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 14منطقه  754565114

 14منطقه  151541114
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 وفيقمذهبي، ت
4 1555555 7251517 2751517 2751517 155 155 

 14منطقه  156515714
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 مجتمع شهربانو
4 2258555 15555555 12758555 12758555 155 155 

 14منطقه  158575214
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، ورزشگاه ویژه 

 بانوان محله امامزاده یحيي
1 4155655 85555 4115655 4115655 155 155 

 14منطقه  158575514
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي سعدي
4 1271715 872565 4174555 4174555 155 155 

 14منطقه  151455114
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
5 7817717 7715555 16772717 16772717 155 155 

 14قه منط 156545114
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
7 761152 287555 625452 625452 155 155 

 14منطقه  858545114
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 کمک به احداث مدرسه عالي شهيد مطهري
1 867275 4555511 7476558 7476558 155 155 

 14منطقه  151541114
ت و توسعه مساجد و اماکن کمک به ساخ

 مذهبي، مسجد هرندي
7 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 14منطقه  156511414
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به موزه 

 ميدان امام خميني)ره(
7 1771555 7746787 2145787 2145787 155 155 

 14منطقه  156515114
تكميل و  توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،

 تجهيز تكيه شهداي هفتم تير
2 5555555 42555555 75555555 75555555 155 155 

 14منطقه  151545814
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 االحسانمذهبي، مسجد قدیم
1 245271 1571551 1511776 1511776 155 155 

 14منطقه  158575414
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، تكميل و 

 تجهيز خوابگاه ورزشگاه شهداي هفتم تير
7 8555555 27555555 55555555 52777777 155 155 

 14منطقه  151575114
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
1 7155555 11155555 41555555 41555555 155 155 

 14منطقه  151545514
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 آباديجد خندقمذهبي، مس
1 61555 5 61555 61555 155 155 

 14منطقه  151541414
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الممالکمذهبي، مسجد مستوفي
1 4725555 772756 7772756 7772756 155 155 

 14منطقه  158155414
هاي نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، زمين

 منطقه هاي مصنوعي سطحورزشي روباز و چمن
1 4542611 1726871 7717226 7717226 155 155 

 14منطقه  151545114
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، حوزه علميه معير
1 1277811 7555555 2777811 2777811 155 155 

 14منطقه  158575714
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سالن ورزشي 

 محله آبشار
1 675611 4516114 4787567 4787567 155 155 

 14منطقه  156515614
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به 

 بازسازي بيمارستان طرفه
4 2477117 7555555 1177117 1177117 155 155 

 14منطقه  158575814
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، باشگاه شهيد 

 فهميده
1 5 1555555 1555555 1555555 155 155 

 14منطقه  151541714
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد تكيه شهداي هفتم تير
7 4555655 8115746 7748146 7748146 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 رمصوب نقد اعتبا
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 14منطقه  156575414

و  1نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، فازهاي 

مرکز مداخله در بحران زنان بدسرپرست  7و  4

 خانوار پيام

7 4167255 4474655 2218455 2218455 155 155 

 14منطقه  815575114
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 115575 77655 457775 457775 155 155 

 14منطقه  151541514
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد توحيد
7 186155 4758171 7142671 7142671 155 155 

 14منطقه  156515114

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه و 

نگهداري و مرمت فضاهاي تاریخي و ميراثي 

 سطح منطقه

7 1577657 11427715 42727187 42727187 155 155 

 14منطقه  151541214
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد مدرسه امام صادق)ع(
4 156565 1755584 1256124 1256124 155 155 

 14منطقه  151541814
عه مساجد و اماکن کمک به ساخت و توس

 مذهبي، مسجد مقبرةالقدیمه حكيم هاشمي
4 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 14منطقه  151545214
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، خير و تجهيز حسينيه همت
5 1115117 117255555 141115117 141115117 155 155 

 155 155 27215555 27215555 25555555 4715555 4 جهيز سراي محله، فردوسيتوسعه و ت 14منطقه  156115814

 155 155 2757245 2757245 4215725 4276265 2 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 14منطقه  156145114

 14منطقه  152515114
ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني سطح 

 منطقه
7 1465721 1717514 4572517 4572517 155 155 

 14منطقه  156511514
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مجتمع 

 فرهنگي مولوي
1 5 7555555 7555555 7555555 155 155 

 14منطقه  156575114
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
5 1576757 8658755 17755757 17755757 155 155 

 14منطقه  151545714
ساجد و اماکن کمک به ساخت و توسعه م

 مذهبي، جزایري
4 4611155 11555555 17611155 17611155 155 155 

 14منطقه  156575714
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، موزه صلح 

 جانبازان شيميایي
4 4274211 1574562 7565555 7565555 155 155 

 155 155 71622556 71622556 75555555 4622556 4 توسعه و تجهيز سراي محله، قيام 14منطقه  156115514

 155 155 2217418 2217418 4751555 4581888 2 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 14منطقه  158155114

 14منطقه  845571114
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 755555 5 755555 755555 155 155 

 14منطقه  852115114
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 728577 728577 728577 155 155 

 14منطقه  845571214
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 171825 5 171825 171825 155 155 

 14منطقه  845571814
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 85555 5 85555 85555 155 155 

 14منطقه  551585814

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

4 5 1121756 1121756 1121756 155 155 

 14منطقه  751565114
نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي 

 روي نهرها , سطح منطقه
18 18816417 11415768 77677885 77677885 155 155 

 14منطقه  754521414
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 ساماندهي معابر محله عودالجان
14 15775871 42287275 75285141 75285141 155 155 

 14منطقه  858575114
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
1 2114488 48225655 75556118 75556118 155 155 

 14منطقه  754521514
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، جداره 

 خيابان مصطفي خميني
15 7755555 7155555 17555555 17555555 155 155 

 155 155 27572712 27572712 72651772 12164745 17 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 14منطقه  412515414

 14منطقه  754525614
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان 

 امام خميني)ره(
7 4746755 8568755 7515455 7515455 155 155 

 14 منطقه 412545114
ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها , 

 سطح منطقه
14 7226255 1265111 18772111 18772111 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
ار مصوب اعنب

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 56251778 56251778 21685274 18528622 11 ها، سطح منطقهراهاحداث و تجهيز پياده 14منطقه  412555714

 155 155 45528755 45528755 45175756 2615774 7 نصب و ترميم سنگدال و جداول , سطح منطقه 14منطقه  457485114

 14منطقه  457455114
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
75 25555774 72742515 175217284 175217284 155 155 

 14منطقه  754521714
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بازسازي 

 فضاي بيروني سر در باغ ملي
7 4664846 7624265 14145156 14145156 155 155 

 14منطقه  754525714
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بازار 

 تهران
78 72757416 17255217 117157871 117157871 155 155 

 14منطقه  751515114
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
11 4785661 7787241 14775756 14775756 155 155 

 14منطقه  754525814
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، طرح 

 توسعه هرندي
11 15251671 76226271 57655484 57655484 155 155 

 17منطقه  551585817

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقهمعابر و تقاطع

1 5 155554 155554 155554 155 155 

 17منطقه  751525117
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
46 18711175 18751844 77746154 77746154 155 155 

 17منطقه  754525117
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
45 1456751 6467214 15521117 15511456 155 155 

 17 منطقه 757555117

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

1 421572 5 421572 421572 155 155 

 17منطقه  412525117
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
4 464145 757555 571145 571145 155 155 

 17منطقه  754575117
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
1 1466765 4818528 7752771 7752771 155 155 

 17منطقه  752525117
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
1 7117171 472117 7217455 7217455 155 155 

 17منطقه  757525417
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
1 457774 5 457774 457774 155 155 

 17منطقه  152515117
ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح 

 منطقه
1 225841 5 225841 225841 155 155 

 17منطقه  151545817
ساجد و اماکن کمک به ساخت و توسعه م

 مذهبي، مسجد امام صادق)ع( )دماوند(
2 751711 1641854 4175847 4175847 155 155 

 17منطقه  156575117
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
1 1171125 1251572 7172817 7172817 155 155 

 17منطقه  158575117
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي 

 ز و چمن مصنوعي سطح منطقهورزشي روبا
5 5757455 14187711 16111144 16861868 155 155 

 17منطقه  151545117
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد المهدي
4 1528747 4712756 7241471 7241471 155 155 

 155 155 2755555 2755555 7255555 1555555 2 توسعه و تجهيز سراي محله، زینبيه 17منطقه  156115817

 17منطقه  156515417
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 الشهدامجموعه فرهنگي مقبره
5 7614848 1546814 5251476 5251476 155 64 

 17منطقه  151541117
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد مدرسه پایگاه انقالب
1 5 2555555 2555555 2555555 155 155 

 155 77 7862755 7645255 2751561 2717717 15 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 17منطقه  156145117

 155 155 6421674 6421674 2112555 2177624 7 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 17منطقه  158155117

 17منطقه  151545217
 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن

 ابن ابيطالب)ع(مذهبي، مسجد علي
5 1411711 1452155 4574174 4574174 155 155 

 17منطقه  151545517
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد جعفریه
1 711864 5 711864 711864 155 155 

 17منطقه  151455117
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
11 7762281 4167757 8181115 8181115 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 17منطقه  151545717
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 المرادمذهبي، مسجد باب
4 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 17منطقه  151575117
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
7 5254774 5552687 15751481 15651481 155 155 

 17منطقه  156515117

نگي و هنري، احداث و توسعه فضاهاي فره

تكميل مجتمع تفریحي و فرهنگي کودکان 

 بهمن )موزه شهدا(

7 7554761 2177158 6478171 6478171 155 21 

 17منطقه  815575117
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 117716 224555 815716 815716 155 155 

 155 155 1551574 1551574 245574 874555 4 ه دوچرخه، سطح منطقهنگهداري معابر ویژ 17منطقه  415545117

 17منطقه  415515117
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
8 1186615 4562814 7457521 7457521 155 155 

 17منطقه  452145417
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
5 1671771 1466755 7168661 7168661 155 155 

 155 155 6142564 6142564 4746878 5175768 6 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 17منطقه  452565117

 155 155 2428588 2428588 1257225 4627148 15 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 17منطقه  457125117

 17 منطقه 417545117
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
1 156255 5 156255 156255 155 155 

 17منطقه  452115117
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
15 2457212 7568855 1175142 1868181 77 155 

 155 155 4266525 4266525 1478555 1454525 4 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 17منطقه  416515117

 17منطقه  452145117
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
6 7171745 4417261 5255258 5255258 155 77 

 17منطقه  454155117
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
2 671466 444212 1117184 1117184 155 155 

 17منطقه  454145117
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
4 1124556 1478555 4716556 4716556 155 155 

 17منطقه  454575117
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
2 155555 812168 1242168 1242168 155 77 

 17منطقه  454575417

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

5 5 5 5 5 5 5 

 17منطقه  454155417

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

1 411245 155555 241245 241245 155 155 

 17منطقه  455525117
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
1 874555 725855 711855 711855 155 155 

 17منطقه  452155117
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
7 586655 551215 1145415 1145415 155 62 

 17منطقه  452125117
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح اغنصب چر

 منطقه
1 558815 1457555 1657815 1657815 155 65 

 17منطقه  457455117
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
21 41515176 26742876 87675278 87612472 155 155 

 17منطقه  715515117
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 ح منطقهسط
7 755555 877475 777475 777475 155 155 

 17منطقه  557515117
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 

 عمراني واقع در حریم منطقه سيزده 
2 7744615 5 7744615 4761481 75 55 

 17منطقه  751575717

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

اي هآوري آبهاي سطحي، پوشش مسيلجمع

 منوچهري و جاجرودي

17 2216127 1275174 11756615 11686615 155 155 

 17منطقه  858545417
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 احداث ساختمان ستادي
18 7776652 7567711 17544471 14267167 78 71 

 17منطقه  751575117
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 هاي سطحي، سطح منطقهآوري آبجمع
12 5715141 17717277 17467185 17467185 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 ه کل هزین کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 17منطقه  751565117
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
44 15585458 12177752 47657585 47657585 155 155 

 155 155 11751775 11751775 5774755 5786275 8 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 17منطقه  457485117

 67 155 152887461 152751487 87717112 75544127 25 تعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان پيروزي 17منطقه  457415117

 17منطقه  751515117
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
14 7555555 8787252 7787252 7787252 155 155 

 155 155 85615515 85615515 24872145 16115755 46 ها، سطح منطقهنگهداري بزرگراه مرمت و 17منطقه  457474517

 17منطقه  858575117
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
7 7477777 8428651 7528655 7528655 155 155 

 17منطقه  751575417
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 ري آبهاي سطحي، کانال سرخه حصارآوجمع
7 1726117 7422727 2577144 2577144 155 155 

 17منطقه  752585117
آوري و احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 پردازش پسماند، سوله بازیافت شهيد دوران
7 4161574 8775555 7111564 7111564 155 155 

 17منطقه  754515117
ي اماکن و معابر، تهيه و نصب پالک شناسای

 سطح منطقه
8 4717215 1756651 2446774 2446774 155 155 

 155 155 7164758 7164758 5524755 2125558 7 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 17منطقه  754515117

 155 155 7726722 7726722 1211545 1611217 1 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 17منطقه  751585117

 17منطقه  412545117
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
11 14778121 14117155 42255421 42255421 155 155 

 155 155 1777147 1777147 177147 855555 2 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 17منطقه  754565117

 17منطقه  751115717

دد از پساب و رواناب سطحي، استفاده مج

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

5 5 5 5 5 5 5 

 17منطقه  157545117
ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهاي تفریحي، 

 توسعه قطب گردشگري شرق تهران
41 11185174 41568172 76451748 71772748 77 155 

 155 155 2424545 2424545 4248647 1615171 7 روگذر و زیرگذر عابر پياده، سطح منطقه احداث 17منطقه  412575117

 17منطقه  715565117
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
7 155765 777455 1862165 1862165 155 155 

 17منطقه  257125117
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
2 4627777 4858758 5255755 5255755 155 155 

 17منطقه  751525417

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

8 1857585 1515755 7162715 7162715 155 155 

 17منطقه  757515417

ح هاي زیست محيطي , استقرار نظام تهيه طر

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 155555 155555 155555 155 155 

 155 155 7847142 7847142 4275782 1177185 5 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 17منطقه  754585117

 17منطقه  751545117
هاي سطحي و زیرزميني، پایش آب کنترل و

 سطح منطقه
4 4461862 4565856 2717724 2717724 155 155 

 17منطقه  751525117
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
8 4774174 7815514 8521652 8521652 155 155 

 17منطقه  751515117
اني فضاي سبز، هاي آبرسطراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
45 7746475 17557111 46771251 46771251 155 155 

 17منطقه  751575117
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
11 1166555 15727556 47174556 47174556 155 155 

 17منطقه  751555117
توسعه جنگلكاري و کمربند سبز پيرامون شهر، 

 حصارهپارک جنگلي سرخ
47 14788554 48877456 77577485 77256211 155 155 

 17منطقه  845514717

امالک واقع درطرحهاي مصوب وقابل تهاتر 

دربخش باقي مانده خارج از طرح ملک 

بودجه مصوب سال  44)موضوض بند ب تبصره 

 ( ، تعریض خيابان پيروزي 1777

15 5 757511755 757511755 757511755 155 155 

 17منطقه  457445117
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک 

 امالک پروژه هاي اولویت دار سطح منطقه
16 1111555 715257127 716145827 717214621 77 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

راردادهاي ق

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 17منطقه  157515117
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي
1 4555555 5 4555555 4555555 155 155 

 17منطقه  558515117

خت ها و ایجاد محرک هماهنگي تامين زیرسا

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

4 1815874 5 1815874 1815874 155 65 

 17منطقه  852115117
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 1555555 5 1555555 1455527 62 62 

 12منطقه  852115112
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 41167 148188 121755 121755 155 155 

 12منطقه  858575112
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
45 15741615 17817771 75521154 75141725 77 155 

 12منطقه  457455112
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
21 11675441 115878684 166281567 162146774 76 78 

 155 155 41514875 41514875 15565555 5261875 17 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 12منطقه  412515112

 12منطقه  457445112
ي بزرگراهها، بهسازي و احداث، توسعه و بهساز

 ساماندهي معابر حاشيه بزرگراه امام علي )ع(
7 6618165 1555555 15618165 15112465 75 155 

 65 17 25717545 51717545 77217455 11625645 45 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 12منطقه  457475112

 12منطقه  751515112
پل و دریچه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب

 فلزي، سطح منطقه
41 8117185 7717555 15276185 15488185 77 155 

 12منطقه  412545112
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
76 45644211 47227174 27488457 21761144 71 155 

 12منطقه  751575112
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 آبهاي سطحي، پوشش کانال ابوذر آوريجمع
8 2581767 1675555 5751767 5751767 155 155 

 12منطقه  858545112
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 ساختمان مرکزي منطقه
4 8275716 7212655 7625116 7225116 78 76 

 12منطقه  751565112
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 نهرها، سطح منطقهروي 
47 11114471 17818145 75166751 41616211 71 66 

 155 72 76487617 25172527 11671755 44671427 75 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 12منطقه  457485112

 12منطقه  751545112
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک 

 کودک
1 2721811 1855555 11721811 11721811 155 155 

 12منطقه  754575112
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
7 666711 4775155 7417581 7417581 155 77 

 12منطقه  412575112
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
6 1572714 1527555 4871714 4871714 155 155 

 12منطقه  757555112

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

1 156112 5 156112 156112 155 56 

 12منطقه  754525112
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
15 5587865 1714217 14718577 14171127 76 155 

 15 71 15858174 18184776 6462515 1616687 8 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 12منطقه  754585112

 155 155 427725 427725 5 427725 7 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 12منطقه  754565112

 12منطقه  751525112
ها و فضاي هيز بوستانبازپيرایي، ترميم و تج

 سبز، سطح منطقه
46 45815155 44515567 21125176 25775776 75 67 

 155 155 154681 154681 18517 818726 2 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 12منطقه  751555112

 12منطقه  751545412
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک 

 رئيسي
7 455555 5 455555 455555 155 75 

 12منطقه  751575112
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
45 15715756 14554555 44684756 44528172 78 78 

 71 65 12452566 18114647 1241755 7465547 11 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 12منطقه  754515112

 51 155 1757251 1757251 7215155 2246751 2 اماکن ورزشي، سطح منطقهنگهداري فضاها و  12منطقه  158155112

 12منطقه  151575112
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
7 2711175 8728555 11711175 11711175 155 46 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
زماني واحد سا

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 7242855 7242855 7242855 5 1 توسعه و تجهيز سراي محله، شيوا 12منطقه  156115512

 155 155 2555555 2555555 7555555 555555 7 سراي محله، قصرفيروزه توسعه و تجهيز 12منطقه  156115612

 12منطقه  158575412
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي ورزشي روباز 

 و چمن مصنوعي سطح منطقه
14 8752858 6727671 15452271 12157187 78 155 

 12منطقه  151545412
ي، کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهب

 مسجد الشهدا
1 561485 5 561485 561485 155 155 

 155 155 15176787 15176787 12555555 1176787 1 توسعه و تجهيز سراي محله، ميناي شمالي 12منطقه  156111512

 77 76 2818122 2115122 4745555 4765122 5 ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 12منطقه  156545112

 12منطقه  151541112
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبي، 

 امامزاده چهل تن
5 61555 5 61555 61555 155 5 

 5 5 5 5 5 5 5 توسعه و تجهيز سراي محله، بروجردي 12منطقه  156115712

 155 155 4544767 4544767 4155555 244767 4 توسعه و تجهيز سراي محله، شاهين 12منطقه  156111112

 12منطقه  454575112
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، سطح احداث ایستگاه

 منطقه
8 154818 455555 754818 754818 155 155 

 12منطقه  454155112
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، 

 سطح منطقه
1 522781 775555 612781 612781 155 155 

 12منطقه  454155412

اري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نگهد

نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح 

 منطقه

7 851525 727555 1555575 1555575 155 155 

 12منطقه  455525112
سوارهاي درون شهري، ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 سطح منطقه )کالهدوز شهيد محالتي و ائمه اطهار(
15 4776668 4112555 5114668 5114668 155 155 

 12منطقه  416575112
هاي آموزش ترافيک، سطح نگهداري و تجهيز پارک

 منطقه
4 871571 816555 1427571 1427571 155 76 

 71 155 1746517 1746517 775817 1571628 5 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 12منطقه  416515112

 76 65 15451545 14557177 5215555 8577177 11 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 12منطقه  457125112

 12منطقه  454575412
هاي حمل و نقل عمومي غيرریلي، نصب احداث ایستگاه

 پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
4 5 5 5 5 5 5 

 12منطقه  454145412
ي تندرو، سطح هاتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 منطقه
1 1177817 1475175 4247727 4247727 155 155 

 78 87 17147518 16755752 6555147 15727561 15 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 12منطقه  452565112

 155 71 7515587 7715587 1512855 1175217 17 تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، سطح منطقه 12منطقه  452115112

 5 5 5 5 5 5 1 احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 12منطقه  415515112

 12منطقه  452145112
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، گاردریل 

 سطح منطقه
7 1451614 175555 1771614 1771614 15 77 

 12منطقه  452145412
و نرده ایمني معابر، نرده تعویض و نگهداري گاردریل 

 ایمني معابر سطح منطقه
8 711547 515555 1241547 1241547 155 77 

 155 155 4741216 4741216 1255555 611216 7 هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چراغ 12منطقه  452125112

 67 55 7725725 8824414 4116555 2542414 8 تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح منطقه 12منطقه  452155112

 12منطقه  455515112
سوارهاي درون شهري، ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهيد محالتي
1 775555 5 775555 648776 67 74 

 12منطقه  417545112
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 

 منطقه
7 1181411 1255555 7181411 7181411 155 67 

 155 155 556142 556142 5 556142 4 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 12منطقه  415545412

 27 25 755555 811555 555555 111555 1 هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه مطالعه و پژوهش 12منطقه  815575112

 12منطقه  151545812
ذهبي، کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن م

 احداث مسجد آدینه )معوض طرح بزرگراه امام علي)ع((
5 61555 16555 185555 185555 155 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 1845515 1845515 2255555 7445515 7 توسعه و تجهيز سراي محله، غدیر 12منطقه  156115112

 155 155 1777777 1777777 1777777 855555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، فرزانه 12منطقه  156111412

 12منطقه  156575112
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
1 8471167 5722155 11515467 11255611 77 71 

 67 155 1875555 1875555 5255555 4475555 8 توسعه و تجهيز سراي محله، دژکام 12منطقه  156115112

 155 155 48772158 48785658 11155555 7685658 6 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زورخانه آالله 12منطقه  158575112

 61 71 11141854 14127765 2722155 1177465 5 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 12منطقه  156145112

 21 155 8511117 8511117 2555555 1781117 5 توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيراني 12منطقه  156115812

 12منطقه  151545112
جد و اماکن کمک به ساخت و توسعه مسا

 مذهبي، مسجد معمار
7 1588866 1522555 4815866 4514517 77 11 

 12منطقه  151545112
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 ا...)عج(مذهبي، مسجد بقيه
4 774555 5 774555 774555 155 155 

 12منطقه  151455112
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
1 8752155 5555555 11752155 15711525 71 5 

 82 155 11186154 11186154 14215555 2876154 5 8توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر محله  12منطقه  156115712

 12منطقه  845571112
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
5 46565 5 46565 46565 155 5 

 12منطقه  551585812

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

1 5 441555 441555 441555 155 56 

 12منطقه  752525112
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
4 521755 5 521755 521755 155 61 

 12منطقه  757525412
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
1 442218 5 442218 442218 155 88 

 12منطقه  715515112
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
2 857555 1775555 4567555 4567555 155 155 

 12منطقه  754515112
ناسایي اماکن و معابر، تهيه و نصب پالک ش

 سطح منطقه
2 1117751 555555 4417751 4417751 155 78 

 12منطقه  751575412
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 حاشيه بزرگراه امام علي)ع(
14 7575547 11786222 48257781 45757781 76 155 

 12منطقه  412525112
اده، تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پي

 پل عابر پياده سطح منطقه
5 5115441 741555 8571441 5744161 66 77 

 12منطقه  751555112
توسعه جنگلكاري و کمربند سبز پيرامون شهر، 

 (45دامنه قصر فيروزه )محله 
2 4555511 2755555 8755511 8755511 155 77 

 12منطقه  751525412

اي ها و فضبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

1 1548861 2687515 11678178 7678178 77 155 

 12منطقه  757515412

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

5 5 5 5 5 5 5 

 12منطقه  751525112
هاي و نگهداري و بازسازي کانال الیروبي

 هاي سطحي سطح منطقهآوري آبجمع
11 4284115 7568755 8526215 8526215 155 155 

 12منطقه  751515112
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
11 7517116 2571157 1818771 1818771 155 155 

 12منطقه  715565112
هاي بهداشتي و سرویس هانگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
2 1511772 5 1511772 1547715 71 155 

 12منطقه  257125112
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
2 4161185 1517825 7151255 7577585 75 75 

 155 16 1145158 4445158 855555 1515158 4 طح منطقهالیروبي و بازسازي قنوات، س 12منطقه  751585112

 12منطقه  157515112
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي سطح منطقه
1 8112155 44551555 46115155 46115155 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
حد سازماني وا

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 12منطقه  845514712

امالک واقع درطرحهاي مصوب وقابل تهاتر 

دربخش باقي مانده خارج از طرح ملک 

دجه مصوب سال بو 44)موضوض بند ب تبصره 

 ( ، تعریض خيابان پيروزي 1777

1 5 157178415 157178415 157178415 155 155 

 12منطقه  756545112
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
7 446715 5 446715 446715 155 155 

 12منطقه  558515112

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

سعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي تو

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

1 1551 5 1551 1551 155 155 

 12منطقه  457445412
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک 

 امالک پروژه هاي اولویت دار سطح منطقه
74 48515557 674557175 656146176 164452176 71 61 

 15منطقه  858575115
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
47 11865655 45482788 71755188 71755188 155 155 

 15منطقه  751565115
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
16 71217155 75624855 84458755 84458755 155 155 

 15قه منط 751515115
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
72 6218118 18555555 42718118 42718118 155 155 

 15منطقه  254575115

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران ساخت و تجهيز سوله

 مسعودیه

5 215578 1715875 6768448 6768448 155 72 

 15منطقه  412545115
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
46 78146424 75765222 11517868 11517868 155 155 

 155 155 11155115 11155115 52555775 47455765 75 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 15منطقه  457475115

 155 155 78455555 78455555 11755455 16477655 25 و جداول، سطح منطقه نصب و ترميم سنگدال 15منطقه  457485115

 15منطقه  457455115
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
117 62111655 125658576 445511676 445511676 155 71 

 15منطقه  845571215
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايپشتيباني و تامين تجهيزات رایانه شبكه،
4 714512 5 714512 714512 155 155 

 15منطقه  845571815
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 65555 5 65555 65555 155 155 

 15منطقه  852115115
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( رایانه تجهيزات
1 5 625555 625555 625555 155 155 

 15منطقه  845571115
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 855555 5 855555 855555 155 155 

 15منطقه  757515415

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551زیست ایزو  مدیریت محيط

 گانه 44و شرکتها و مناطق 

1 5 52785 52785 52785 155 155 

 15منطقه  754525115
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
22 11272546 15275728 41747712 41747712 155 155 

 155 155 2765546 2765546 7555555 1265546 6 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 15منطقه  754565115

 15منطقه  751115715

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گير رسوبگبر و زباله

2 5 645655 645655 645655 155 155 

 155 155 7715555 7715555 1555555 4715555 2 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسگرآباد 15منطقه  751545415

 15منطقه  752525115
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
4 7157155 7575555 8427155 8427155 155 155 

 15منطقه  754515115
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
5 772621 766655 1747821 1747821 155 155 

 15منطقه  751525115
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
17 1151155 1114254 12417851 12417851 155 155 

 15منطقه  757525415
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نو پارک انرژي
1 5 5 5 5 5 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 15منطقه  412575115
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، نصب پل 

 پياده مكانيزه سطح منطقهعابر 
2 777674 5 777674 777674 155 155 

 15منطقه  751525415

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

6 2674455 2145755 7551555 7551555 155 155 

 74 155 15555555 15555555 2722155 5555755 1 ح منطقهآميزي و پاکسازي نما، سطرنگ 15منطقه  754515115

 15منطقه  751515115
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
11 11167562 41516748 77781215 77781215 155 155 

 15منطقه  715515115
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
1 1757776 8755555 6457776 6457776 155 76 

 155 155 4817814 4817814 1652555 645814 7 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 15منطقه  751585115

 15منطقه  412525115
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
5 4111478 1755164 2888216 2888216 155 155 

 15منطقه  751575115
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 حصارآوري آبهاي سطحي، کانال سرخهجمع
6 2272555 15555555 12772555 12772555 155 155 

 15منطقه  751525115
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
151 71724615 75557481 161728511 161728511 155 76 

 15منطقه  757555115

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

7 584555 755555 684555 684555 155 155 

 15منطقه  751575115
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
25 47721555 55757277 17655277 17655277 155 71 

 15منطقه  715565115
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
18 5872178 5118245 15615818 15615818 155 77 

 155 155 8765781 8765781 2672564 4571665 14 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 15منطقه  754585115

 15منطقه  754575115
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
1 4255555 5855555 6555555 6555555 155 155 

 155 155 8785551 8785551 2668576 4516287 1 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 15منطقه  751545115

 15منطقه  457445115
، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک  احداث

 امالک پروژه هاي اولویت دار سطح منطقه
1 1455555 115555555 111455555 111455555 155 155 

 15منطقه  157515115
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و فرهنگي سطح منطقه
4 7751181 45555555 47751181 47751181 155 155 

 15منطقه  756545115
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
1 5555555 15555555 15555555 15555555 155 155 

 15منطقه  551585815

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

7 5 776182 776182 776182 155 155 

 76 155 17765851 17765851 1217577 14514556 17 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 15منطقه  156145115

 155 155 4271785 4271785 1555555 1271785 5 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مسعودیه 15منطقه  158575515

 15منطقه  152545115

ایر مراکز توسعه و تجهيز مددسراها و س

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

 آوري اتباع بيگانهمددسراي جمع

7 1557255 5 1557255 1557255 155 155 

 15منطقه  815575115
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 742555 78555 785555 785555 155 155 

 15 155 8116462 8116462 8116462 5 1 ي ورزشي، شهرک رضویهتوسعه و تجهيز فضاها 15منطقه  158571115

 15منطقه  151545815

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مسجد حضرت حجت در بزرگراه امام 

 علي)ع(

7 5 755555 755555 755555 155 155 

 15منطقه  151575115
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
2 14472776 7761854 44444855 44444855 155 155 

 67 155 2615275 2615275 7555555 1715275 2 توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر 15منطقه  156115715

 15منطقه  152515115
ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح 

 منطقه
1 477655 65516 762746 762746 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131ی سال آمار پروژه های عمران

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 15منطقه  158575815
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر و 

 ناي خاورشهرسو
2 5 1555555 1555555 1555555 155 155 

 15منطقه  151545715
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مصلي قيامدشت
4 2555555 578655 5578655 5578655 155 155 

 72 155 1555555 1555555 5455555 4455555 1 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، باباخاني 15منطقه  158575415

 17 155 7555555 7555555 7555555 8555555 2 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، افسریه جنوبي 15منطقه  158575215

 15منطقه  156515115
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تكميل و 

 اندازي بيمارستان خيریه شهداي گمنامراه
4 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 15منطقه  151545115
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد قدس
7 17114711 15155555 47484711 47484711 155 55 

 77 155 12256884 12256884 15772851 2142581 14 6توسعه و تجهيز سراي محله، ناحيه  15منطقه  156111115

 66 155 15555555 15555555 15555555 2555555 6 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، اتابک 15منطقه  158575115

 15منطقه  156545115
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
7 1257585 1241255 4612785 4612785 155 155 

 78 155 5555555 5555555 7555555 1555555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، مسعودیه 15منطقه  156115115

 15منطقه  158575715
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، استخر و 

 سوناي کيانشهر
7 2555555 15271455 12771455 12771455 155 155 

 155 155 15724555 15724555 12555555 1724555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، وليعصر)عج( 15منطقه  156115815

 15منطقه  158575115
استخر و توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، 

 سوناي قيامدشت
5 2555555 15555555 15555555 15555555 155 155 

 77 155 5555555 5555555 7555555 1555555 4 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مينابي 15منطقه  158571515

 155 155 85148851 85148851 17444755 25752451 78 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 15منطقه  158155115

 155 155 6555555 6555555 6555555 5 8 توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، بروجردي 15منطقه  158575615

 15منطقه  151545215
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الشهداي خاورشهرمذهبي، مقبره
7 5 5 5 5 5 5 

 15منطقه  151541415
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام جعفر صادق)ع(
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 15منطقه  151541715
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 معصوم)ع( 12مذهبي، مسجد 
4 451155 427748 551848 551848 155 155 

 15منطقه  151455115
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
11 6514428 8117115 12165781 12165781 155 155 

 15منطقه  156575115
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
74 42576766 15116155 25711866 25711866 155 77 

 15منطقه  454575115
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
1 1615555 2715555 8455555 8455555 155 155 

 15منطقه  454145115
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
12 2514447 726547 2785454 2785454 155 155 

 15منطقه  455515115
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، مسقف نمودن پایانه خاوران
7 5 8878555 8878555 8878555 155 65 

 15منطقه  452155115
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
2 875751 654256 1266757 1266757 155 155 

 15منطقه  452115115
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
7 8457545 8525541 14655554 14655554 155 155 

 155 155 77262617 77262617 15185782 42742255 26 قهاجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منط 15منطقه  452565115

 15منطقه  454575415

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

2 788455 657515 1187115 1187115 155 155 

 15منطقه  416575115
 هاي آموزش ترافيک،نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
4 218515 265275 758555 758555 155 155 

 15منطقه  454155115
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
7 456261 125817 727572 727572 155 155 

 155 155 12755555 12755555 1218155 8667755 41 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 15منطقه  457125115
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 15منطقه  454155415

یستگاههاي حمل و نقل عمومي نگهداري ا

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

7 24255 111277 417677 417677 155 155 

 15منطقه  452145415
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
5 7727455 7487755 8814555 8814555 155 155 

 15منطقه  457445415
ها، امام احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 رضا)ع(
18 8555555 17725715 17725715 17725715 155 77 

 15منطقه  417545115
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
14 1622211 1454681 7571462 7571462 155 155 

 15منطقه  452145115
اري گاردریل و نرده ایمني معابر، تعویض و نگهد

 گاردریل، سطح منطقه
15 8868555 5164775 14286675 14286675 155 155 

 15منطقه  455525115
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
4 4546555 4258741 2772741 2772741 155 75 

 15منطقه  452125115
مایي و رانندگي، سطح هاي راهننصب چراغ

 منطقه
1 755555 4155555 7555555 7555555 155 155 

 155 155 7117841 7117841 1111754 4556415 8 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 15منطقه  415545115

 155 155 1651774 1651774 1517514 114745 1 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 15منطقه  416515115

 18منطقه  452115118
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
18 2875274 7242555 6585524 6585524 155 75 

 18منطقه  417545118
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
11 7421547 4254175 5877417 5571117 67 74 

 18منطقه  454575418

هاي حمل و نقل عمومي ث ایستگاهاحدا

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس، سطح منطقه

2 542245 1714555 1678745 1678745 155 155 

 18منطقه  452145118
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
2 5555755 2821425 7157125 7157125 155 155 

 18منطقه  452145418
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
5 2115772 2421611 7547611 7547611 155 155 

 64 68 7621581 11271775 5257617 8571511 14 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 18منطقه  457125118

 155 155 151776 151776 87776 874555 4 بر ویژه دوچرخه، سطح منطقهنگهداري معا 18منطقه  415545118

 18منطقه  416545118
هاي آموزش ترافيک، بوستان احداث پارک

 آموزش ترافيک
1 15547257 1774871 16544562 16544562 155 155 

 18منطقه  454575118
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
6 1145555 4845555 7155555 7155555 155 155 

 18منطقه  754525118
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، جنگل، 

 بهمن، شقایق، اندیشه...44
25 15215756 44154871 74516567 74516567 155 155 

 18منطقه  751545118
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان در 

 خيابان عراقي
5 2721872 7158788 12152885 12152885 155 155 

 18منطقه  412575118
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده، سطح منطقه
6 4821545 8647174 7218111 7218111 155 77 

 18منطقه  754525718
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بازپيرایي 

 ميدان بازار دوم
1 7514725 41186172 75421172 75421172 155 155 

 18منطقه  752515118
آوري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
1 4214462 4181465 2877582 2877582 155 72 

 18منطقه  751525718
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، بازپيرایي بوستان بعثت
18 1414118 5215174 14841626 14841626 155 78 

 18منطقه  715565118
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
1 4715158 1551182 7711745 7711745 155 155 

 18منطقه  751525418

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

7 6247771 1178616 15588155 15588155 155 155 

 18منطقه  412545118
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
15 8785758 8154458 14281814 14281814 155 155 

 155 155 77625551 77671115 48218765 17265175 2 ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، جوادیه 18منطقه  754525218
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 18منطقه  751115718

مجدد از پساب و رواناب سطحي،  استفاده

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 827155 827155 827155 155 155 

 74 155 5777757 5777757 2177712 1177765 2 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 18منطقه  754565118

 18منطقه  751525118
آوري ري و بازسازي کانال جمعالیروبي، نگهدا

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
44 17617471 17126868 48781747 48874217 77 76 

 18منطقه  412525118
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
17 2441544 7575176 1184185 1184185 155 77 

 155 155 14541416 14541416 6572212 2248652 7 اي اسكان کارگري، سطح منطقههتوسعه محل 18منطقه  715585118

 18منطقه  751525118
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
65 81267152 51655671 117725565 115112128 71 78 

 18منطقه  751575118
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 طقهمن
28 17515276 45518575 72151717 72151717 155 155 

 18منطقه  757555118

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

7 147175 156555 661165 661165 155 155 

 18منطقه  754575118
ب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، تهيه و نص

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
7 1577162 4177414 7881558 7881558 155 155 

 18منطقه  754515118
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
1 772671 676111 1677512 1615482 77 155 

 155 155 8557554 8557554 2156254 1175155 8 منطقهنورپردازي و زیباسازي معابر، سطح  18منطقه  754585118

 18منطقه  757515418

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 428155 428155 428155 155 155 

 155 155 1541152 1541152 856652 214755 8 قهالیروبي و بازسازي قنوات، سطح منط 18منطقه  751585118

 18منطقه  454155418

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

8 717455 677555 1658455 1658455 155 155 

 18منطقه  452155118
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 همنطق
6 7415441 4214555 5864441 5574266 76 75 

 15 12 742775 1422775 757555 775775 2 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 18منطقه  416515118

 18منطقه  454145118
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
8 1867574 1267455 7114174 7114174 155 155 

 18منطقه  415515118
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
7 455155 551557 158157 158157 155 155 

 18منطقه  454155118
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
42 5716217 8525176 11242411 11242411 155 155 

 62 62 16857517 44758415 11117685 11174755 6 يكي، سطح منطقهاجراي عالیم افقي تراف 18منطقه  452565118

 18منطقه  455525118
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
4 4581877 1428871 7712482 7755172 155 155 

 18منطقه  452125118
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
2 575555 452281 177781 177781 155 155 

 18منطقه  852115118
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 5 5 5 5 5 

 18منطقه  157515118
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي 

 ،تفریحي و فرهنگي سطح منطقه
7 4422771 5 4422771 4422771 155 155 

 18منطقه  756545118
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
4 755115 5 755115 755115 155 155 

 18منطقه  558515118

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

5 5555555 5 5555555 5555555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 18منطقه  751515118
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
18 8751147 12574774 45662881 45662881 155 77 

 155 155 74748711 74748711 12781587 11757626 41 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 18منطقه  754515118

 18منطقه  752525118
یت پسماند، آموزش شهروندان در زمينه مدیر

 سطح منطقه
4 1475555 777265 4472575 4472575 155 155 

 18منطقه  757525418
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
4 55877 15658 148277 148277 155 155 

 55 61 1772555 6282875 2672525 7515855 7 توسعه و تجهيز سراي محله، بعثت 18منطقه  156115418

 18منطقه  151545518
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد سيدالشهداء
1 1555555 4255555 7755555 7755555 155 155 

 18منطقه  151575118
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
1 2765725 2577655 6745125 6745125 155 155 

 155 155 11261155 11261155 1251715 15547115 5 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 18ه منطق 158155118

 18منطقه  158575818
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به 

 خوابگاه سالن ورزشي بعثت
1 755555 257418 157418 157418 155 155 

 18منطقه  457425418
احداث پل احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 زادهرو تقاطع ضربعليسواره
7 282625 5 282625 282625 155 55 

 18منطقه  751575118
هاي سطح آوري آبتوسعه و تجهيز کانال جمع

 شهر، سطح منطقه
14 11257676 41776115 77776856 77421717 155 67 

 18منطقه  754525418
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ادامه 

 ير ارتباط جوادیه به پارک والیتاحداث مس
4 161171 17578224 17167517 161171 1 5 

 18منطقه  457455418
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث 

 دیوار حائل معابر سطح منطقه
8 1411617 7114445 2742576 2742576 155 155 

 18منطقه  457455118
 گيري و مرمت نوار حفاري،روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
57 27575457 155715886 127625741 127625741 155 66 

 17 155 25775126 25775126 44475515 47185517 46 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 18منطقه  412515118

 18منطقه  156515118
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، ادامه بازسازي 

 تاالر شهيد آویني فرهنگسراي بهمن
15 48845187 71775275 56518457 56518457 155 155 

 155 155 151544767 151544767 15225242 71511585 41 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 18منطقه  457475118

 71 155 2758825 2758825 1141141 7475542 1 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 18منطقه  457485118

 18منطقه  751565118
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
85 27574551 28718118 75556167 67748211 155 78 

 18منطقه  751515118
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
44 8885777 17861571 45721275 45721275 155 155 

 18منطقه  858575118
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
18 8151118 11172764 11754156 11751666 155 155 

 18منطقه  457425118
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث و 

 تكميل زیرگذر جوادیه
7 1112651 17717726 45526455 45526455 155 155 

 18منطقه  158575118
و تجهيز فضاهاي ورزشي، سالن ورزشي  توسعه

 مرغوبكار
1 155555 755555 555555 555555 155 155 

 18منطقه  158575418
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سوله ورزشي 

 مادر
4 14175178 45187178 74757614 74757614 155 155 

 18منطقه  815575118
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 ه سطح منطق
1 126125 5 126125 126125 155 155 

 18منطقه  156575118
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
5 1152784 5244577 14548751 14548751 78 155 

 18منطقه  158575718
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، طراحي و 

 آبادمحله علي 5احداث مجتمع ورزشي ناحيه 
1 615555 5 615555 615555 155 5 

 18منطقه  158575518
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث و 

 طراحي مجتمع ورزشي جوادیه
1 755555 5 755555 755555 155 155 

 18منطقه  151545118
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام حسين)ع(
1 4777222 4555555 2777222 2777222 155 155 

 155 155 7528817 7528817 2275152 5558515 4 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 18منطقه  156145118
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  ر مصوبکل اعتبا

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 18منطقه  151455118
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
4 41615421 5254558 41741457 41741457 155 155 

 18منطقه  151545118
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد در مدرسه گردبافان
1 7111518 5 7111518 7111518 155 66 

 155 155 11621555 11621555 6421555 7855555 4 آباد شماليتوسعه و تجهيز سراي محله، علي 18منطقه  156115518

 18منطقه  551585818

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

1 5 5 5 5 5 5 

 155 155 14714858 14714858 2577575 6717588 8 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 11منطقه  158155111

 11منطقه  156545111
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
7 1874516 1226278 7121512 7121512 155 155 

 11منطقه  151575111
کن مذهبي، حمایت از تجهيز مساجد و اما

 سطح منطقه
7 7777675 7155555 16267675 16267675 155 155 

 11منطقه  158575511
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 11فرهنگي ورزشي شهداي منطقه 
6 14648114 75887757 27278515 27278515 155 155 

 11منطقه  151545711
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 جد حضرت ابوالفضل)ع(مذهبي، مس
1 455555 5 455555 455555 155 155 

 11منطقه  151455111
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
1 7575585 775255 2575785 2575785 155 155 

 155 155 11127728 11127728 1414855 15575878 7 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 11منطقه  156145111

 11منطقه  156575111
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
7 15517778 14747755 41727468 41727468 155 155 

 11منطقه  151545711
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد سيدالشهدا
7 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 62 155 41516572 41516572 17516572 1555555 8 ي و هنري، زهتابيتوسعه فضاهاي فرهنگ 11منطقه  156515111

 155 155 18655555 18655555 12555555 4655555 4 توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر غربي 11منطقه  156115811

 11منطقه  757555111

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  در حوزه محيط شهروندي

 طریق رسانه ملي 

7 674211 755555 1174211 1174211 155 155 

 11منطقه  151545211

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، ساماندهي محوطه آستانه امامزاده 

 حسن

7 1745555 4265555 2255555 2255555 155 155 

 11منطقه  551585811

وضوعي و موضعي توسعه هاي متهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

1 655555 717675 1117675 1187721 77 45 

 11منطقه  756545111
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
7 2754526 42177661 47151775 47151775 155 155 

 11منطقه  558515111

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

7 7555555 5 7555555 7555555 155 155 

 11منطقه  457445111
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک 

 ، سطح منطقهامالک پروژه هاي اولویت دار 
14 2665572 11811575 44554842 44117277 77 77 

 11منطقه  845515111
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت 

 هاي سطح منطقه
15 6555555 16777515 48777515 48777515 155 155 

 11منطقه  412555111
آباد و ها، خيابان یافتراهاحداث و تجهيز پياده

 لکالمهاي امينفرعي
2 8555555 2555555 15555555 15555555 155 155 

 11منطقه  751515111
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
11 7476774 41217545 75111214 75111214 155 155 

 155 155 45555555 45555555 14785455 14877655 16 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 11منطقه  457485111

 11منطقه  751575111
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
77 16157754 27426266 81754225 81754225 155 71 

 11منطقه  751115711

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

5 5 5 5 5 5 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 11منطقه  412525111
ي روگذر و زیرگذر عابر پياده، تجهيز و نگهدار

 پل عابر پياده سطح منطقه
7 747555 111516 1825516 1825516 155 155 

 11منطقه  754515111
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
4 454655 421177 277777 277777 155 155 

 11منطقه  754575111
، تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
1 1161115 4177777 7761157 7761157 155 155 

 155 155 47787771 47787771 12171542 15188717 16 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 11منطقه  754515111

 11منطقه  751525411

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

ه و گل و گياه سبز، تامين درخت و درختچ

 سطح منطقه

4 1185871 1778184 4551657 4551657 155 155 

 11منطقه  715515111
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
1 1555555 7771288 2671288 2671288 155 155 

 11منطقه  751525111
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 منطقه هاي سطحي، سطحآب
14 8715618 5171761 14117451 14117451 155 155 

 11منطقه  754525111
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
75 11475121 48581578 71178171 71178171 155 155 

 155 155 241788 241788 5 241788 1 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، گلچين 11منطقه  751545411

 155 155 5555555 5555555 7555555 1555555 1 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 11منطقه  754565111

 11منطقه  751525111
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
77 75168155 75541745 81751245 81751245 155 71 

 155 155 1676875 1676875 1476875 855555 4 اسازي معابر، سطح منطقهنورپردازي و زیب 11منطقه  754585111

 11منطقه  715565111
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
7 4271276 4585555 2271276 2271276 155 155 

 155 155 4817788 4817788 1452755 1785588 7 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 11منطقه  751555111

 11منطقه  845571811
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 18782 5 18782 18782 155 155 

 11منطقه  845571111
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 471455 5 471455 471455 155 155 

 11منطقه  845571211
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 14555 5 14555 14555 155 155 

 11منطقه  852115111
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 256555 256555 256555 155 155 

 155 155 15555555 15555555 1557555 7551555 2 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 11منطقه  457475111

 11منطقه  457455111
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
42 41555555 84146111 67846111 67414111 155 76 

 11نطقه م 751565111
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
15 7765528 7512627 16285775 16285775 155 155 

 11منطقه  412545111
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
7 6768411 6414155 18856711 18856711 155 155 

 11منطقه  858575111
هاي ازي و تعميرات اساسي ساختمانبازس

 اداري، سطح منطقه
15 15611442 17582526 42715114 42715114 155 155 

 155 155 41111772 41111772 12411772 1555555 15 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 11منطقه  412515111

 11منطقه  751575111

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، کانال جایگزین واقع معج

 در رفوژ مياني بزرگراه جوانه )شهيد چراغي(

15 7562748 5442871 6657587 6657587 155 155 

 11منطقه  452145111
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
7 1171155 1867215 7212515 7212515 155 155 

 11منطقه  454155411

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

7 717455 677555 1658455 1658455 155 155 
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 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

راردادهاي ق

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 11منطقه  454575411

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

4 715555 657551 1446551 1446551 155 155 

 11منطقه  454145111
هاي تندرو، تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس

 سطح منطقه
8 1481555 1478555 4271555 4271555 155 155 

 11منطقه  415515111
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، مسير 

 4و  1دوچرخه شماره 
11 1655555 2455555 8555555 8555555 155 155 

 11منطقه  151545111

ه ساخت و توسعه مساجد و اماکن کمک ب

مذهبي، حوزه علميه سفيران هدایت )امام 

 جعفر صادق)ع((

4 245555 5 245555 245555 155 155 

 11منطقه  151545511
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد سجاد)ع(
1 855555 1255555 4555555 4555555 155 75 

 11منطقه  151545611
خت و توسعه مساجد و اماکن کمک به سا

 مذهبي، مسجد امام
1 4155555 1755555 2555555 2555555 155 75 

 11منطقه  158575211
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي زمزم
4 14555555 46555555 25555555 25555555 155 155 

 11منطقه  158575811
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي ویژه بانوان فرهنگي
1 2771551 17712547 16758575 16758575 155 155 

 11منطقه  815575111
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
1 475255 571855 186555 186555 155 155 

 11منطقه  158575111
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، روباز وچمن 

 مصنوعي سطح منطقه
5 7555555 8761561 7761561 7761561 155 155 

 11منطقه  751515111
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
1 2277114 15187571 12887757 12887757 155 25 

 11منطقه  757525411
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
7 855555 4515555 4885555 4885555 155 155 

 155 155 2711555 2711555 4555555 4711555 4 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، سالمندان 11منطقه  751545111

 11منطقه  752525111
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
6 2754884 2645555 7147184 7147184 155 155 

 155 155 15841214 15841214 14257844 7181655 2 لهاي اسكان کارگري، سطح منطقهتوسعه مح 11منطقه  715585111

 11منطقه  751545111
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
7 772576 5 772576 772576 155 155 

 11منطقه  757515411

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

5 5 5 5 5 5 5 

 155 62 11641175 17777755 8777755 1555555 11 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 11منطقه  416545111

 155 155 4277775 4277775 1478555 1487775 4 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 11منطقه  416515111

 11منطقه  454575111
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
1 255555 1555555 1555555 1555555 155 155 

 11منطقه  455525111
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، پایانه برزو
7 718555 55541 711541 711541 155 155 

 11منطقه  417545111
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
7 5818421 5585187 11471518 11471518 155 155 

 155 155 1615555 1615555 741555 726555 4 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 11منطقه  457125111

 11منطقه  452155111
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 همنطق
7 874555 571181 1447181 1447181 155 155 

 155 155 11155555 11155555 2851155 8226755 4 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 11منطقه  452565111

 11منطقه  452125111
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
4 255555 777165 1777165 1777165 155 155 

 11منطقه  452115111
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
12 11721255 15674788 44425788 44425788 155 155 

 11منطقه  454155111
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
4 417155 481555 521455 521455 155 155 

 11منطقه  452145411
یل و نرده ایمني معابر، تعویض و نگهداري گاردر

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
5 1554874 1127865 7478714 7478714 155 155 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 444                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     
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 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 نقدغير
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 فيزیكي

 16منطقه  858575116
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
68 11546841 47155757 25147565 25147565 155 155 

 155 155 117126777 117126777 65576555 77115777 74 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 16منطقه  457475116

 16منطقه  751575716

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

ها و آوري آبهاي سطحي، احداث سرشاخهجمع

 کانال کمكي به کانال سجاد

8 7555555 8555555 7555555 7555555 155 155 

 16منطقه  454155416

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

داري پل پياده همسطح ایستگاه غيرریلي، نگه

 اتوبوس، سطح منطقه

2 156777 868655 1225177 1225177 155 155 

 155 155 1614271 1614271 2614276 4777777 71 هاي پليس راهور، یاسراحداث ساختمان 16منطقه  418575116

 16منطقه  452115116
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
47 6554118 6251871 18752251 18752251 155 155 

 16منطقه  416575116
هاي آموزش ترافيک، نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
16 1417514 1448555 4225514 4225514 155 155 

 16منطقه  455515416
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، پایانه باقري
8 1741541 7256287 2117262 2117262 155 155 

 16منطقه  417545116
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
17 5155678 5774677 11867175 11867175 155 155 

 16منطقه  415515116
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
4 5 1722775 1722775 1722775 155 77 

 16منطقه  418575416
حداث ساختمان هاي پليس راهور، تعمير و ا

 تجهيز ساختمان منطقه
15 4767481 8587567 7554655 7554655 155 155 

 16منطقه  454575116
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
6 1217485 7225555 2657485 2657485 155 155 

 16منطقه  452145116
یل و نرده ایمني معابر، تعویض و نگهداري گاردر

 گاردریل سطح منطقه
8 7171777 7151771 1277778 1277778 155 155 

 16منطقه  454155116
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
2 1518176 1267177 4777771 4777771 155 155 

 155 155 5555555 5555555 4214555 4546555 14 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 16منطقه  415545116

 16منطقه  412575116
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
6 4777777 1555555 7777777 7777777 155 155 

 155 155 11182555 11182555 5512275 5827515 12 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 16منطقه  457125116

 155 155 2852271 2852271 1758147 4821112 41 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 16منطقه  416515116

 16منطقه  455525116
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
5 1482555 1478555 4555555 4555555 155 155 

 155 155 44172858 44172858 11577256 11151126 16 راي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقهاج 16منطقه  452565116

 16منطقه  452145416
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
18 7864178 7151777 1775175 1775175 155 155 

 16منطقه  452125116
و رانندگي، سطح  هاي راهنمایينصب چراغ

 منطقه
7 4577777 2651156 8751151 8751151 155 155 

 16منطقه  454575416

احداث ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غير 

ریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس 

 سطح منطقه

4 755555 1867542 4567542 4567542 155 155 

 16منطقه  452155116
ترافيكي، سطح تعویض و نگهداري تجهيزات 

 منطقه
15 4858671 7575555 5878671 5878671 155 155 

 16منطقه  455515116
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 آباد )محله رجائي(شهري، اسماعيل
6 8181417 18577776 44681411 44681411 155 155 

 16منطقه  457445216
، تملک  احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها

 امالک پروژه هاي اولویت دار
15 5 68815557 68815557 68815557 155 155 

 16منطقه  845515116
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت 

 هاي سطح منطقه
18 11771147 47127712 75121571 75121571 155 155 

 16منطقه  756545416
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 شهري سطح منطقهخدمات 
2 5555555 12515555 17515555 17515555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

رفت پيش

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 16منطقه  151541516
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد حضرت خدیجه)س(
7 855555 1255555 4555555 4555555 155 155 

 16منطقه  151541416
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 الرضا)ع(بن موسيمذهبي، مسجد علي
8 1877172 7765775 5816282 5816282 155 77 

 155 155 14176815 14176815 8775777 5121811 5 توسعه و تجهيز سراي محله، وليعصر جنوبي 16منطقه  156115116

 16منطقه  151545816
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد الهادي
5 5624557 17756788 17155715 17155715 155 85 

 16منطقه  151455116
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
115 2727852 2875811 7512485 7512485 155 155 

 155 155 17861811 17861811 5556768 6147465 72 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 16منطقه  158155116

 16منطقه  815575116
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه
7 481855 815255 614555 614555 155 155 

 16منطقه  156545116
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
47 1544662 1118555 4176662 4176662 155 155 

 16منطقه  156115416
 7توسعه و تجهيز سراي محله، درمانگاه ناحيه 

 )ميدان باقري(
4 7555555 41555555 75555555 75555555 155 155 

 155 155 4555485 4555485 146812 1111571 41 توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد رجایي 16منطقه  156115716

 16منطقه  158575516
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه 

 ورزشي و تفریحي شهرک گلدسته-فرهنگي
7 5827151 17777777 17827158 17827158 155 155 

 16نطقه م 158575216

توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، توسعه 

هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح زمين

 منطقه

15 1545514 11461751 16754287 16754287 155 155 

 16منطقه  457455216
احداث و توسعه معابر غير بزرگراهي، خيابان 

 متري بهار و زیر گذر اکبر حسيني  25
17 45477728 26657566 87577572 87577572 155 155 

 16منطقه  457445416
اله ها، آیتاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 سعيدي
11 1867155 17751481 48778781 48778781 155 77 

 16منطقه  412545116
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
22 78668717 41826657 56575114 56575114 155 155 

 16منطقه  457455716

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، تملک 

آباد )شهيد متري ابراهيم 75طراحي و احداث 

 مهتدي(

17 78477712 75555555 11477712 11477712 155 155 

 16منطقه  457445716
ها، کندروهاي احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 آزادگان
45 51151747 27555555 155151747 155151747 155 155 

 155 155 47647652 47647652 11155461 14586511 47 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 16منطقه  457485116

 16منطقه  751565116
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
47 2685851 2722155 7652151 7652151 155 155 

 16طقه من 751575416

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

ها و آوري آبهاي سطحي، احداث سرشاخهجمع

 کانال کمكي به کانال حيدري

2 1125444 8777115 6122774 6122774 155 155 

 16منطقه  557515116
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 

 عمراني واقع در حریم منطقه هيجده 
47 42147517 5 42147517 42147517 155 77 

 16منطقه  858545416
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 16ساختمان مرکزي شهرداري منطقه 
15 12181525 72545555 27461525 27461525 155 155 

 16منطقه  457455116
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
158 68574775 156567547 172815217 172815217 155 155 

 16منطقه  254575116
هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

 آبادنعمت
17 2258825 7478712 17154752 17154752 155 155 

 16منطقه  751515116
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
71 47151818 57785418 11581674 11581674 155 155 

 16منطقه  457455116
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، بهسازي 

 پسندي( و خيابان پيروزيخيابان گمرک )نيک
8 2417455 8754551 15845451 15845451 155 155 

 16منطقه  151545416
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 زاده زید)ع(مذهبي، توسعه امام
12 2252212 2668455 7725817 7725817 155 84 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 16منطقه  151541116

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، مسجد جامع وليعصر)عج( شهرک 

 وليعصر)عج(

12 1277777 7277878 2777875 2777875 155 74 

 16منطقه  751525116
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
15 4811615 4851655 5747885 5747885 155 155 

 155 155 7155541 7155541 5755141 2777655 77 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 16منطقه  754565116

 16منطقه  751115716

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 477714 477714 477714 155 155 

 16منطقه  715515116
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
5 855555 1255555 4555555 4555555 155 155 

 16منطقه  751545116
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خليج 

 فارس
45 75657427 17227675 157457177 157457177 155 155 

 16منطقه  757555116

زیست حيطآموزش شهروندان در زمينه م

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

15 715555 755555 1415555 1415555 155 155 

 155 155 15467574 15467574 15466556 2775542 11 توسعه محلهاي اسكان کارگري، سطح منطقه 16منطقه  715585116

 16منطقه  715575116
توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي 

 شهري، سطح منطقه
41 7284181 11525755 41556581 41556581 155 155 

 16منطقه  412525116
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
16 4265561 4214555 2751561 2751561 155 155 

 16منطقه  751525416

ها و فضاي ایي، ترميم و تجهيز بوستانبازپير

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

5 1581657 1517751 7175185 7175185 155 155 

 16منطقه  754515116
تهيه و نصب پالک شناسائي اماکن و معابر 

 سطح منطقه
4 454655 421455 555555 555555 155 155 

 16منطقه  751515116
هاي آبرساني فضاي سبز، و اجراي شبكه طراحي

 سطح منطقه
16 11642255 42177558 75787781 75787781 155 155 

 16منطقه  757525416
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
5 581215 5 581215 581215 155 155 

 155 155 11754557 11754557 6818528 6848251 27 منطقه آميزي و پاکسازي نما، سطحرنگ 16منطقه  754515116

 16منطقه  752525116
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
12 1482555 1475117 4277117 4277117 155 155 

 16منطقه  757515416

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

زمانها در سا 12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

4 5 455555 455555 455555 155 71 

 155 155 8665847 8665847 2675754 4527811 45 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 16منطقه  754585116

 16منطقه  751525116
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
154 22855727 27116177 61647124 61647124 155 155 

 16منطقه  754575116
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
56 4614555 8764275 7652275 7652275 155 155 

 16منطقه  751545116
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
1 4252788 4755678 2615654 2615654 155 155 

 16منطقه  751575416
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 حاشيه بزرگراه آزادگان و مهتدي
17 41657761 86176522 78854545 78854545 155 155 

 16منطقه  751575116
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
54 14775574 75216661 27286717 27286717 155 155 

 16منطقه  754525116
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، معلم، 

 سبحاني، شادآباد، پژوتن و ایثارگران
41 4776755 8877876 7511766 7511766 155 155 

 16منطقه  551585816

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 طقههاي سطح منمعابر و تقاطع

7 5 1655555 1655555 1655555 155 76 

 16منطقه  852115116
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 275555 275555 275555 155 51 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 ياصل
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 16منطقه  845571816
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
7 118451 5 118451 118451 155 155 

 16منطقه  845571116
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
8 442415 5 442415 442415 155 155 

 16منطقه  845571216
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
2 777275 5 777275 777275 155 155 

 16منطقه  151545516
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، حوزه علميه المهدي
2 1555555 12555555 41555555 41555555 155 155 

 16منطقه  156115616
توسعه و تجهيز سراي محله، محله 

 الزمان)عج(، شهربانوصاحب
4 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

 16منطقه  151545616
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 معصوم)ع( 12مذهبي، مسجد 
5 1277762 7555555 2777762 2777762 155 155 

 16منطقه  151544116
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد مدرسه شهيد رجائي
7 7855555 6255555 14555555 14555555 155 155 

 16منطقه  156515516
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث 

 تئاتر روباز )سينماي محلي(آمفي
2 4155555 8755555 7555555 7555555 155 155 

 16منطقه  156515716
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، احداث موزه 

 شهدا
11 1152216 8565455 1677816 1677816 155 155 

 155 155 1255478 1255478 2665885 4587518 45 شهریور 11محله، توسعه و تجهيز سراي  16منطقه  156111516

 16منطقه  156575116
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
51 7155555 4214555 8441555 8441555 155 76 

 16منطقه  158575716
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث 

 شهریور( 11مجموعه ورزشي محله صادقيه )
6 1115811 17165676 45781227 45781227 155 155 

 16منطقه  151545216
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد اميرالمؤمنين)ع(
16 1267751 7217777 2787758 2787758 155 155 

 16منطقه  151575116
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
175 15255778 15124155 41177128 41177128 155 155 

 155 155 2757766 2757766 4521776 4681775 78 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 16منطقه  156145116

 155 155 1211667 1211667 5427176 4444865 25 توسعه و تجهيز سراي محله، فردوس 16منطقه  156115516

 17منطقه  845571117
منيت و مانيتورینگ هاي اینترنت، اارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
4 475162 5 475162 475162 155 155 

 17منطقه  845571817
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 156765 5 156765 156765 155 155 

 17منطقه  852115117
تامين افزاري، تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
4 5 476555 476555 476555 155 155 

 17منطقه  845571217
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
4 778255 5 778255 778255 155 155 

 17منطقه  557515117
م، عمليات اجراي طرح هاي عمراني حری

 عمراني واقع در حریم منطقه نوزده 
1 4561875 5 4561875 4561875 155 155 

 17منطقه  551585817

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقه معابر و تقاطع

1 5 1717714 1717714 1717714 155 155 

 66 155 47117625 47117625 11178152 8547868 18 توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد کاظمي 17منطقه  156115417

 17منطقه  151545117

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

سازي مسجد حضرت مذهبي، مرمت و مقاوم

 آبادابوالفضل نعمت

5 8555555 11847555 11847555 11847555 155 55 

 17منطقه  151541417
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 (7مذهبي، مسجد محله شماره)
7 7855555 1744825 11544825 11544825 155 155 

 17منطقه  151545617
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد در مدرسه شهيد مفتح
15 7774275 6715851 11187574 11187574 155 155 

 17منطقه  151541517
ک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن کم

 (1مذهبي، مسجد محله شماره)
1 16274555 1665555 45714555 45714555 155 57 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
ر مصوب اعنبا

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 78 155 7411781 7411781 8765274 4671287 12 توسعه و تجهيز سراي محله، شهرک رسالت 17منطقه  156115217

 17منطقه  151545517
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 عشرسازي مسجد اثنيمذهبي، مرمت و مقاوم
1 5878177 1676151 17572672 17572672 155 155 

 17منطقه  151541217
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 (5مذهبي، مسجد محله شماره)
7 1475555 8555555 1475555 1475555 155 1 

 17منطقه  151575117
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
57 15516715 4677781 14714664 14714664 155 155 

 155 155 11577611 11555221 7182578 6765711 71 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 17منطقه  156145117

 17منطقه  158575117
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، خانه کشتي و 

 زورخانه بنا
7 1244168 7526151 2211277 2211277 155 155 

 17منطقه  151545417

ساخت و توسعه مساجد و اماکن کمک به 

سازي مسجد حضرت مذهبي، مرمت و مقاوم

 آباد شمالياکبر و عبدلعلي

17 7174755 8565555 7114755 7114755 155 155 

 17منطقه  152545117

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، سطح رساني به آسيبخدمات

 منطقه

15 1261575 4245545 7751555 7751555 155 155 

 155 155 17761158 17761158 7181477 15445511 77 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 17منطقه  158155117

 45 155 7472422 7472422 8877745 4885717 41 آبادنوتوسعه و تجهيز سراي محله، خاني 17منطقه  156115717

 17منطقه  815575117
هاي اجتماعي و فرهنگي، وهشمطالعه و پژ

 سطح منطقه 
5 412255 5 412255 412255 155 155 

 17منطقه  151545717
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 بهمن 44مذهبي، مسجد در پارک 
1 4261628 6777777 15661625 15661625 155 57 

 17منطقه  151455117
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
47 5752417 7121877 7851714 7851114 155 155 

 17منطقه  156575117
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
77 11414561 6786515 45425851 45425851 155 75 

 17منطقه  158575717
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سالن اسكواش 

 قيانوري 17مجموعه مناطق 
4 155555 1155555 4555555 4555555 155 11 

 17منطقه  151541717
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 (2مذهبي، مسجد محله شماره)
4 1227567 6255555 7627567 7627567 155 155 

 62 155 16554587 16554587 14547757 5546185 12 توسعه و تجهيز سراي محله، دولتخواه 17منطقه  156115117

 17منطقه  151545817

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

سازي مسجد حضرت مذهبي، مرمت و مقاوم

 آباد جنوبيالزمان)عج( عبدلصاحب

5 5811185 11865155 11758745 11758745 155 52 

 17منطقه  151541117
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 (4مذهبي، مسجد محله شماره)
4 7855555 6255555 14555555 14555555 155 155 

 17منطقه  412575117
احداث روگذر و زیرگذر عابرپياده، احداث پل 

 عابر پياده سطح منطقه
1 715555 5 715555 715555 155 155 

 17منطقه  454155117
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
44 2555715 2748456 6661516 6661516 155 74 

 17نطقه م 452145117
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
41 15257746 17612424 47411515 47411515 155 155 

 17منطقه  452145417
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
11 5124754 1788412 1157448 1157448 155 155 

 17منطقه  452125117
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
8 565744 5 565744 565744 155 155 

 17منطقه  452115117
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
12 8281766 1116175 12425147 12425147 155 155 

 17منطقه  454155417

ي نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عموم

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

11 4454145 4474455 2262745 2262745 155 155 

 17منطقه  416545117
هاي آموزش ترافيک، شهرک احداث پارک

 17ترافيک منطقه
45 4147527 8855555 7717527 7717527 155 14 

 17منطقه  417545117
علولين و سالمندان، بهسازي معابر جهت تردد م

 سطح منطقه
18 2118712 4126486 1285424 1285424 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 ل هزینه ک کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 155 1558755 1558755 825455 681155 44 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 17منطقه  416515117

 17منطقه  416575117
هاي آموزش ترافيک، نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
6 1755615 1265555 4165615 4846571 72 155 

 77 155 41571116 41571527 15112678 15718821 17 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 17منطقه  452565117

 17منطقه  454575417

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

5 851857 155555 1251857 1251857 155 155 

 17منطقه  454575117
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
7 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 155 155 11848877 11847587 5657151 5115286 15 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 17منطقه  457125117

 17منطقه  455515117
اي درون سوارهها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 مترو 7شهري، خط 
1 4771855 8574555 7567855 7567855 155 155 

 17منطقه  455525117
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 درون شهري، سطح منطقه
14 7765858 4155555 8565858 8565858 155 155 

 17منطقه  415511117
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
7 178585 555555 128585 128585 155 155 

 17منطقه  452155117
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
11 4287565 865574 7127814 7174724 77 155 

 17منطقه  751115717

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 5 5 5 5 5 

 17منطقه  757515417

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 5 5 5 5 5 

 17منطقه  751575117
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
87 45876561 88478156 71772677 71651771 155 155 

 17منطقه  751525417
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، نگهداري بوستان والیت
11 75161817 42774557 55117174 55112721 155 71 

 17منطقه  751555117

توسعه جنگلكاري و کمربند سبز پيرامون شهر، 

توسعه جنگلكاري منطقه )اطراف حرم مطهر 

 امام خميني)ره((

7 855555 1551255 4151255 4151255 155 155 

 17منطقه  751525117
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
77 57561757 57561157 158186214 158184484 155 71 

 17منطقه  751565117
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
14 17565761 11675552 75761521 75761521 155 22 

 17منطقه  751545117
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شقایق و 

 آزادگان )ایرانيان(
48 44458478 58555555 16458478 16458478 155 78 

 17منطقه  412525117
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
8 182711 257425 1112411 1112411 155 155 

 17منطقه  457445117
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراهها ، تملک 

 امالک پروژه هاي اولویت دار ، سطح منطقه
11 17762771 77777776 117762775 117111817 155 155 

 17منطقه  845515117
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت 

 هاي سطح منطقه
18 41555555 55555555 18555555 18555555 155 61 

 17منطقه  757555117

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

15 162815 5 162815 162815 155 155 

 17منطقه  751525717

ها و فضاي ز بوستانبازپيرایي، ترميم و تجهي

سبز، تامين درخت، درختچه و گل و گياه سطح 

 منطقه

1 1755275 665415 4165185 4865472 78 68 

 155 155 41771517 41771517 7257167 11772775 25 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 17منطقه  754515117

 17منطقه  751545117
ميني، هاي سطحي و زیرزکنترل و پایش آب

 سطح منطقه
4 1817455 1255555 7517455 4688455 77 66 

 17منطقه  254575117

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران ساخت و تجهيز سوله

 بوستان والیت

14 7871828 11255555 41571828 41571828 155 71 

 155 155 72117175 72117175 11576454 18512616 46 سطح منطقه نصب و ترميم سنگدال و جداول، 17منطقه  457485117
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

ت پيشرف

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 17منطقه  751515117
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
27 15817515 48457475 78666425 78666425 155 155 

 17منطقه  457455417
تعریض معابر غيربزرگراهي، احداث خيابان 

 شكوفه )تملک و اجرا(
1 1277774 11555555 42777774 42777774 155 62 

 17منطقه  412545117
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
71 71141715 75851741 81147471 81147471 155 155 

 17منطقه  858575117
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
72 12727522 42715121 77742871 76165815 78 155 

 17منطقه  457455117
تعریض معابر غيربزرگراهي، احداث خيابان 

 شقایق )تملک و اجرا(
15 15751675 42277777 72651667 72651667 155 155 

 17منطقه  457455117
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
52 22152187 177651114 111755661 111654861 155 61 

 155 155 11545515 11545515 55111861 41251667 41 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 17منطقه  457475117

 17منطقه  751545417
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 والیت
24 17758486 54555555 14258486 14258486 155 71 

 17منطقه  751515117
 هاي آبرساني فضاي سبز،طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
42 17455574 47572126 24467425 24467425 155 155 

 17منطقه  754525717
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، حاشيه 

 اتوبان آزادگان
47 11827775 47776687 21826177 21826177 155 155 

 17منطقه  754515117
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
1 757255 115825 217525 217525 155 155 

 17منطقه  757525417
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
2 857755 1412555 1741755 1741755 155 155 

 17منطقه  754525417
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، خيابان 

 خالزیل
7 7174455 1155555 15674455 15674455 155 155 

 155 155 1512576 1512576 811772 754152 1 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 17منطقه  754585117

 17منطقه  754575117
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
11 1742155 1667147 7651617 7725617 66 65 

 17منطقه  752525117
شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، آموزش 

 سطح منطقه
11 1651558 1847585 7275588 7275588 155 155 

 84 155 17878715 17878715 7774765 7182575 14 هاي اسكان کارگري، سطح منطقهتوسعه محل 17منطقه  715585117

 17منطقه  715565117
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عابر، سطح منطقهعمومي در م
1 2858718 2255555 7558718 7558718 155 72 

 17منطقه  715515117
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
7 755555 876711 776711 776711 155 155 

 155 155 4678246 4678246 1675556 1588245 15 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 17منطقه  754565117

 155 155 8177657 8177657 4781557 7114755 1 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 17منطقه  751585117

 17منطقه  754525117
ـ  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ماهان

 مادرـ بخشنده 
75 2457111 7775857 1855715 1855715 155 155 

 45منطقه  457445145
، توسعه و بهسازي بزرگراهها ، تملک احداث 

 امالک پروژه هاي اولویت دار ، سطح منطقه
1 5 287611152 287611152 287611152 155 155 

 45منطقه  558515145

هماهنگي تامين زیرساخت ها و ایجاد محرک 

توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهي 

 و نوسازي بافت هاي فرسوده ، سطح منطقه 

1 4555555 5 4555555 4555555 155 155 

 45منطقه  157515145
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي و تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه
1 7552555 75555555 77552555 77552555 155 155 

 45منطقه  756545145
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
1 7181815 67551457 74442772 74442772 155 155 

 45منطقه  845515145
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت 

 هاي سطح منطقه
1 77165525 15185545 152555515 152555515 155 155 

 45منطقه  412545145
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
75 14771176 7871857 44566651 44566651 155 155 

 45منطقه  751515145
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
47 42488151 51855142 61688671 61688671 155 155 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       464

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

ردادهاي قرا

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 45منطقه  751565145
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
41 7775711 15142572 45885251 45885251 155 155 

 155 155 41255645 41255645 16551717 6671654 11 روها، سطح منطقهاث و تجهيز پيادهاحد 45منطقه  412515145

 45منطقه  457415245
تعریض معابر غيربزرگراهي، خيابان شهيد 

 رجایي
17 12164658 25551621 57162157 57162157 155 28 

 76 155 15286785 15286785 5575568 2616712 14 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 45منطقه  457485145

 155 155 6116755 6116755 5555555 4816755 8 آبادتعریض معابر غيربزرگراهي، امين 45منطقه  457415145

 45منطقه  557515145
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 

 عمراني واقع در حریم منطقه بيست 
11 5548817 5 5548817 5548817 155 155 

 45منطقه  254575145

هاي پشتيباني مدیریت بحران، احداث پایگاه

هاي مدیریت بحران سطح ساخت و تجهيز سوله

 منطقه

7 171818 7528555 7111818 7111818 155 24 

 45منطقه  457445445
ها، امتداد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 حرم تا حرم-السالم(بزرگراه امام علي )عليه
7 2555555 15555555 15555555 15555555 155 155 

 155 155 45582551 45582551 11251175 6158181 11 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 45منطقه  457475145

 45منطقه  457455145
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
85 51572714 116748777 187785155 186185155 155 155 

 45منطقه  751575145
هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

 4آوري آبهاي سطحي، کانالهاي درجه جمع
11 14215165 44171786 75126157 75126157 155 155 

 45منطقه  715515145
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
11 7145772 7545545 8125757 8125757 155 155 

 45منطقه  457415445

تعریض معابر غيربزرگراهي، تعریض گذر و 

معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظيم و مطالعه 

 زیرگذر حرم

14 14555845 42544555 78547145 78547145 155 155 

 45منطقه  858575145
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
42 2544574 6515858 14577166 14577166 155 155 

 155 155 15781876 15781876 2861877 15817777 12 الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 45منطقه  751555445

 155 155 14762786 14762786 2666686 1275555 14 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 45منطقه  754515145

 45منطقه  754575145
ي تبليغاتي، تزیيني، تهيه و نصب تابلوها

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
8 1162747 7654862 5561517 5561517 155 155 

 45منطقه  757555145

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

4 471564 5 471564 471564 155 155 

 155 155 5768127 5768127 1771414 2552611 8 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 45منطقه  754585145

 155 155 7466721 7466721 1175168 1276155 8 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 45منطقه  754565145

 71 155 1515565 1515565 155555 745565 7 5توسعه محلهاي اسكان کارگري، ناحيه  45منطقه  715585145

 45منطقه  412525145
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده، سطح منطقه
1 1152658 1517655 7416858 7416858 155 155 

 45منطقه  752515145
آوري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
2 4646857 1117555 7726157 7726157 155 155 

 45منطقه  751575145
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
74 18715468 78815125 54775248 54775248 155 66 

 45منطقه  754525145
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
18 8845746 1571158 17856572 17856572 155 155 

 45منطقه  754515145
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
7 1788275 28575 4514545 4514545 155 155 

 45منطقه  757515445

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 5 5 5 5 5 

 45منطقه  715565145
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
5 181485 428715 1551825 1551825 155 155 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 461                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 مصوب نقداعتبا ر
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 45منطقه  751545445
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ 

 آباد قيصریه(مينياتوري )دولت
11 11715177 77714154 51447525 51447525 155 11 

 45منطقه  751525445

ها و فضاي بوستانبازپيرایي، ترميم و تجهيز 

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

7 5555255 2725775 7778775 7778775 155 155 

 45منطقه  752525145
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
1 1258516 125785 1521576 1521576 155 155 

 45منطقه  751545145
سطحي و زیرزميني،  هايکنترل و پایش آب

 سطح منطقه
1 785754 811771 1571727 1571727 155 155 

 45منطقه  757575445
ساماندهي و بهسازي آرامستانهاي تاریخي، 

 سطح منطقه
7 585555 5 585555 585555 155 155 

 155 155 7517854 7517854 1886846 1255542 7 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 45منطقه  751585145

 45منطقه  751515145
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
42 11748177 41411155 77171727 77171727 155 155 

 45منطقه  751115745

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

1 5 5 5 5 5 5 

 45منطقه  757525445
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
5 5 714186 714186 714186 155 155 

 68 155 77525847 77525847 11715827 15847765 7 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خانواده 45منطقه  751545545

 45منطقه  751525145
ها و فضاي يم و تجهيز بوستانبازپيرایي، ترم

 سبز، سطح منطقه
51 22776268 27128475 66862118 66862118 155 77 

 45منطقه  845571245
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 767855 5 767855 767855 155 155 

 45منطقه  845571845
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ یسارائه سرو

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 147515 5 147515 147515 155 155 

 45منطقه  852115145
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 14164 14164 14164 155 155 

 45منطقه  845571145
ینترنت، امنيت و مانيتورینگ هاي اارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
1 485652 5 485652 485652 155 155 

 45منطقه  417545145
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
15 4752755 4171715 5578745 5578745 155 155 

 155 155 175785 175785 5 175785 2 منطقهآموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح  45منطقه  416515145

 45منطقه  452115145
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
45 5846885 2225771 15586778 15586778 155 155 

 45منطقه  455515145
سوارهاي درون ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، جوانمرد
6 8581554 17224555 48515554 48515554 155 155 

 45منطقه  452145445
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر، سطح منطقه
12 1417617 454555 1571617 1571617 155 155 

 45منطقه  454155445

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 ح منطقهاتوبوس سط

2 545577 724527 686124 686124 155 155 

 45منطقه  455525445
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 شهري، سطح منطقهدرون
4 275166 5 275166 275166 155 155 

 45منطقه  454155145
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
15 7447777 1547814 2121511 2121511 155 155 

 45منطقه  151541745
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 محمد)ص(مذهبي، مسجد صادق آل
1 155555 1155555 4555555 4555555 155 155 

 45منطقه  457585745
احداث و توسعه پارکينگ، پارکينگ طبقاتي 

 برج طغرل
4 241275 1122515 1585555 1585555 155 155 

 45منطقه  151545145
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، امامزاده ابوالحسن
1 5 1774555 1774555 1774555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 نقد اعتبا رمصوب
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 45منطقه  152545145

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، سطح رساني به آسيبخدمات

 منطقه

7 642655 5 642655 642655 155 17 

 45منطقه  151541545
و اماکن کمک به ساخت و توسعه مساجد 

 مذهبي، مسجد امام رضا)ع(
5 884555 5 884555 884555 155 155 

 45منطقه  757575245
ساماندهي و بهسازي آرامستانهاي تاریخي، 

 آرامگاه تختي
1 5 5 5 5 5 5 

 45منطقه  858545145
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 45کلنيک منطقه احداث درمانگاه و پلي
6 1512887 47547775 45522577 45522577 155 155 

 46 155 5551267 5551267 2557555 1552267 1 آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، حمزه 45منطقه  156115645

 45منطقه  151455145
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
7 6557761 7627755 11656861 11656861 155 155 

 45منطقه  815575145
هاي اجتماعي و فرهنگي، العه و پژوهشمط

 سطح منطقه 
1 755455 48555 761455 761455 155 155 

 45منطقه  151541445
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 4اي شماره مذهبي، مسجد محله
7 215555 5 215555 215555 155 155 

 45منطقه  156575145
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 همنطق
8 5115848 1672781 1882777 1882777 155 155 

 45منطقه  151545745
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، حرم حضرت عبدالعظيم
7 1715814 2281548 14274176 14274176 155 155 

 155 155 75872454 75872454 16177861 14272541 5 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، برج طغرل 45منطقه  156515145

 45 155 4166751 4166751 845555 1586751 8 توسعه و تجهيز سراي محله، عالیين 45منطقه  156111145

 68 68 47617515 41141672 1417562 45252455 11 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 45منطقه  156145145

 45منطقه  151541145
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 هبي، مسجد امام حسن عسگري)ع(مذ
5 581855 5 581855 581855 155 155 

 155 155 1427116 1427116 267625 157416 7 آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، عباس 45منطقه  156115545

 45منطقه  151545145
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد ساجدین
4 4767157 7466265 5816477 5816477 155 155 

 45منطقه  156515545
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، بازسازي 

 بيمارستان فيروزآبادي
1 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

 45منطقه  156545145
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
7 412615 47818 476551 476551 155 155 

 45ه منطق 151541545
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، حسينيه پيروان شهداي کربال
1 755555 155555 1555555 1555555 155 155 

 45منطقه  454575445

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

6 567418 1581111 4122777 4122777 155 155 

 45منطقه  416575145
هاي آموزش ترافيک، نگهداري و تجهيز پارک

 سطح منطقه
4 1457674 1118761 4278617 4278617 155 15 

 45منطقه  452155145
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
2 717745 768555 1677745 1677745 155 155 

 45منطقه  454575145
مل و نقل عمومي هاي حاحداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
4 267156 5 267156 267156 155 155 

 155 155 7115455 7115455 4527555 1511155 4 احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، سطح منطقه 45منطقه  412575145

 45منطقه  452145145
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
11 2252541 1756884 8714867 8714867 155 155 

 45منطقه  452125145
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
5 1552555 4545555 7542555 7542555 155 5 

 155 155 7168526 7168526 1154455 1277176 7 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 45منطقه  457125145

 155 155 11642877 11642877 6776111 7245684 18 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 45طقه من 452565145

 45منطقه  415575145
بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، 

 سطح منطقه
8 7514856 156167 2415621 2415621 155 155 
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 (الیهزار رتهران )مبالغ به  یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 67 155 74525515 74525515 8577187 45725614 12 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 45منطقه  158155145

 45منطقه  158575745
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين چمن 

 مصنوعي سطح منطقه
17 5642414 1521115 17785764 17785764 155 155 

 45منطقه  151575145
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
6 11474545 14715626 47854617 47854617 155 155 

 45قه منط 151545545
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 هاشم)ع(مذهبي، مسجد قمر بني
1 855555 1255555 4555555 4555555 155 155 

 155 155 4571455 4571455 1655555 171455 1 توسعه و تجهيز سراي محله، بهشتي 45منطقه  156115245

 45منطقه  156515145
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، محوطه 

 45ازي آثار فرهنگي و تاریخي منطقه س
7 875555 5 875555 875555 155 71 

 45منطقه  158575845
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، سوله ورزشي 

 )حضرت عبدالعظيم حسني)ع((
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 45منطقه  551585845

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحو یكپارچه شهري، تهيه

  5هاي سطح منطقه  معابر و تقاطع

1 5 5 5 5 5 5 

 41منطقه  715565141
هاي بهداشتي ها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
7 257515 1225855 1655185 1655185 155 155 

 41منطقه  754575141
ني، تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیي

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
6 7577654 11156117 12124571 12124571 155 155 

 41منطقه  751525141
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
26 78215785 78811118 17544121 86744567 72 77 

 71 155 8577124 8577124 7174515 4751141 17 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 41منطقه  754585141

 41منطقه  751525141
آوري الیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع

 هاي سطحي، سطح منطقهآب
11 6687755 4765252 11652157 11477766 75 57 

 41منطقه  757525441
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
1 177515 5 177515 177515 155 155 

 41منطقه  751575441

احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

هاي بندي حاشيه بزرگراهها و رمپ و لوپتراس

 مبادي ورودي

76 11778176 41165672 77144574 76752478 155 155 

 41منطقه  751545141
چاي احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، قوري

 4و  1فاز 
14 5767745 17765752 17782417 17782417 155 155 

 41منطقه  751545441
 1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمال فاز 

 4و 
7 5627515 12555555 17627515 17821255 77 155 

 41منطقه  751545741
و  1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، فتح فاز 

4 
6 5567715 14187544 16756774 16756774 155 155 

 155 75 2787746 5452546 2822448 585754 4 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 41منطقه  754565141

 155 155 2247122 2247122 1675775 4541412 15 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 41منطقه  751585141

 41منطقه  751575141
شهري، سطح  احداث و توسعه فضاي سبز معابر

 منطقه
72 14158815 48514815 76447475 77521128 66 155 

 75 155 6622461 6622461 2478171 2521278 7 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 41منطقه  754515141

 41منطقه  751115741

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي برداري از سيستمطراحي، احداث و بهره

 گيرسوبگبر و زبالهر

4 5 1757582 1757582 1757582 155 155 

 41منطقه  715515141
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
4 1277711 7758718 2658721 2658721 155 57 

 41منطقه  754515141
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 سطح منطقه
8 4412216 4725271 2812715 2812715 155 155 

 41منطقه  757515441

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 5 5 5 5 5 

 41منطقه  412525141
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
4 1565555 1546755 7156755 7156755 155 155 

 41منطقه  752525141
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
1 4877617 4174725 2648157 2648157 155 155 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       466

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

اردادهاي قر

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 41منطقه  751515141
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 سطح منطقه
26 17155678 21867256 81225422 85285524 76 77 

 41منطقه  757555141

زیست در زمينه محيط آموزش شهروندان

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

4 727275 5 727275 727275 155 155 

 41منطقه  754525141
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
18 17844175 47815176 71471617 78851551 76 87 

 41منطقه  457455141
گيري و مرمت نوار حفاري، روکش اساسي، لكه

 سطح منطقه
25 52177681 178761151 171115814 166877751 77 155 

 41منطقه  457425741
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 خودروایرانـلشگري
15 75668172 67777727 117668127 117668127 155 155 

 41منطقه  751575241
هاي اصلي هدایت و هسازي شبكهاحداث و ب

 آوري آبهاي سطحي، مسيل دستوارهجمع
8 7271781 7176871 14587774 14587774 155 77 

 75 77 151641557 157176557 88775561 24651718 41 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 41منطقه  457475141

 41منطقه  457445441
ها، احداث اهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگر

 کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد
1 5148217 17778412 17144861 17144861 155 155 

 155 155 18421611 18421611 6577518 6412781 12 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 41منطقه  457485141

 41منطقه  751565141
هاي فلزي نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه

 روي نهرها، سطح منطقه
7 7221584 45117122 75152158 46544117 75 57 

 41منطقه  457445141

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

رمپ و لوپ شمالي تقاطع غيرهمسطح آزادگان 

 فتح

14 1251714 44247277 47675611 46555241 78 155 

 41منطقه  457425141
قاطع غيرهمسطح، ایران احداث و توسعه ت

 بزرگراه فتحخودروـ
11 11278727 41764677 77217478 77171111 77 81 

 41منطقه  751515141
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه 

 فلزي، سطح منطقه
15 11261778 7174712 12865715 5411615 78 72 

 41منطقه  858545441
داري، هاي اتملک، احداث و تجهيز ساختمان

 ساختمان آزمایشگاه مقيم منطقه
4 1555555 7277244 2777244 2777244 155 61 

 41منطقه  858575141
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
7 7815517 6886256 14776711 11662556 78 155 

 41منطقه  751575141

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

ي آبهاي سطحي، یاس، گلها، بزرگراه آورجمع

 فتح

5 755161 7785586 2415655 2415655 155 155 

 41منطقه  412575141
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
6 15716486 14567152 47581714 45755881 68 155 

 41منطقه  751525441

فضاي  ها وبازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه 

 سطح منطقه

18 7578467 7288668 1557187 1557187 155 155 

 41منطقه  412545141
ها، سطح راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 منطقه
15 15551515 14258678 41751788 42867621 66 155 

 41منطقه  751575441

اي اصلي هدایت و هاحداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، کانال زیرگذر تقاطع جمع

 بزرگراه فتح-چيتگر

1 2115118 15787812 15125775 15125775 155 75 

 41منطقه  751575741

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، بزرگراه فتح از پل جمع

 کفش ملي تا رودخانه وردآورد

7 2446472 17771881 16417755 16417755 155 155 

 41منطقه  457425441
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بزرگراه 

 بلوار گلهاـفتح
14 44127714 55777841 16127577 16127577 155 155 

 41منطقه  551585841

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي اجرایي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح منطقهقاطعمعابر و ت

7 5 1161242 1161242 1161242 155 155 

 41منطقه  454155441

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

1 1877256 1515155 7487517 7487517 155 155 

 41منطقه  454575141
عمومي  هاي حمل و نقلاحداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
6 1856572 7771771 5525271 5525271 155 155 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 464                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 ینه کل هز کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 41منطقه  454575441

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

7 717824 168158 1157176 1157176 155 155 

 41منطقه  455525141
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 نطقهشهري، سطح مدرون
2 1448574 1127525 4715871 4715871 155 72 

 41منطقه  452145441
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
15 2125811 2427576 6762415 6762415 155 155 

 155 155 12486174 12486174 1555555 1417174 8 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 41منطقه  452565141

 74 155 6527742 6527742 8471851 4454417 7 توسعه و تجهيز سراي محله، غزالي 41منطقه  156115641

 41منطقه  151545741
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام حسين)ع(
4 4475555 1577881 7187181 7187181 155 155 

 41منطقه  151455141
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
4 2555555 145555 2845555 2845555 155 155 

 41منطقه  815575141
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه 
7 485555 855575 685575 685575 155 155 

 41منطقه  158575741
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سوله 

 هاي توپي )شهرک دانشگاه(ي رشتهورزشي برا
5 4751716 11451771 17557715 17557715 155 47 

 41منطقه  156545141
ها، سطح خانهها و قرائتنگهداري کتابخانه

 منطقه
1 177755 5 177755 177755 155 155 

 62 155 12817187 12817187 15275476 2162211 1 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، فرهنگيان 41منطقه  156115741

 41منطقه  151545441
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام مهدي)عج(
4 4152415 1542774 15416851 15416851 155 77 

 41منطقه  152545141

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، سطح رساني به آسيبخدمات

 منطقه

7 4757525 8858751 7557721 7557721 155 155 

 155 155 8675215 8675215 2175525 4577615 2 توسعه و تجهيز سراي محله، دریا 41منطقه  156111141

 155 155 2471856 2471856 1677255 4776156 4 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 41منطقه  156145141

 41منطقه  158575241
رزشي , احداث توسعه و تجهيز فضاهاي و

 مجموعه ورزشي چند منظوره ورزشي نيلوفر
8 1725651 4717187 2712812 2712812 155 155 

 155 155 6157212 6157212 8417781 1667221 1 توسعه و تجهيز سراي محله، وردآورد 41منطقه  156115141

 41منطقه  151545141
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 عصر)عج(مذهبي، مسجد ولي
7 4166555 4458555 2772555 2772555 155 75 

 71 155 14182771 14182771 7561285 7511571 15 توسعه و تجهيز سراي محله، تهرانسر شمالي 41منطقه  156115241

 155 155 1825645 1825645 525555 1155645 7 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 41منطقه  415545141

 41منطقه  417545141
بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، 

 سطح منطقه
5 161571 755555 1861571 1861571 155 155 

 155 155 15518551 15518551 6727728 1148111 4 هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 41منطقه  416545141

 87 155 1574472 1574472 741555 885472 4 سطح منطقه آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، 41منطقه  416515141

 41منطقه  452145141
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
1 1177871 1181255 4781121 4781121 155 155 

 41منطقه  452125141
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
2 1171168 4655555 7771168 7771168 155 155 

 67 155 16545526 16545526 6765647 7572145 16 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 41منطقه  457125141

 41منطقه  452115141
تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

 سطح منطقه
14 7258551 7582675 16545674 16545674 155 155 

 41منطقه  415515141
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
4 1177655 1111717 4711117 4711117 155 155 

 41منطقه  452155141
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
2 4552811 272255 4777511 1612281 81 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 41منطقه  454155141
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
7 1117557 1278575 7415577 7415577 155 155 

 41منطقه  157515141
تملک اراضي وامالک جهت کاربري ورزشي ، 

 تفریحي ، سطح منطقه
4 12755155 12554725 47257825 41177585 72 67 

 41منطقه  845571841
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از سخت
1 5 117555 117555 117555 155 155 

 41منطقه  852115141
افزاري، تامين تهيه و نصب تجهيزات سخت

 اي و )برق اضطراري( تجهيزات رایانه
1 5 214762 214762 214762 155 155 

 41منطقه  845571141
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 افزارشبكه، پشتيباني از نرم
2 5 152776 152776 152776 155 155 

 41منطقه  845571241
هاي اینترنت، امنيت و مانيتورینگ ارائه سرویس

 ايشبكه، پشتيباني و تامين تجهيزات رایانه
1 5 755555 755555 755555 155 155 

 41منطقه  151575141
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح 

 منطقه
2 2554125 7258156 1757557 1757557 155 155 

 41قه منط 156575141
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
1 4757717 4285454 2617585 2617585 155 155 

 15 155 5772477 5772477 2455555 1172477 2 توسعه و تجهيز سراي محله، چيتگر شمالي 41منطقه  156115841

 41منطقه  156111241
( 7توسعه و تجهيز سراي محله، محله)

 تهرانسرشرقي
1 4661872 8761745 7687512 7687512 155 55 

 155 72 7781247 7581247 1857745 1782157 4 نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 41منطقه  158155141

 41منطقه  756545141
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
5 41775555 25581555 84551555 84551555 155 67 

 41منطقه  457445741
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، تملک 

 امالک پروزه هاي اولویت دار ، سطح منطقه 
1 45412525 72427545 112287585 112287585 155 76 

 41منطقه  845515141
تملک اراضي و امالک جهت سایر ماموریت هاي 

 سطح منطقه
1 72555555 75776555 82776555 82712886 155 155 

 44منطقه  454575444

هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

غيرریلي، نصب پل پياده همسطح ایستگاه 

 اتوبوس سطح منطقه

1 715555 145555 1155555 1155555 155 155 

 44منطقه  454155444

نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

غيرریلي، نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه 

 وبوس سطح منطقهات

4 455555 556515 156515 156515 155 155 

 44منطقه  452155144
تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، سطح 

 منطقه
4 2256577 2185415 7416612 2886612 51 17 

 44منطقه  452145444
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 نرده ایمني معابر سطح منطقه
4 1711655 4268617 7682817 1182817 28 28 

 44منطقه  452145144
تعویض و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر، 

 گاردریل سطح منطقه
5 2571876 8247851 15541467 6217178 65 11 

 44منطقه  455525144
سوارهاي ها و پارکتجهيز و نگهداري پایانه

 شهري، سطح منطقهدرون
5 1215611 1156155 7446711 7446711 155 155 

 155 155 1518755 1518755 816555 256755 4 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 44منطقه  416515144

 12 12 4147711 4616772 1718711 1581787 4 طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 44منطقه  457125144

 44منطقه  452115144
ئم عمودي ترافيكي، تعویض و نگهداري عال

 سطح منطقه
8 2211866 7165771 6174845 6174845 155 77 

 44منطقه  454155144
نگهداري ایستگاههاي حمل و نقل عمومي 

 غيرریلي، سطح منطقه
7 1547785 1611555 7255785 7255785 155 155 

 44منطقه  417545144
بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، 

 هسطح منطق
8 4172555 744557 7858557 7858557 155 155 

 44منطقه  454575144
هاي حمل و نقل عمومي احداث ایستگاه

 غيرریلي، سطح منطقه
7 4171181 1761648 2114777 2114777 155 155 

 44منطقه  452125144
هاي راهنمایي و رانندگي، سطح نصب چراغ

 منطقه
7 1518265 2611718 5646778 5646778 155 155 

 44منطقه  415515144
احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح 

 منطقه
15 1111516 18217147 42178151 42156151 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 مصوب نقداعتبا ر
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 155 77 11578111 11476676 6567158 6855864 7 اجراي عالیم افقي ترافيكي، سطح منطقه 44منطقه  452565144

 155 155 717751 717751 574685 768271 4 نگهداري معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 44منطقه  415545144

 44منطقه  457455744
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، معابر محله 

 گلستان غربي
6 7168756 17555555 46168756 46168756 155 155 

 44منطقه  457455844
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، معابر فرعي 

 آزادشهر و پيكانشهر
15 6772271 75545555 76652271 76652271 155 68 

 44منطقه  457451544
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، محله اميد 

 دژبان
5 2555555 1161476 11861476 11477888 71 155 

 16 155 17415567 17415567 5765754 17667861 14 نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 44منطقه  457485144

 44منطقه  254575144

هاي پشتيباني مدیریت بحران، اهاحداث پایگ

هاي مقاوم در برابر زلزله احداث و تجهيز سوله

 گانه2نواحي 

5 4127717 5711885 6112717 6512714 155 155 

 44منطقه  858575144
هاي بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

 اداري، سطح منطقه
12 15772225 18541727 71755167 47185617 77 71 

 155 155 75515174 75515174 41515174 7555555 15 ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 44منطقه  457475144

 44منطقه  557515144
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 

 عمراني واقع در حریم منطقه بيست ودو 
7 5217455 5 5217455 5217455 155 155 

 61 77 8122162 8477662 1646555 2255662 8 انهار، سطح منطقه الیروبي و بازسازي 44منطقه  751555144

 44منطقه  715515144
هاي بهداشتي عمومي در معابر، احداث سرویس

 سطح منطقه
7 8271511 1555555 17271511 17577748 71 76 

 44منطقه  751575444
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 رسالت آزادگان
1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

 155 155 8455555 8455555 7575555 7185555 1 الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 44منطقه  751585144

 44منطقه  751545144
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 2رشد )همت( فاز 
2 7855441 15715778 17718447 11148157 62 11 

 68 68 6871887 15571887 5156555 2767887 8 آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 44 منطقه 754515144

 44منطقه  751545444
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شهروند 

 )آزادگان(
7 4474786 5541845 1157777 1157777 155 72 

 85 81 4777745 2277745 7212745 1545555 4 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، انرژي 44منطقه  751545744

 155 155 6277288 6277288 5277288 7555555 4 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، تندرسي 44منطقه  751541144

 44منطقه  751525144
ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سبز، سطح منطقه
75 47672411 45525725 26612844 26625477 155 78 

 44منطقه  257125144
ها و الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل

 هاي رسوبگيري، سطح منطقهحوضچه
1 684561 5 684561 684561 155 155 

 44منطقه  752585144
آوري و احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 پردازش پسماند، سطح منطقه
16 14421868 41477877 77215745 76782151 77 74 

 75 77 186514515 187272871 125772756 47577177 77 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسيل کن 44منطقه  751545744

 44منطقه  412525144
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابر پياده، 

 پل عابر پياده سطح منطقه
5 1781165 871715 4577575 4577575 155 155 

 155 155 2711547 2711547 7171517 1625518 5 و توسعه بوستان و تفرجگاه، شریف احداث 44منطقه  751545844

 44منطقه  751555144
توسعه جنگلكاري و کمربند سبز پيرامون شهر، 

 سطح منطقه
1 1121157 17561287 45446844 45446844 155 155 

 44منطقه  754515144
تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، 

 قهسطح منط
5 4571726 1157877 7451521 7517741 78 78 

 44منطقه  751575544
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، همت 

 آزادگان
8 2177714 7727821 6171517 6171517 155 155 

 155 155 5855555 5855555 7555555 4155555 2 نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 44منطقه  754565144

 44منطقه  751575644
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، پارک 

 چيتگر
11 15251221 44681775 77412111 77412111 155 155 

 44منطقه  751575144
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح 

 منطقه
17 8521571 47227567 47765165 47765165 155 75 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یدارشهر 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 44منطقه  752525144
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، 

 سطح منطقه
7 4518575 4255111 2711614 2711614 155 155 

 44منطقه  751575444

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، باالدست بزرگراه جمع

 شهيد خرازي مسيل کن به وردآورد

15 5856167 6757475 12811262 12811262 155 155 

 44منطقه  751575144

هدایت و  هاي اصلياحداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مطالعه و طراحي جمع

 هانهرها و اتصال آبها به سرشاخه

6 4764651 4755564 2861667 2861667 155 62 

 44منطقه  412575144
احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، پل عابر 

 پياده سطح منطقه
8 1174814 1157825 6678714 6675714 155 155 

 44منطقه  751545544
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، کوهستاني 

 البرز )آبشار تهران(
41 41755228 46677275 55426721 21555758 75 68 

 55 16 16717874 42117874 17174177 2761277 7 توسعه محلهاي اسكان کارگري، سطح منطقه 44منطقه  715585144

 155 155 8762484 8762484 2268245 1671624 7 ه، ایثاراحداث و توسعه بوستان و تفرجگا 44منطقه  751545644

 44منطقه  754575144
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزیيني، 

 مجسمه و تندیس، سطح منطقه
8 7482571 8115145 7717118 7717118 155 155 

 44منطقه  751115744

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، 

هاي ري از سيستمبرداطراحي، احداث و بهره

 گيررسوبگبر و زباله

4 5 155555 155555 155555 155 155 

 44منطقه  751575744
 25احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 متري شهرداري فاز شرقي
7 1644164 6151156 15717725 15717725 155 155 

 44منطقه  751515144
هاي آبرساني فضاي سبز، طراحي و اجراي شبكه

 ح منطقهسط
15 14177857 47857741 78257542 78257542 155 77 

 44منطقه  751575244
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، همت 

 کاج گلها ارغوان
5 1514652 2542181 5571515 5571515 155 155 

 44منطقه  757555144

زیست آموزش شهروندان در زمينه محيط

ت سازي و مشارکشهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري از  شهروندي در حوزه محيط

 طریق رسانه ملي 

4 677617 741125 1441817 1441817 155 155 

 44منطقه  757515444

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار نظام 

در سازمانها  12551مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44و شرکتها و مناطق 

1 5 125152 125152 125152 155 155 

 155 155 11565177 11565177 14661268 2174117 7 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 44منطقه  751541544

 44منطقه  751545144
هاي سطحي و زیرزميني، کنترل و پایش آب

 سطح منطقه
1 1127165 1515716 4856556 4856556 155 155 

 44منطقه  715565144
هداشتي هاي بها و سرویسنگهداري آبخوري

 عمومي در معابر، سطح منطقه
1 787741 5 787741 787741 155 155 

 44منطقه  751575844
احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اتوبان 

 شهيد خرازي
6 2576124 1557571 11571817 11571817 155 155 

 155 155 6718155 6718155 1555555 1718155 5 نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 44منطقه  754585144

 44منطقه  754525144
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح 

 منطقه
11 5768714 14456851 11822787 11577412 155 155 

 44منطقه  757525444
هاي نو، مكانيابي، طراحي و اجراي توسعه انرژي

 هاي نوپارک انرژي
4 1755555 8555278 1755278 5655278 65 65 

 44منطقه  751525444

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، 

 سطح منطقه

8 8611457 2722155 11181757 11147677 155 75 

 44منطقه  751525744

ها و فضاي بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

سبز، پهنه ساحلي و دریاچه شهداي خليج 

 سفار

4 8554161 5555555 11554161 11554161 155 155 

 44منطقه  756545144
تملک اراضي و امالک جهت کاربري تاسيسات 

 خدمات شهري سطح منطقه
6 5 145565712 145565712 145565712 155 155 

 44منطقه  457445144
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراهها ، تملک 

 سطح منطقهامالک پروژه هاي اولویت دار ، 
44 5 218142571 218142571 217212571 77 77 

 44منطقه  156515844
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه و 

 تجهيز فضاهاي ورزشي گلستان شرقي
2 2282685 17855555 16582685 11546685 71 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 هکدپروژ
واحد سازماني 

 اصلي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 64 64 14565577 12151572 11788572 4175555 8 توسعه و تجهيز سراي محله، شریف 44منطقه  156115444

 44منطقه  158575144
هاي توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين

 ورزشي روباز سطح منطقه
6 2648255 76255555 27448255 24558255 76 78 

 44منطقه  151545744
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 دره )گيالنيها(مذهبي، مسجد پارک خرگوش
1 7855555 6155555 11155555 11155555 155 74 

 44 منطقه 151541444
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 هاشممذهبي، مسجد قمر بني
1 1455555 4655555 2555555 2555555 155 155 

 77 75 47584151 42676514 11668751 1514411 15 (2و 8و 1توسعه و تجهيز سراي محله، محالت ) 44منطقه  156115144

 44منطقه  151545544
و اماکن کمک به ساخت و توسعه مساجد 

 مذهبي، مسجد امام محمدباقر)ع(
1 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 44منطقه  151541844
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد وليعصر)عج( شهرک یاس
4 1455555 4655555 2555555 2555555 155 75 

 44منطقه  151541544
اماکن کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

 مذهبي، مسجد امام حسين)ع(
4 855555 1255555 4555555 4555555 155 75 

 155 71 7552218 7825581 657575 4171711 2 نگهداري سراي محله، سطح منطقه 44منطقه  156145144

 44منطقه  151541744
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 )ع(مذهبي، مسجد امام علي
1 755555 1555555 1755555 1755555 155 155 

 44منطقه  158575744
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زورخانه 

 جوانمردان
4 17725555 17555555 48625555 42274811 71 64 

 44منطقه  156515144
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، توسعه و 

 تجهيز فضاهاي ورزشي کوهک
2 4585755 17255555 18515755 15515755 87 75 

 44منطقه  156515144
ها، خانهها و قرائتتوسعه و تجهيز کتابخانه

 کتابخانه عالمه
1 5 12555555 12555555 12555555 155 74 

 44منطقه  152545144

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

 احداث مددسراي اضطراري )چيتگر(

4 4547151 5185555 1167151 1128851 77 64 

 44منطقه  158575244
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه آبي 

 سونا( کوهکـچند منظوره )استخر
4 14621156 27251552 58476184 76816177 87 77 

 44منطقه  151575144
حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، 

 سطح منطقه
5 11577188 1271752 17571145 17571145 155 76 

 44منطقه  151545444
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام حسن مجتبي)ع(
4 4855555 718555 7518555 7518555 155 155 

 44منطقه  151545144
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 معصوم12مذهبي، مسجد 
1 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

 44منطقه  151541544
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد امام جعفرصادق)ع(
4 555555 7555555 2555555 2555555 155 76 

 44منطقه  151541144
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 بن عقيلمذهبي، مسجد مسلم
1 1655555 2455555 8555555 8555555 155 155 

 44قه منط 156575144
نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح 

 منطقه
11 42617518 12811721 77275751 76475512 71 78 

 44منطقه  815575144
هاي اجتماعي و فرهنگي، مطالعه و پژوهش

 سطح منطقه
1 66555 5 66555 66555 155 155 

 44منطقه  151545144
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 يعصر)عج(مذهبي، مسجد ول
7 7555555 24555555 51555555 55727151 77 77 

 155 155 1187824 1187824 4755555 2687824 5 توسعه و تجهيز سراي محله، آزادشهر 44منطقه  156115244

 44منطقه  151545744
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد جواداالئمه
4 7776555 14555555 15776555 11176555 11 18 

 44منطقه  151455144
حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح 

 منطقه
8 2151111 1475555 5221111 5221111 155 155 

 44منطقه  156515244
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، کمک به 

 مرمت و توسعه مجموعه ورزشي آریاسب
7 1765555 1545545 4255545 4255545 155 155 

 44طقه من 151545644
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد ابوالفضل)ع(
1 1455555 4655555 2555555 2555555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 همنعقد شد

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

 _ 44منطقه  158155144
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح 

 منطقه
5 2861644 1647275 8511451 5857247 61 66 

 _ 44منطقه  151545844
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 د سيدالشهدامذهبي، مسج
4 7855555 6255555 14555555 14555555 155 17 

 _ 44منطقه  151541244
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، مسجد عالمه
4 8555555 12555555 45555555 45555555 155 75 

 15 155 14547771 14547771 7562758 7222271 5 توسعه و تجهيز سراي محله، زیبادشت _ 44منطقه  156115744

 _ 44منطقه  457455144
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، محله 

 زیبادشت پایين
5 17418276 77555555 28418276 28418276 155 71 

 155 155 55771512 55771512 25157611 15111487 41 روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده _ 44منطقه  412515144

 _ 44منطقه  754525444
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 ورودي استادیوم آزادي
8 844755 25711454 28855154 28855154 155 155 

 _ 44منطقه  751515144
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و 

 دریچه فلزي، سطح منطقه
6 4721745 4815785 2787465 2557562 74 65 

 _ 44منطقه  457455144
معابر غيربزرگراهي، احداث و توسعه 

 احداث دیوار حائل در سطح منطقه
17 15584514 47558751 77586787 77588477 155 155 

 _ 44منطقه  457451144
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، محله 

 زیبادشت باال
4 514677 1255555 1714677 1714677 155 71 

 _ 44منطقه  457451444
رگراهي، محله احداث و توسعه معابر غيربز

 گلستان شرقي
7 1817265 15855555 14417265 14417265 155 155 

 _ 44منطقه  457455544
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، محله 

 دهكده المپيک
1 465555 7555555 7165555 7165555 155 155 

 _ 44منطقه  412515444

روها، احداث پهنه احداث و تجهيز پياده

سازي راهچيتگر، پيادهساحلي دریاچه 

 اطراف دریاچه چيتگر

67 161581554 515726557 187515111 184655757 155 155 

 _ 44منطقه  457455444

احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، معابر 

و تكميل معابر محله شهرک صنعتي 

 دانشگاه شریف

17 15516614 65555555 155516614 77675675 155 75 

 _ 44طقه من 457451744
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، 

 شهرک شهيد باقري
2 4725457 6155555 11525457 11515584 155 155 

 _ 44منطقه  457455144
گيري و مرمت نوار روکش اساسي، لكه

 حفاري، سطح منطقه
55 18814111 484451558 776687141 776687141 155 71 

 _ 44منطقه  751565144
هاي ، سنگدال، پل و دریچهنگهداري نهر

 فلزي روي نهرها، سطح منطقه
1 2464528 7877871 1715811 1715811 155 155 

 _ 44منطقه  412545144
ها، راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده

 سطح منطقه
6 7251556 685557 2711511 2711511 155 155 

 _ 44منطقه  845571144
امنيت و هاي اینترنت، ارائه سرویس

 افزارمانيتورینگ شبكه، پشتيباني از نرم
5 5 5 5 5 5 5 

 _ 44منطقه  852115144

افزاري، تهيه و نصب تجهيزات سخت

اي و )برق تامين تجهيزات رایانه

 اضطراري( 

4 5 54718 54718 54718 155 155 

 _ 44منطقه  845571844

هاي اینترنت، امنيت و ارائه سرویس

، پشتيباني از مانيتورینگ شبكه

 افزارسخت

1 612786 44555 678786 678786 155 155 

 _ 44منطقه  845571244

هاي اینترنت، امنيت و ارائه سرویس

مانيتورینگ شبكه، پشتيباني و تامين 

 ايتجهيزات رایانه

4 5 464277 464277 464277 155 25 

457445147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

ها، حداث، توسعه و بهسازي بزرگراها

 هاي سطح شهر تهرانطراحي بزرگراه
7 45554274 5 45554274 45554274 155 155 

815515147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

 مطالعه و طراحي ساختمانها و ابنيه
7 42527177 5 42527177 42527177 155 155 

815515447 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

هاي کيفي مطالعه بهبود اجرایي و کنترل

 هاي عمرانيو آزمایشات پروژه

7 55765118 5 55765118 55765118 155 47 

457427847 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان مشاور 

 مهندسي فني

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 هاي شهريمطالعه و طراحي تونل
7 44576728 5 44576728 44576728 155 155 

257175447 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

ها و ابنيه فني، تهيه سازي پلمقاوم

 اي ابنيهطرحهاي بهسازي لرزه
4 1672711 5 1672711 1672711 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد

 کل اعتبار 

 مصوب
 کل هزینه 

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

815515247 
اونت فني و مع

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

هاي کيفي و خدمات نظارت عاليه و کنترل

ها و هاي عمراني مناطق، شرکتجنبي پروژه

اي )خدمات مرکز هاي منطقهسازمان

 مطالعات و ژئوتكنيک و مقاومت مصالح(

7 6754575 5 6754575 6754575 155 28 

815515147 
معاونت فني و 

 عمراني

ن مشاور سازما

 فني مهندسي

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

 مطالعات مهندسي ارزش
7 4875771 5 4875771 4875771 155 155 

257115147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

هاي ها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

کننده سيالب، رسوبگير و مخازن تعدیل

ها و عملياتي کردن بررسي و طراحي مسيل

طرح جامع مدیریت آبهاي سطحي شهر 

 تهران

7 18277471 5 18277471 18277471 155 155 

815515747 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

مطالعات زیست محيطي، اقتصادي و 

 هاي خاصاجتماعي طرح

7 5 5 5 5 5 5 

815515847 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

ها و ضوابط نظام فني و تدوین دستورالعمل

 اجرایي شهرداري تهران

7 71651172 5 71651172 71651172 155 155 

257175147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

ها و ابنيه فني، تهيه مقاوم سازي پل

 هااي پلهاي بهسازي لرزهطرح
7 12115265 5 12115265 12115265 155 155 

457425147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان مشاور 

 فني مهندسي

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، طراحي 

 رو سطح شهر تهرانهاي سوارهپل
7 4775515 5 4775515 4775515 155 155 

457424447 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 شهيد رجایيـپل تقاطع بعثت
5 5 5 5 5 5 5 

457425247 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، سه راه 

 آبادتقي
5 5 5 5 5 5 5 

457415447 
 معاونت فني و

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

هاي شهري، تعمير نگهداري و بهسازي تونل

 و بازسازي مجموعه ميدان آزادي
4 5 5 5 5 5 5 

457424547 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به 

 (مرقد مطهر امام)ره

1 1711421 5 1711421 1711421 155 155 

457421747 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بازسازي 

 کرجـو احداث تقاطع کوهک با آزادراه تهران
15 662775 187555 1557675 1557675 155 18 

457427247 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

و مهندسي 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 تقاطع غيرهمسطح باقرشهر
7 14566571 1517615 17886258 17886258 155 16 

457422147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

احمد جالل آلـتقاطع غيرهمسطح چمران

 )گيشا(

5 5 5 5 5 5 5 

754525147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 احداث مبادي ورودي شهر تهران
5 5 5 5 5 5 5 

457585247 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ 

 طبقاتي توسعه برج ميالد تهران
2 1154171 5 1154171 1154171 155 155 

457585547 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ 

 طبقاتي نيایش
1 2564511 2451578 6175117 6175117 155 155 

418575147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث هاي پليس راهور، احداث ساختمان

هاي راهنمایي و رانندگي تهران ساختمان

 بزرگ

15 7116755 1476178 2218278 2218278 155 155 

457421447 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث 

 هاي کاروانسرا سنگيپل
12 66124651 17677614 156824887 156824887 155 57 

151155147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و 

ها و تاریخي، احداث و ساماندهي ساختمان

 رواق حرم مطهر امام خميني)ره(

7 151887722 5 151887722 151887722 155 71 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد

 کل اعتبار 

 مصوب
 کل هزینه 

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

457424847 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

ها و زیرگذرهاي کهریزک و جاده پل

 قدیم قم

14 72417282 47245527 87825551 87825551 155 155 

457422247 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

احداث تقاطع غيرهمسطح بزرگراه بعثت 

 با ميدان بهمن و بزرگراه شهيد تندگویان

5 5 5 5 5 5 5 

457424647 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

خودرو با اتوبان احداث تقاطع ایران

 کرج و آزادشهرـتهران

4 5 48626 48626 45155 78 155 

457422447 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

قاطع غيرهمسطح احداث ت

 استادمعينـآزادي

5 5 5 5 5 5 5 

457422847 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

احداث تقاطع غيرهمسطح امام 

 ارتشـصياد شيرازيـعلي)ع(

1 1475528 5 1475528 1475528 155 155 

151545447 
معاونت فني 

 و عمراني

 سازمان

مهندسي و 

 عمران

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، احداث مسجد برج ميالد 

 تهران

7 214814 5 214814 777275 64 12 

457441747 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

احداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و 

 آبادبزرگراه دولت

5 85181515 51486525 111275115 111517156 155 15 

151545147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

 اماکن مذهبي، مدرسه علميه مشكوه
4 8151518 5 8151518 8151518 155 155 

457422747 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

سعه تقاطع غيرهمسطح، احداث و تو

ا... شيخ فضلـاحداث تقاطع ستارخان

 نوري

7 2487587 5 2487587 2487587 155 155 

457425447 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 احداث فضاي زیرسطحي ميدان هفت تير
5 5 5 5 5 5 5 

457424247 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 احداث دریاچه چيتگر
17 155525147 81676717 411617578 411617578 155 71 

457585147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه پارکينگ، احداث 

پارکينگ طبقاتي شهيد آژیده )خيابان 

 جمالزاده(

7 5 11757572 11757572 18616617 77 24 

457447447 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

بهسازي و اصالح کندروهاي بزرگراه 

 آزادگان

1 5 8117451 8117451 8117451 155 15 

457445147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، و بهسازي بزرگراهاحداث، توسعه 

احداث بزرگراه امام علي)ع( از بزرگراه 

هاي آباد و تقاطعرسالت تا بزرگراه صالح

 مربوطه

24 768457765 155175516 521777587 554275785 77 155 

457444747 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

گراه کردستان تا بزرگراه احداث ادامه بزر

 هاي مربوطهشهيد چمران و تقاطع

5 5 5 5 5 5 5 

457441747 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

هاي آباد و تقاطعاحداث بزرگراه دولت

 مربوطه

6 47817212 447755562 421587776 421587776 155 17 

457444547 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

احداث بزرگراه وردآورد )دوگاز( و 

 هاي مربوطهتقاطع

4 471546 2112555 2258577 2258577 155 55 

457447547 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

اث بزرگراه مسيل کن، حدفاصل احد

بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و 

 هاي مربوطهتقاطع

1 75717657 8577541 78628642 78628642 155 155 

457447547 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

متري سعيدآباد  18احداث بزرگراه 

 )شهيد بروجردي(

7 5 722217 722217 722217 155 155 

715555147 
معاونت فني 

 و عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ایجاد کانال مشترک تأسيسات شهري، 

 احداث تونل مشترک تأسيسات شهري
4 151461457 715115577 214584754 214584754 155 54 
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 (الیر رتهران )مبالغ به هزا یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد 

سازماني 

 فرعي

 عنوان پروژه
تعداد قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب ن

 قد

اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

858545147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

اداري، احداث  احداث و تجهيز ساختمانهاي

ساختمان مرکز مطالعات ژئوتكنيک و 

 مقاومت مصالح

5 5 5 5 5 5 5 

457441847 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

بزرگراه شهيد شوشتري و اتصال آن به 

 هاي مربوطهبزرگراه شهيد محالتي و تقاطع

1 872727 5 872727 872727 155 77 

457444647 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

رمپ راستكرد اتصال بزرگراه نيایش به 

 بزرگراه شهيد چمران

5 5 5 5 5 5 5 

457444747 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث اهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگر

 هاي مربوطهبزرگراه حكيم و تقاطع
17 682578567 748674786 1171246751 1171246751 155 85 

457445447 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، تونل احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 نيایش و دوطبقه شدن بزرگراه صدر
41 5472121465 5578571471 15671416511 15615575712 155 155 

457444447 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

هاي بزرگراه شهيد خرازي و تكميل تقاطع

 مربوطه

17 114877121 82628555 111265171 111265171 155 52 

457475447 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 رانعم

ها، تعمير و مرمت و نگهداري بزرگراه

هاي سطح نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه

 شهر تهران و حوادث اضطراري

88 71777541 51855186 126722875 122717166 71 155 

852515147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

کمک به توسعه زیرساختهاي فرهنگي، 

و نقل و  اجتماعي، ورزشي، حمل

شهري توسط بخش خصوصي، خدمات

ها، کمک به احداث آشيانه ها و خيریهسمن

 پروازي

5 5 5 5 5 5 5 

457444847 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، اتصال احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

بزرگراه یادگار امام)ره( به ميدان فتح و 

 هاي مربوطهتقاطع

1 5 455517 455517 455517 155 155 

457444147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

ها، احداث احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان 

 هاي مربوطهشهيد بابایي و تقاطع

7 1621712 51761774 57447628 57447628 155 155 

457415147 
معاونت فني و 

 مرانيع

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

هاي شهري، تعمير نگهداري و بهسازي تونل

 هاي ترافيكيو نگهداري تونل
5 5 5 5 5 5 5 

457427147 
معاونت فني و 

 عمراني

سازمان 

مهندسي و 

 عمران

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تكميل 

 و بهسازي تونل اميرکبير
11 157752456 757575465 516662527 557581257 76 24 

751145447 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

هاي احداث و بهسازي تاسيسات و سازه

آوري جانبي شبكه اصلي هدایت و جمع

آبهاي سطحي، احداث آشغالگيرها بر اساس 

طرح جامع مدیریت آبهاي سطحي شهر 

 تهران

5 5 5 5 5 5 5 

751115147 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

مجدد از پساب و رواناب سطحي،  استفاده

سازي طرح جامع ساماندهي و احياء پياده

 ها و قنوات شهر تهرانرودخانه

5 5 5 5 5 5 5 

751545447 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

هاي سطحي و کنترل و پایش آب

زیرزميني، احداث شبكه پایش و 

مانيتورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت 

 هرانآبهاي سطحي شهر ت

5 5 5 5 5 5 5 

751572247 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي ، احداث کانال جمع

 ـ هرنجيهالل احمر

4 17412182 5 17412182 17412182 155 155 

751572547 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

ي هدایت و هاي اصلاحداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مدیریت آبهاي جمع

سطحي حوزه آبریز سرخه حصار و 

 هاي آنسرشاخه

16 411715165 5 411715165 411715165 155 26 

751572447 
معاونت فني و 

 عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مدیریت آبهاي جمع

مسيل کن و سطحي حوزه آبریز 

 هاي آنسرشاخه

1 72758575 5 72758575 72758575 155 41 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  ر مصوبکل اعتبا

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

257111747 
معاونت فني 

 و عمراني
 خاکریز آب

هاي ها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

کننده سيالب، رسوبگير و مخازن تعدیل

کننده سيالب بر احداث مخازن تعدیل

اساس طرح جامع مدیریت آبهاي سطحي 

 شهر تهران

5 5 5 5 5 5 5 

751572147 
اونت فني مع

 و عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مدیریت آبهاي جمع

هاي سطحي حوزه آبریز مرکزي و سرشاخه

 آن

1 15825171 5 15825171 15825171 155 1 

751577647 
معاونت فني 

 و عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مدیریت جمع

هاي راهبردي و نظارت عاليه بر اجراي پروژه

هدایت و مدیریت آبهاي سطحي مناطق 

 گانه44

5 5 5 5 5 5 5 

751572747 
معاونت فني 

 و عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مدیریت آبهاي جمع

رد و سطحي حوزه آبریز مسيل وردآو

 هاي آنسرشاخه

6 16556262 5 16556262 16556262 155 6 

751145147 
معاونت فني 

 و عمراني
 خاکریز آب

ها و احداث و بهسازي آبگيرها و شفت

هاي اتصال شبكه اصلي هدایت و سازه

 مدیریت آبهاي سطحي

1 417655 5 417655 417655 155 155 

751577747 
معاونت فني 

 و عمراني
 خاکریز آب

هاي اصلي هدایت و احداث و بهسازي شبكه

آوري آبهاي سطحي، مطالعه و اجراي جمع

 بيني نشدههاي اضطراري و پيشپروژه

5 5 5 5 5 5 5 

457475147 
معاونت فني 

 و عمراني
 یادمان سازه

ها، تعمير و مرمت و نگهداري بزرگراه

 رو سطح شهر تهرانهاي سوارهنگهداري پل
14 56187415 47267626 64457116 64457116 155 155 

112545447 
معاونت فني 

 و عمراني
 یادمان سازه

ها و فضاهاي احداث و توسعه مجموعه

شهري شاخص در مقياس جهاني، تكميل و 

 رفع نواقص مرکز ارتباطات برج ميالد

4 5 47167576 47167576 47167576 155 155 

457475747 
معاونت فني 

 و عمراني
 یادمان سازه

سازي ها، مقاوممت و نگهداري بزرگراهمر

 رو سطح شهر تهرانهاي سوارهپل
4 5 5 5 5 5 5 

552525571 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

 آبادمجموعه دیدار شرکت نوسازي عباس

17 158555555 62555555 175555555 175555555 155 61 

552525871 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

ـ شرکت مجموعه نوروز )مجموعه اکو(

 آبادنوسازي عباس

18 77555555 41555555 145555555 145555555 155 82 

552525671 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

شرکت نوسازي  ـمجموعه منظومه شمسي

 آبادعباس

18 117126711 75555555 126126711 126126711 155 155 

552521771 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي عه و ساماندهي محورها و پهنهتوس

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

مجموعه کاروانسراـ شرکت نوسازي 

 آبادعباس

1 2555555 15555555 15555555 15555555 155 77 

552521571 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

بيعي شهر تهران، طـواجد ارزش فرهنگي

توسعه و تكميل مجموعه آب و آتش )فاز 

 آبادشرکت نوسازي عباس-دوم(

1 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

552521571 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

 آبادـ نوسازي عباسدرس(پل طبيعت )پل م

15 65555555 15555555 155555555 155555555 155 74 

552555171 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

بازپيرایي، ترميم و تجهيز محورها و پهنه 

طبيعي ـهاي واحد ارزش فرهنگي

ها و شهرتهران، نگهداري مجموعه

هاي طبيعي شرکت نوسازي عرصه

 آبادعباس

17 27571254 1555555 55571254 55571254 155 155 

552525471 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو 

سازي عباس 

 آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

هاي ها و عرصهزیرساختهاي مجموعه

 آبادطبيعي شرکت نوسازي عباس

28 175555555 415555555 255555555 255555555 155 72 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 يفيزیك

552525171 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

 آبادمجموعه جستجو شرکت نوسازي عباس

7 77555555 1555555 25555555 25555555 155 15 

552521171 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي و ساماندهي محورها و پهنهتوسعه 

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

هاي احداث، توسعه و تجهيز پارکينگ

 عمومي طبقاتي

4 15555555 75555555 55555555 55555555 155 88 

552521671 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

ـ طبيعي شهر تهران، واجد ارزش فرهنگي

ـ شرکت احداث و تكميل مسير دوچرخه

 آبادنوسازي عباس

7 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

552521871 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

شرکت -لقانيباززنده سازي مجموعه طا

 آبادنوسازي عباس

15 7555555 41555555 75555555 75555555 155 155 

552521271 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

مجموعه فردوسي )باغ هنر(ـ شرکت 

 آبادنوسازي عباس

5 71865115 75555555 148865115 148865115 155 76 

552521771 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

ـ طبيعي شهر تهران، واجد ارزش فرهنگي

احداث و توسعه مبلمان شهري براي کليه 

 آبادپارکها شرکت نوسازي عباس

4 12427554 1555555 41427554 41427554 155 21 

552525771 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 عباس آباد

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

ـ شرکت نوسازي مجموعه پلهاي ابریشم

 آبادعباس

1 1555555 7555555 5555555 5555555 155 155 

552525271 
معاونت 

 شهرسازي

شرکت نو سازي 

 بادعباس آ

هاي توسعه و ساماندهي محورها و پهنه

طبيعي شهر تهران، ـواجد ارزش فرهنگي

 آبادمجموعه توشه شرکت نوسازي عباس

14 8555555 12555555 45555555 45555555 155 74 

551585771 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

اي موضوعي و موضعي، هشهري، تهيه طرح

 بوستان والیت

5 5 5 5 5 5 5 

551511171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

تهيه، تكميل و بازنگري طرح تفصيلي، 

هاي تفصيلي در هدایت و راهبري طرح

 مناطق

7 7155555 5 7155555 7574786 77 155 

551585871 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 يحوزه شهرساز

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي مناطقاجرایي معابر و تقاطع

7 17555555 5 17555555 16717447 155 1 

551585471 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

ي هاي موضعي و موضوعشهري، تهيه طرح

 توسعه شهري، سطح شهر تهران

11 11447765 5 11447765 11447765 155 77 

551585171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

هاي موضوعي و موضعي توسعه تهيه طرح

هاي سازي طرحشهري، تهيه و یكپارچه

 هاي سطح شهر تهراناجرایي معابر و تقاطع

1 5555555 5 5555555 2761475 155 5 

552545171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

شناسایي، حفظ، احيا، ساماندهي و مرمت 

ها و محالت واجد ها، محورها و محوطهبافت

 تاریخي شهر تهرانـارزش فرهنگي

1 1215774 5 1215774 1215774 155 14 

557545471 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

هاي ساماندهي موضعي و رحتهيه ط

موضوعي ویژه حریم، تدقيق و اجراي مرز 

هاي هادي مصوب روستاهاي محدوده طرح

 واقع در حریم شهر تهران

1 1581752 5 1581752 1581752 155 71 

557515171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

اجراي پروژه هاي عمراني حریم ، عمليات 

 ریم سطح شهرتهران عمراني واقع درح
5 15555555 5 15555555 5 5 5 

557545171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

 حوزه شهرسازي

هاي ساماندهي موضعي و تهيه طرح

موضوعي ویژه حریم، تعيين و تدقيق و 

 عالمتگذاري خط حریم شهر تهران

4 2555555 5 2555555 7727745 77 17 

551175771 
معاونت 

 شهرسازي

ت ستادي ادارا

 حوزه شهرسازي

ساماندهي نما و سيماي شهري، اصول و 

 معيارهاي طراحي شهري
4 2555555 5 2555555 7752278 76 45 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 شدهمنعقد 

 اعتبا رمصوب 

 نقد

 اعنبار مصوب 

 غيرنقد

 کل اعتبار 

 مصوب
 کل هزینه 

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

551175471 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

حوزه 

 شهرسازي

ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء 

کيفيت طراحي شهري و معماري در 

 تهران

8 7555555 5 7555555 4271121 61 47 

551175571 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

حوزه 

 شهرسازي

ساماندهي نما و سيماي شهري، عمليات 

عمراني مرتبط با اصالح سيما و نما ابنيه 

 در تهران

6 44112275 5 44112275 44112275 155 18 

551175171 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

حوزه 

 شهرسازي

ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء 

 ساخت و ساز شهري کيفيت
4 4555555 5 4555555 1741278 78 75 

551175271 
معاونت 

 شهرسازي

ادارات ستادي 

حوزه 

 شهرسازي

ساماندهي نما و سيماي شهري، نظارت 

 بر طراحي و ساماندهي شهر
4 1555555 5 1555555 877145 15 88 

558545171 
معاونت 

 شهرسازي

سازمان 

نوسازي شهر 

 تهران

رویج فرهنگ نوسازي تسهيل گري و ت

هاي فرسوده، احياء و نوسازي بافت

 هاي فرسودهبافت

76 27511716 5 27511716 27511716 155 155 

552515171 
معاونت 

 شهرسازي

سازمان 

نوسازي شهر 

 تهران

کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت 

بافت فرسوده شهر تهران، کمک به 

 پرداخت سود اوراق مشارکت شهر تهران

1 287114251 1565575816 1527156545 1527156545 155 155 

551585171 
معاونت 

 شهرسازي

سازمان 

نوسازي شهر 

 تهران

هاي موضوعي و موضعي تهيه طرح

توسعه شهري، تهيه طرحهاي ایجاد 

 محرک توسعه در بافتهاي فرسوده

1 7715751 5 7715751 7715751 155 155 

555515171 
معاونت 

 شهرسازي

ان شرکت شهرب

 و حریم بان

شناسایي، برخورد و رسيدگي به تخلفات 

ساختماني در محدوده شهر، شناسائي، 

برخورد و رسيدگي به تخلفات 

ساختماني در محدوده شهر تهران 

 )شهربان(

16 216555555 5 216555555 216555555 155 155 

854585215 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل 

 تتشكيال

هاي مدیریتي، تهيه و تدوین بهبود نظام

 نظام جامع مدیریت منابع انساني
1 115555 5 115555 115555 155 155 

854585515 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل 

 تشكيالت

هاي مدیریتي، تدوین برنامه بهبود نظام

 جامع تحول اداري
1 5 5 5 5 5 5 

845555115 

ت برنامه معاون

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

کمک به سازمان فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
1 72555555 5 72555555 18118576 61 28 

845571615 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 41855555 41855555 5 41855555 7 ي تهرانپشتيباني از رصدخانه شهر

845571815 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 15555555 15555555 5 15555555 2 افزارپشتيباني از سخت

852115115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

ري سازمان فناو

اطالعات و 

 ارتباطات

اي و )برق تامين تجهيزات رایانه

 اضطراري(
7 77767647 5 77767647 74511584 76 155 

845525415 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 155 155 1515427 1515427 5 1515427 8 توسعه و تجهيز رصدخانه شهري تهران

852555115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 VOIP 6 15726561 5 15726561 15726561 155 155ایجاد و توسعه تلفن 

845575715 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 15655555 15655555 5 15655555 1 سيمپشتيباني شبكه بي
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 یالير

پيشرفت 

 فيزیكي

841575515 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

هاي نوین آورياندازي فنراه

 )ویدئوکنفرانس(
5 5881281 5 5881281 5881281 155 66 

852555415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

ت و اطالعا

 ارتباطات

سيم شهرداري ایجاد و توسعه شبكه بي

 تهران
1 5 5 5 5 5 5 

845571515 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

پشتيباني و تامين تجهيزات ویژه 

 الكترونيكي
12 11155555 5 11155555 11155555 155 28 

845571115 

معاونت 

ه ریزي، برنام

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 18177777 18177777 5 18177777 5 پشتيباني از تجهيزات برق اضطراري

845571515 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 17655555 17655555 5 17655555 8 پشتيباني مخابرات و تلفن

845571215 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 71148657 71455658 5 71455658 2 ايپشتيباني و تامين تجهيزات رایانه

841575215 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

ات و اطالع

 ارتباطات

ایجاد و فراگيرسازي کارت هوشمند 

 مشترک شهروندي
7 78864755 5 78864755 78864755 155 155 

845525115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

توليد و نشر آمار و اطالعات، ارتقاء سطح 

 دانش )آي تي(
8 7265555 1555555 15265555 6587124 11 15 

841575715 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 81 155 1257457 1257457 5 1257457 6 آموزش خدمات الكترونيک شهروندي

852155415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 تارتباطا

ها )دیتا(، شبكه توسعه شبكه داده

 شهروندي )وایفاي(
6 5177544 5 5177544 5177544 155 68 

845575615 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 17655555 17655555 5 17655555 11 پشتيباني شبكه دیتا شهرداري

845515715 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

بسترسازي جهت استفاده از امضاء 

 الكترونيک
5 1526577 5 1526577 1526577 155 57 

845575115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 41855555 41855555 5 41855555 16 پشتيباني دیتاسنتر و تاسيسات

852575115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 155 155 27715722 27715722 5 27715722 11 تامين تجهيزات دیتا سنتر

852575415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

 سازمان فناوري

اطالعات و 

 ارتباطات

احداث و تجهيز دیتاسنتر جدید 

 شهرداري
5 176785555 8555555 122785555 176555555 78 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 تبا رمصوب نقداع
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

845515515 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

افزاري و تامين هاي نرمتهيه ليسانس

 اینترنت و امنيت شبكه
41 85155555 8455555 11755555 85585126 71 67 

852155115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 16 71181155 7155555 155681155 66581155 61 71 (Lan -Wanتوسعه شبكه دیتا )

841545415 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 اتارتباط

بهبود و پایش فرآیندهاي مرتبط با اي 

 سي تي
47 17778555 4455555 44178555 11768255 17 81 

841575815 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

تهيه نظام جامع آماري و تهيه نظام 

 آوري ارتباطات و اطالعاتجامع فن
7 1171426 5 1171426 1171426 155 76 

845571415 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 27 155 8257614 8257614 5 8257614 5 هاآرشيو الكترونيكي و اسكن پرونده

845525715 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 اتارتباط

هاي ایجاد، توسعه و نگهداري سرویس

 آماري
17 7711155 5 7711155 7711155 155 67 

841515115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 8755555 8755555 5 8755555 6 پشتيباني از دفاتر خدمات الكترونيک

845575515 

ه معاونت برنام

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

هاي ارجاعي ارائه خدمات جهت پرونده

 به کميسيون ماده صد
7 7462264 5 7462264 7462264 155 84 

841575415 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

تي و موبایل شهر توسعه پورتال اینترن

 تهران
7 5115555 855555 8715555 5186745 71 62 

845571115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 28 155 71455555 71455555 5 71455555 75 افزارپشتيباني از نرم

845515615 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 شوراامور

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 25 155 1671155 1671155 5 1671155 2 افزاريهاي نرمارتقاء امنيت سرویس

845515715 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

افزارهاي معاونتهاي توليد و توسعه نرم

 ستادي و مناطق
57 55255555 5155555 55555555 22527126 17 67 

845515115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 77 66 8517547 8655555 855555 8455555 17 توسعه پورتال شهرداري

841575115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

هاي شهروندي و پرداخت توسعه سرویس

 الكترونيكي
15 17511571 1455555 12111571 11585154 17 15 

845545115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

هاي اطالعات ایجاد و توسعه سرویس

 مكاني
17 14157264 5 14157264 14157264 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

845571715 

اونت مع

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

 GIS 6 1585555 5 1585555 1585555 155 28پشتيباني 

845545415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات

ها، اطلسها و تهيه و بروزرساني نقشه

 هاي مكانيداده
11 21577541 5 21577541 21577541 155 155 

815515115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات شهري، 

 جامعه ایمن شهر تهران
8 5 5 5 5 5 5 

816545415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 راو امورشو

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

شهرداري، طرح جامع بهداشت محيط 

 زیست )اچ اس اي(

5 5 5 5 5 5 5 

816515115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

و عملياتي،  پایش و ارزیابي راهبردي

 هاي توسعه شهريتدوین شاخص
5 5 5 5 5 5 5 

816545215 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

هاي گيري شاخصشهرداري، اندازه

 وري در شهرداري تهرانبهره

5 5 5 5 5 5 5 

816545815 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

شهرداري، توسعه سامانه کنترل پروژه بر 

 PMBOKاساس معماري 

1 1551177 5 1551177 1551177 155 17 

816545115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

شهري  توسعه

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

ها و فعاليتهاي کنترل و نظارت بر برنامه

شهرداري، طراحي و اجراي نظام نظارت 

 ايو پایش عملكرد دوره

1 855555 5 855555 855555 155 155 

816545715 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

لكرد ارزیابي عم

و بهبود 

 مدیریت

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

هاي ارزیابي شهرداري، تدوین شاخص

هاي تابعه ها و شرکتعملكرد سازمان

 شهرداري تهران

5 5 5 5 5 5 5 

816545515 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

هاي ها و فعاليتارت بر برنامهکنترل و نظ

هاي تاثيرگذار و شهرداري، کنترل پروژه

 با اهميت باالي شهرداري تهران

1 4584855 5 4584855 4584855 155 155 

851575715 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

ت ها و محصوالاستانداردسازي فعاليت

سازي مدیریت شهري، طراحي و پياده

 نظام استانداردسازي در مدیریت شهري

4 755555 5 755555 755555 155 71 

816515715 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، 

تدوین الگوي مدیریت دانش در 

 داريشهر

5 5 5 5 5 5 5 

816515415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

اداره کل 

ارزیابي عملكرد 

و بهبود 

 مدیریت

پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، 

مستندسازي تجربيات برتر شهرداري 

 تهران

1 245555 5 245555 245555 155 155 

851525415 

معاونت 

برنامه ریزي، 

 توسعه شهري

 و امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

تهيه برنامه و بودجه ساالنه، برآورد هزینه 

ها، نهادها، ناشي از حضور سازمان

ها در شهر تهران و تأثير آن بر ارگان

 اي و نگهداشت شهرهاي سرمایههزینه

5 5 5 5 5 5 5 

851515115 

معاونت 

برنامه ریزي، 

توسعه شهري 

 و امورشورا

رنامه اداره کل ب

 و بودجه

مدت، هاي راهبردي و ميانتهيه برنامه

ارتقاء و بهبود نظام مدیریتي، تدوین 

ها و سياستها براي تحقق برنامه

ماموریتهاي شهرداري تهران )پایش و 

 ارزیابي(

4 277587 5 277587 277587 155 41 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

851525715 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

امه و بودجه ساالنه، تأثير تهيه برن

ها بر بودجه هدفمندسازي یارانه

 شهرداري تهران

5 5 5 5 5 5 5 

816515815 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

ها و کنترل و نظارت بر برنامه

هاي شهرداري، تدوین نظام فعاليت

سنجي ارزیابي فني و اقتصادي و امكان

 هاپروژه

1 5 5 5 5 5 5 

816545615 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

ها و کنترل و نظارت بر برنامه

هاي شهرداري، طراحي و تدوین فعاليت

هاي اطالعات آماري و الگوي بانک

 هاي مورد نيازشاخص

5 5 5 5 5 5 5 

816545115 

معاونت برنامه 

، توسعه ریزي

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

ها و کنترل و نظارت بر برنامه

هاي شهرداري، طراحي و تدوین فعاليت

 سيستم نظارت مدیریت پروژه

1 5 5 5 5 5 5 

851555115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

 کنترل و نظارت بر اجراي بودجه،

مستندسازي اعتبارات مصوب و 

 کرداصالحي بودجه و روند هزینه

5 5 5 5 5 5 5 

851525115 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

تهيه برنامه و بودجه ساالنه، طراحي و 

 ریزيسازي نظام بودجهتدوین و پياده
5 1256516 5 1256516 1256516 155 5 

851575215 

معاونت برنامه 

ریزي، توسعه 

شهري و 

 امورشورا

اداره کل برنامه 

 و بودجه

ها و محصوالت استانداردسازي فعاليت

مدیریت شهري، استانداردسازي و 

هاي ساماندهي عناصر اطالعاتي پروژه

 شهرداري تهران

1 5 5 5 5 5 5 

858545511 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

سازمان 

 بازنشستگي

هاي ک، احداث و تجهيز ساختمانتمل

اداري، ساخت خانه و مرکز فرهنگي 

 سالمندان شهرداري تهران

5 5 5 5 5 5 5 

112545111 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

سازمان سرمایه 

گذاري و 

مشارکت هاي 

 مردمي

ها و فضاهاي احداث و توسعه مجموعه

شهري شاخص در مقياس جهاني، شهر 

 آفتاب

15 1677111157 745624527 4617557454 4616557141 155 25 

818525411 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

 امورمالي و اموال

بازپرداخت وامها، بازپرداخت فاینانس 

هاي احداث تونل نيایش و دو پروژه

طبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه امام 

 علي)ع(

1 45555555 5 45555555 5 5 155 

818525111 
ونت مالي معا

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

 امورمالي و اموال
 5 155 1726274751 1726274751 5 1726274751 14 هاها، بازپرداخت وامبازپرداخت وام

858575411 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

 پشتيباني

بازسازي و تعميرات اساسي 

هاي اداري، بازسازي و ساختمان

 نهاي ستاديتعميرات اساسي ساختما

7 78858822 5 78858822 78775515 77 5 

858545411 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

 پشتيباني

هاي تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 اداري، تكميل ساختمان مرکز
1 1654556 5 1654556 1654556 155 5 

854585111 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

 پشتيباني

ظامهاي مدیریتي، تهيه برنامه بهبود ن

 سپاري فعاليتهاجامع براي برون
5 5 5 5 5 5 5 

816555711 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

تشخيص و 

 وصول درآمد

الزحمه نظارت، بازرسي و مميزي، حق

وصول مطالبات عوارض کسب و پيشه از 

طریق تعامل با مجامع امور صنفي 

 توليدي و توزیعي

5 5 5 5 5 5 5 

816555411 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

تشخيص و 

 وصول درآمد

نظارت، بازرسي و مميزي، چاپ و توزیع 

انبوه قبوض عوارض نوسازي، کسب و 

 پيشه

4 18555555 5 18555555 18555555 155 5 

816575111 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

تشخيص و 

 وصول درآمد

يزي امالک، بروزرساني نظارت بر مم

 بانک اطالعات امالک
1 2471826 5 2471826 2471826 155 5 

816555111 
معاونت مالي 

و اقتصاد 

 شهري

اداره کل 

تشخيص و 

 وصول درآمد

نظارت، بازرسي و مميزي، اجراي قانون 

 ماليات بر ارزش افزوده
1 11642117 5 11642117 51642117 14 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131سال آمار پروژه های عمرانی 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

815515111 
معاونت مالي و 

 اقتصاد شهري

کل  اداره

تشخيص و 

 وصول درآمد

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات 

شهري، عملياتي کردن طرح جامع 

 درآمدهاي پایدار

1 5522151 5 5522151 5522151 155 5 

757515414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

ها، طراحي و توسعه و بهسازي آرامستان

هاي جدید شهر سازي آرامستانآماده

 (4از تهران )ف

5 14555555 46555555 25555555 25555555 155 155 

757555114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

ساماندهي مزار شهدا، ساماندهي قطعات 

 شهدا )هشت قطعه(
1 14555555 46555555 25555555 25555555 155 155 

751575214 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

ضاي سبز معابر احداث و توسعه ف

شهري، توسعه فضاي سبز صحن مطهر 

 امام)ره(

4 8555555 12555555 45555555 45555555 155 72 

757515714 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

ها، تملک، توسعه و بهسازي آرامستان

سازي زمين طرح توسعه آرامستان آماده

 (2جدید بهشت زهرا)س( )فاز 

1 75555555 415555555 755555555 755555555 155 155 

751544114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 هكتاري )محدوده باقرشهر( 77بوستان 
5 5 5 5 5 5 5 

457425414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 احداث پل شهيد هاشمي
1 122555555 58555555 455555555 455555555 155 155 

254575414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

هاي پشتيباني مدیریت احداث پایگاه

 دستگاه سوله 4بحران، ساخت و تجهيز  

رساني در شرایط بحران )سازمان خدمات

 بهشت زهرا )س((

5 1555555 5 1555555 1555555 155 5 

754525114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

هاي توسعه و بهسازي آبنماها و المان

 شهري صحن مطهر امام)ره(

5 7555555 1555555 15555555 15555555 155 5 

757575114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

هاي ساماندهي و بهسازي آرامستان

لعه و طراحي و ساماندهي تاریخي، مطا

آرامستانهاي تاریخي و متروکه شهر 

تهران )امامزاده عبدا...، سرقبرآقا و 

 ظهيرالدوله(

5 5 5 5 5 5 5 

756545414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

تملک اراضي و امالک جهت کاربري 

سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، 

تملک زمين طرح توسعه آرامستان 

 (2بهشت زهرا)س( )فاز جدید 

1 55555555 255555555 555555555 555555555 155 155 

757585114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

راهبري و نگهداري صحن مطهر امام 

خميني)ره(، راهبري و مدیریت 

 شهرداري صحن مطهر امام خميني)ره(

1 21255555 2855555 28555555 28555555 155 155 

751555414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

توسعه جنگلكاري و کمربند سبز 

هكتاري  145پيرامون شهر، جنگلكاري 

 )سازمان بهشت زهرا)س((

4 7555555 1555555 15555555 15555555 155 155 

751585414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

نگهداري فضاهاي سبز، نگهداري فضاي 

 طهر حضرت امام)ره(سبز صحن م
4 71555555 7555555 75555555 75555555 155 155 

715565114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بهشت 

 زهرا

هاي ها و سرویسنگهداري آبخوري

بهداشتي عمومي در معابر، نگهداري 

هاي بهداشتي چشمه سرویس 4555

 شهرداري صحن مطهر امام)ره(

1 2555555 555555 5555555 5555555 155 155 

751575114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

شهري، فضاي سبز عمودي و بام سبز 

 بدنه اماکن شهرداري

7 717645 5 717645 717645 155 155 

757555414 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

ينه آموزش شهروندان در زم

زیست شهري، آموزش، ترویج و محيط

توسعه فرهنگ فضاي سبز در ميان 

 شهروندان

8 2175158 5 2175158 2175158 155 155 

751525114 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

دار فضاي سبز، ساماندهي و شناسنامه

هاي سطح شهر نمودن درختان خيابان

 تهران

5 5767877 5 5767877 5767877 155 155 

751575714 
معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 هاشهري، فضاي سبز حاشيه بزرگراه
8 1176577 45721575 77177872 77177872 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یرشهردا 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

751521514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، مدیریت پارکها و فضاي سبز 

 ها(شهر تهران )سازمان پارک

1 47865555 7755555 74765555 74765555 155 155 

751585114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

 155 155 7555555 7555555 755555 4155555 4 نگهداري فضاهاي سبز، بوستان مينياتوري

751555114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

توسعه جنگلكاري و کمربند سبز پيرامون 

شهر، جنگلكاري کمربند فضاي سبز 

 پيرامون شهر تهران

17 15555555 15555555 125555555 125555555 155 155 

751585714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

 سازمان بوستان

ها و فضاي 

 سبز

نگهداري فضاهاي سبز، خيابانهاي اطراف 

 پاستور و آذربایجان
1 7555555 1555555 15555555 15555555 155 75 

751525714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، نگهداري و توسعه فضاي سبز 

 داطراف برج ميال

7 16555555 1777777 17777777 17777777 155 155 

751575414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، 

 گانه44فضاي سبز مشترک مناطق 
45 82555555 58555555 145555555 145555555 155 67 

751585214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ن سازمان بوستا

ها و فضاي 

 سبز

نگهداري فضاهاي سبز، مجتمع حضرت 

 (21امام خميني)ره( )تپه 
4 16555555 4555555 45555555 45555555 155 77 

751585514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

نگهداري فضاهاي سبز، مصالي امام 

 خميني)ره(
7 7587875 1726857 15216476 15216476 155 155 

751525414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل 

 و گياه فضاي سبز سطح شهر تهران

8 74255555 7855555 78555555 78555555 155 155 

751585814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ي ها و فضا

 سبز

محمد نگهداري فضاهاي سبز، بوستان علي

 مختاري
7 2555555 555555 5555555 5555555 155 155 

751542114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

برداري پارک بازسازي، ساماندهي و بهره

 پردیسان

5 5 5 5 5 5 5 

751525614 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

ها و بازپيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

فضاي سبز، نگهداري بوستان گفتگو و 

 مجموعه نمایشگاهي

4 15655555 1455555 14555555 14555555 155 155 

751547414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

اه، احداث و توسعه بوستان و تفرجگ

بوستان چهارباغ )بهشت، ایمان، دانش و 

 آفرینش(

4 6172551 15772127 17146872 17146872 155 11 

751544614 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان دانش و طبيعت
2 4151111 5 4151111 4151111 155 15 

751547714 

معاونت 

مات خد

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان بانوان لویزان
4 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

751547114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان ملک
2 4525818 11457621 17127251 17127251 155 61 

751547814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 (16بوستان دوستدار کودک )منطقه 
2 1555555 11555555 45555555 45555555 155 74 

815515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

عه نيازها و امكانات شهري، بررسي و مطال

طرح جامع احيا و نظارت بر قنوات سطح 

 شهر تهران

2 115155 5 115155 115155 155 155 

751544714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان ایرانيان
5 17184164 5 17184164 17184164 155 77 

751547614 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

ها و فضاي 

 سبز

 71 155 78158514 78158514 46555555 6158514 4 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ گل
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

عداد ت

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

751515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

هاي آبرساني طراحي و اجراي شبكه

فضاي سبز، طرح جامع آب خام شهر 

 تهران

17 15555555 18418216 71418216 71418216 155 18 

751542414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان بوستان 

 ها و فضاي سبز

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

صيانت، حفاظت و تملک از باغات 

 محدوده کن

1 42555555 58555555 65555555 65555555 155 155 

715545114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان ميادین 

 ارميوه و تره ب

بار، ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره

بار ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره

 گانه44مناطق 

1 17555555 15555555 127555555 172555555 75 77 

151555114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان ميادین 

 ميوه و تره بار

هاي مذهبي و ملي، نكوداشت مناسبت

 ره(برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام)
8 18225576 4555555 16225576 16225576 155 155 

151545414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان ميادین 

 ميوه و تره بار

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبي، کمک به تكميل احداث مسجد 

 بارميدان مرکزي ميوه و تره

1 47555555 1555555 75555555 75555555 155 155 

715545414 

عاونت م

خدمات 

 شهري

سازمان ميادین 

 ميوه و تره بار

بار، ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره

ایجاد زیرساختهاي احداث ناحيه صنعتي 

 ميدان مرکزي

7 42555555 15555555 77555555 76777777 155 155 

251515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان آتش 

 نشاني

ها و احداث و توسعه ایستگاه

نشاني، هاي جانبي آتشزیرساخت

نشاني اي سازمان آتشاعتبارات سرمایه

 )موضوع عوارض ایمني ساختمانها(

25 785651787 5 785651787 785651787 155 51 

751585114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

دفتر حوزه 

معاونت خدمات 

 شهري

نگهداري فضاهاي سبز، سطح مناطق 

 گانه44
5 5 5 5 5 5 5 

711545114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

دفتر حوزه 

معاونت خدمات 

 شهري

رفع سد معبر، مدیریت پيشگيري و رفع 

 گانه44سد معبر صنفي سطح مناطق 
5 5 5 5 5 5 5 

752565114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

دفتر حوزه 

معاونت خدمات 

 شهري

 5 5 5 5 5 5 5 گانه44رفت و روب شهري، سطح مناطق 

454545114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

اماندهي س

 صنایع و مشاغل

هاي تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه

حمل و نقل عمومي غيرریلي، راهبري، 

هاي عرضه گاز نگهداري و مدیریت جایگاه

 جي(انطبيعي شرکت واحد )سي

14 147855555 5172218 172172218 172172218 155 17 

715575114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 اغلصنایع و مش

اندازي مراکز عمومي خرید و ایجاد و راه

 فروش خودرو، جنب شهر آفتاب
1 7555555 1555555 15555555 7777425 155 155 

757545614 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 صنایع و مشاغل

ساماندهي صنایع مزاحم، مطالعه و 

طراحي مجتمع صنفي خدماتي 

 چهاردانگه

1 16555555 4555555 45555555 17777515 155 51 

715525714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 صنایع و مشاغل

توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، 

توسعه مراکز عرضه پرندگان و تكميل فاز 

4 

4 8855555 4168158 6168158 6168158 155 5 

757545114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 صنایع و مشاغل

یابي و دهي صنایع مزاحم، مكانسامان

هاي صنفي خدماتي و طراحي مجتمع

هدایت و انتقال صنوف و مشاغل مزاحم و 

 فروشيآالینده و مراکز عمده

2 7112555 5 7112555 7112555 155 155 

757545514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 صنایع و مشاغل

ساماندهي صنایع مزاحم، سطح شهر 

 تهران
12 56458565 5 56458565 56458565 155 64 

757575114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

شرکت 

ساماندهي 

 صنایع و مشاغل

کنترل جمعيت حيوانات بالصاحب و ناقل 

بيماري به انسان، مبارزه با جانوران مضر 

 شهري

1 12555555 1674571 15674571 15674571 155 155 

752585814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ت سازمان مدیری

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، خرید جمع

 مخازن و تسهيالت تأمين خودرو

8 11577851 5 11577851 11577851 155 155 

752585414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، توسعه و جمع

 جتمع آرادکوهعمران م

2 14857757 1474178 17728567 17728567 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  وبکل اعتبار مص

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

752585114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، توسعه و جمع

 آبادعمران صالح

4 7125576 5 7125576 7125576 155 155 

752585714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

حداث، توسعه و تجهيز تأسيسات ا

آوري و پردازش پسماند، ایجاد جمع

شهرک بازیافت در مجتمع پردازش و دفع 

 آرادکوه

7 5 5 5 5 5 1 

752585714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، طراحي، جمع

سطح  احداث ایستگاههاي خدمات شهري

 شهر تهران

5 5 5 5 5 5 47 

757525114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

هاي نو، طراحي و احداث توسعه انرژي

واحدهاي توليد انرژي از پسماند )هاضم و 

 سوز(زباله

6 81821457 75575778 154111575 154111575 155 57 

757525214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 اندپسم

هاي نو، احداث واحد توليد توسعه انرژي

 (RDFسوخت جایگزین مشتق از زباله )
1 5 5 5 5 5 15 

752585114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

خانه آوري و پردازش پسماند، تصفيهجمع

 شيرابه )عمليات تكميلي(

1 1588417 5 1588417 1588417 155 75 

752585514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، توسعه و جمع

 عمران گود جاجرود

8 1544777 47554555 42542777 42542752 155 155 

752585214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

يسات احداث، توسعه و تجهيز تأس

آوري و پردازش پسماند، کارخانجات جمع

کمپوست )توسعه تاسيسات پردازش 

 پسماند و سایت تخمير(

2 1125871 5 1125871 1125871 155 51 

757525514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

هاي نو، استحصال گاز متان توسعه انرژي

 خانه شيرابهاز تصفيه
1 628555 5 628555 5 5 5 

757525814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

هاي نو، استحصال گاز متان توسعه انرژي

 از مراکز دفن
4 4751258 5 4751258 4751258 155 25 

752525114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

آموزش شهروندان در زمينه مدیریت 

پسماند، ارتقاء فرهنگ تفكيک پسماند از 

 بداء با محوریت رسانه مليم

7 115586155 5 115586155 115586155 155 155 

752581414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 

آوري و پردازش پسماند، بهسازي، جمع

مرمت و تجهيز ایستگاههاي خدمات 

 شهري

2 1657557 154555 6555557 6555557 155 155 

752525414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

آموزش شهروندان در زمينه مدیریت 

رساني هاي آموزش و اطالعپسماند، برنامه

 و مطالعات پژوهشي

7 15555555 5 15555555 15555555 155 155 

757555114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

زیست نه محيطآموزش شهروندان در زمي

سازي و مشارکت شهري، آموزش، فرهنگ

زیست شهري  شهروندي در حوزه محيط

 از طریق رسانه ملي

47 11851578 5 11851578 11851578 155 155 

757515814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

محيطي، تدوین هاي زیستتهيه طرح

هاي لاستانداردها، ضوابط و دستورالعم

سازي آنها در محيطي و نحوه پيادهزیست

 مدیریت شهري

1 425555 5 425555 5 5 16 

757515214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

محيطي، شناسایي هاي زیستتهيه طرح

هاي بزرگ و ارائه راهكارهاي منابع آالینده

 رفع آلودگي

2 1784716 5 1784716 1784716 155 155 

757515514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

محيطي، پایش کمي هاي زیستتهيه طرح

و کيفي منابع آب مصرفي و پساب 

 توليدي

4 1171754 5 1171754 1171754 155 55 

757515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

اي محيطي، طرحههاي زیستتهيه طرح

 محيطي شهر تهرانزیست
2 4517578 5 4517578 4517578 155 68 

757515714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

محيطي، ارزیابي هاي زیستتهيه طرح

هاي عمراني، محيطي پروژهاثرات زیست

 توليدي و اقتصادي شهرداري تهران

5 1567817 5 1567817 1567817 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131مار پروژه های عمرانی سال آ

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

757515414 

معاونت 

ات خدم

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

تهيه طرح هاي زیست محيطي , استقرار 

 12551نظام مدیریت محيط زیست ایزو 

 گانه44در سازمانها و شرکتها و مناطق 

2 4778766 5 4778766 4778766 155 74 

757525414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

ستاد محيط 

زیست و توسعه 

 پایدار

كانيابي، طراحي و هاي نو، متوسعه انرژي

 هاي نواجراي پارک انرژي
5 1667667 5 1667667 1667667 155 155 

151155114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و 

 تاریخي، مرمت جماران
4 5 7776612 7776612 7776612 155 155 

151155214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 يساز

ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و 

تاریخي، طرح جامع شناسایي و پایش 

المانهاي هویتي و ميراث تاریخي شهر 

 تهران

7 5 5 5 5 5 5 

754515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

آميزي و پاکسازي نما، ساماندهي و رنگ

حذف زوائد بصري از معابر و فضاهاي 

الب، وليعصر)عج( عمومي )ناصرخسرو، انق

 منطقه( 44محور در  44تا زرتشت و 

26 5 5 5 5 5 5 

754525614 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

طراحي و اجراي آبنماي شهري کتابخانه 

و فلكه  11ـ 1ـ 8ـ 4ملي و مناطق 

 چهارم تهرانپارس

7 5 5 5 5 5 5 

715575114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثيه  

 هاي شهريعمومي شهري، طراحي المان
8 4514181 5 4514181 4514181 155 155 

754525514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، 

 راسته شهرستاني
4 5 12154227 12154227 12154227 155 45 

715565414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

هاي ها و سرویسنگهداري آبخوري

بهداشتي عمومي در معابر، نگهداري 

 هاي بهداشتيسرویس

1 15117221 5 15117221 15117221 155 155 

715575414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه  

 هري، مبلمان شهريعمومي ش
7 7565552 5 7565552 7565552 155 155 

151155414 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

کمک به مرمت و بازسازي اماکن  

ارزشمند تاریخي، زورخانه هاي شيرافكن 

)خيابان آذربایجان(، شهيد عراقي 

 پور )وحدت اسالمي( )دوالب(، پهلوان

4 2652155 5 2652155 2652155 155 155 

754525714 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،  

 ميادین و معابر انقالب، دماوند، شهدا
11 5 4551757 4551757 4551757 155 77 

754555114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

نورپردازي بناهاي خاص شهري، 

طبيعي شهر  نورپردازي فضاهاي ویژه

 تهران

17 5 17516444 17516444 17516444 155 155 

754585114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

بندي نورپردازي و زیباسازي معابر، آذین

 جهت مناسبتهاي ملي و مذهبي
7 5 5 5 5 5 5 

715515114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

در  هاي بهداشتي عمومياحداث سرویس

معابر، مطالعه و طراحي و احداث 

هاي بهداشتي عمومي و معابر سرویس

 شهري )پرتابل(

1 5 5 5 5 5 5 

754575114 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

آموزش شهروندان در زمينه زیبا سازي 

منظر شهري ، آموزش  و توسعه فرهنگ  

 زیبا سازي در ميان شهروندان

2 5 5 5 5 5 5 

754575214 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، 

مجسمه و تندیس، تهيه و نصب تابلوهاي 

تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس، 

ساماندهي تبليغات محيطي )تبليغات 

 فرهنگي(

17 7555555 1555555 15555555 15555555 155 77 

754575114 

معاونت 

خدمات 

 يشهر

سازمان زیبا 

 سازي

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، 

مجسمه و تندیس، ساماندهي تبليغات 

 هاي شهري(محيطي )تلویزیون

14 15555555 5 15555555 15555555 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

زماني واحد سا

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

754575814 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، 

مجسمه و تندیس، اجراي تبليغات 

 امور خدمات شهريمحيطي 

25 8555555 12555555 45555555 45555555 155 155 

754575514 

معاونت 

خدمات 

 شهري

سازمان زیبا 

 سازي

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، 

مجسمه و تندیس، طراحي و اجراي 

حجم و سردیس شهداي شهر تهران و 

 ترویج فرهنگ ایثار و پایداري

45 15555555 5 15555555 15555555 155 155 

418525117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

راهنمایي و 

 رانندگي

تجهيز فني پليس راهور، تجهيز فني 

 راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ
1 257774 5 257774 485255 51 155 

418545117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

راهنمایي و 

 رانندگي

هاي پليس راهور، بازسازي ساختمان

ازسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه ب

 راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ

1 6717262 5 6717262 6717262 155 16 

418525417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

راهنمایي و 

 رانندگي

تجهيز فني پليس راهور، تجهيز اداري، 

آمادي تاسيسات و ابنيه راهنمایي و 

 رانندگي تهران بزرگ

1 1678155 5 1678155 778522 57 155 

418515117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

راهنمایي و 

 رانندگي

نوسازي و توسعه ناوگان پليس راهور، 

توسعه و نوسازي وسایل نقليه راهنمایي 

 و رانندگي تهران بزرگ

1 6775555 5 6775555 6775555 155 155 

757515417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 هواکيفيت 

هاي محيطي، طرحهاي زیستتهيه طرح

 راهبردي آلودگي هواي شهر تهران
44 54475581 5 54475581 54475581 155 155 

757515717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 کيفيت هوا

هاي محيطي، طرحهاي زیستتهيه طرح

 راهبردي آلودگي صدا
1 5 5 5 5 5 5 

757515217 

معاونت حمل 

قل و و ن

 ترافيک

شرکت کنترل 

 کيفيت هوا

محيطي، ایجاد هاي زیستتهيه طرح

بيني، پایش و سامانه مرکز پيش

 رساني آلودگي هواي شهر تهراناطالع

7 221415 5 221415 221415 155 155 

757155417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 کيفيت هوا

هاي سنجش نگهداري ایستگاه

محيطي، راهبري و یستهاي زآالینده

نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگي 

 هوا و صدا

11 74571221 5 74571221 74571221 155 155 

416515117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 کيفيت هوا

آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، 

رساني مفاهيم آموزش و اطالع

 سازي آلودگي هوا و صداسالم

5 7555555 5 7555555 6721117 77 155 

455515117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، ساماندهي و توسعه درون

 شهريهاي درونپایانه

2 1711755 5 1711755 1711755 155 155 

455541217 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

پایانه سازمان 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، مطالعات مكانيابي برون

 متمرکزهاي نيمهپایانه

1 5 5 5 5 5 5 

455545217 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

سوارهاي شهري، بهسازي پارکبرون

 اقماري )نيمه متمرکز(

8 1757577 5 1757577 1757577 155 155 

455545817 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

 شهري، مطالعات پایانه جنوب غرببرون
1 5 5 5 5 5 5 

455545717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، توسعه و بهسازي پایانه برون

 جنوب

7 44147174 5 44147174 44147174 155 155 

455545117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

هاي ن شهري، هوشمندسازي پایانهبرو

 برون شهري

7 5 5 5 5 5 5 

455545417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، توسعه و بهسازي پایانه برون

 غرب

15 5764767 5 5764767 5764767 155 155 

455545517 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان پایانه 

ها و 

 پارکسوارها

سوارهاي ها و پارکاحداث و توسعه پایانه

شهري، احداث و توسعه پایانه شرق برون

 جدید

1 461748787 57786587 721675548 721675548 155 45 

454555117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان 

 تاکسيراني

قل توسعه و نوسازي ناوگان حمل و ن

عمومي غيرریلي، کمک به تاکسيراني 

 هابابت تعویض کاتاليست تاکسي

4 47145158 5 47145158 47145158 155 155 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 443                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 تبا رمصوب نقداع
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

858545417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان 

 تاکسيراني

تكميل ساختمان سازمان مدیریت و 

 نظارت برتاکسيراني شهرتهران
1 85555555 5 85555555 85555555 155 155 

454555717 

 معاونت حمل

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، نوسازي ناوگان 

 بوسرانيفرسوده ميني

1 5 5 5 5 5 5 

454545117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

هاي تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه

حمل و نقل عمومي غيرریلي، خرید 

لوازم و تجهيزات امداد خودرو و 

 تعميرگاههاي شرکت واحد اتوبوسراني

1 74765256 5 74765256 74765256 155 155 

454555617 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، کمک به شرکت واحد 

بابت تهيه و نصب فيلتر جذب دوده 

 هاي دیزليتوبوسا

4 5 5 5 5 5 155 

818525417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

ها، بازپرداخت تعهدات بازپرداخت وام

 هاي دوکابينفاینانس اتوبوس
1 5 5 5 5 5 5 

454555817 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، کمک به بازسازي 

 هاي فرسوده ناوگان اتوبوسرانياتوبوس

1 25555555 5 25555555 25555555 155 155 

454555417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، نوسازي ناوگان )خرید 

 اتوبوس برقي(

1 5 5 5 5 5 5 

454555117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت واحد 

 اتوبوسراني

توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، خرید انواع اتوبوس 

 شهري

1 855555555 52882122 852882122 852882122 155 155 

451515217 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت بهره 

 برداري مترو

حمل و نقل احداث و توسعه خطوط 

شهري، نگهداري و بهسازي ریلي درون

 خطوط متروي تهران

4 5 5 5 5 5 5 

454125117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، استقرار سيستم 

ریزي و کنترل مرکز مكانيزه پایش برنامه

 مدیریت ناوگان اتوبوسراني

1 15755555 1155555 11555555 11555555 155 155 

452515517 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، ثبت تخلف نصب دوربين

مكانيزه تعرض خودروهاي غيرمجاز به 

 مسيرهاي ویژه

1 5 67771571 67771571 67771571 155 155 

454125417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

کت کنترل شر

 ترافيک

بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، توسعه و نگهداري 

 بليت الكترونيک

1 87555555 8761888 87761888 87761888 155 155 

452515217 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، مكانيزاسيون نصب دوربين

 محدوده زوج و فرد تهران
1 5 67772881 67772881 67772881 155 26 

452514117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، مكانيزاسيون نصب دوربين

هاي محدوده طرح ترافيک خروجي

 تهران

1 5 55725545 55725545 55725545 155 155 

454125817 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل 

عمومي غيرریلي، نگهداري سيستم 

 هوشمند پایش تاکسيراني

1 41555555 4776224 47776224 47776224 155 155 

452185117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، نگهداري نگهداري دوربين

سيستم مكانيزه محدوده طرح ترافيک و 

 بت تخلفث

1 415555555 47148225 477148225 477148225 155 155 

452545717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

نگهداري مراکز کنترل ترافيک، نگهداري 

 6و بهسازي مراکز کنترل ترافيک )

 مجموعه(

1 25555555 2778711 27778711 27778711 155 155 

452115117 

معاونت حمل 

نقل و و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

تعویض و نگهداري عالئم عمودي 

ترافيكي، نگهداري تابلوهاي متغير 

 خبري

1 11777781 1775781 17775746 17775746 155 155 

452155117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي راهنمایي و رانندگي، نگهداري چراغ

و  هاي هوشمندنگهداري چراغ

 غيرهوشمند

1 175555555 12748554 127748554 127748554 155 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  ر مصوبکل اعتبا

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

452115717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، نگهداري 

 زیرساخت فيبر نوري

1 78555555 67747117 117747117 117747117 155 155 

452575717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

نصب تابلوهاي متغير ترافيكي، نصب 

اس( و امدي-اسامتابلوهاي متغير )وي

 عالئم راهنمائي

1 14555555 41777771 77777771 77767516 155 155 

452545417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

نگهداري مراکز کنترل ترافيک، تكميل و 

 سعه مرکز کنترل ترافيک تهرانتو
1 16555555 1118654 17118654 17118654 155 155 

452115117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، توسعه 

 زیرساخت فيبر نوري

1 21255555 115515188 151715188 151715188 155 155 

452185417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، نگهداري نگهداري دوربين

 سيستم نظارت تصویري
1 67777715 7761245 77761775 77761775 155 155 

452125417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي راهنمایي و رانندگي، نصب چراغ

هاي مجهز به چراغ قاطعتبدیل ت

هاي راهنمایي و زن به چراغچشمک

 پذیررانندگي برنامه

1 75555555 87776714 77776714 77447751 77 155 

452514117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، توسعه سيستم نصب دوربين

 نظارت تصویري )مرحله دوم(
1 85555555 177757781 177757781 177757781 155 155 

452115417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم

هوشمند حمل و نقل و ترافيک، اجراي 

 سيستم مدیریت هوشمند بزرگراهي

1 24555555 71772547 177772547 177772547 155 155 

452514717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، نصب و نصب دوربين

 هاي ثبت تخلف سرعتاندازي دوربينراه
1 5 775777584 775777584 775777584 155 85 

452514517 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي ترافيكي، تجهيز نصب دوربين

ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف تقاطع

 از چراغ قرمز عبور

1 5 147717266 147717266 147717266 155 55 

452125117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت کنترل 

 ترافيک

هاي راهنمایي و رانندگي، نصب چراغ

 توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي
1 5 441615727 441615727 441615727 155 155 

757145117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

تاد معاینه س

 فني خودرو

نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فني 

وسایل نقليه، نگهداري و بهسازي مراکز 

 معاینه فني

5 25555555 445755 25445755 25445755 155 155 

415515117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، 

معابر ویژه دوچرخه سطح احداث و تجهيز 

 شهر تهران

2 7147577 5 7147577 7147577 155 45 

757175117 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

کاهش آالیندگي وسائط نقليه موتوري، 

هاي بنزیني کمک به تبدیل موتورسيكلت

 به موتورهاي برقي

1 5 5 5 5 5 155 

457185117 

معاونت حمل 

نقل و و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

نقل و ترافيک، مطالعات بروزرساني 

آوري اطالعات هاي آماري و جمعپایگاه

 حمل و نقل و ترافيک

2 1552875 5 1552875 1552875 155 155 

457185417 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 يکنقل و تراف

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

نقل و ترافيک، مطالعات ارتقاء سيستم 

 ایمني و مدیریت حوادث

8 2452757 5 2452757 2452757 155 155 

457185717 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

بهبود نقل و ترافيک، مطالعات کاربردي 

هاي حمل و وضعيت شبكه و زیرساخت

 نقل

5 7578862 5 7578862 7578862 155 155 

457185217 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

نقل و ترافيک، مطالعات تدوین ضوابط، 

ها و استانداردهاي حمل و دستورالعمل

 نقل و ترافيک

7 4217515 5 4217515 4217515 155 155 

457185517 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي موضعي و موضوعي حمل و تهيه طرح

نقل و ترافيک، مطالعات موضوعي و 

 گانه44موضعي ترافيک در مناطق 

15 18668177 5 18668177 15525782 74 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131سال  آمار پروژه های عمرانی

 کدپروژه

واحد 

سازمانی 

 اصلی

واحد سازمانی 

 فرعی
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهای 

 منعقد شده

اعتبا رمصوب 

 نقد

اعنبار مصوب 

 غیرنقد

کل اعتبار 

 مصوب
 کل هزینه 

پیشرفت 

 ریالی

پیشرفت 

 فیزیکی

457585117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

ان حمل و سازم

 نقل و ترافيک

احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ 

 ميزاني
1 5 5 5 5 5 5 

757515117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

نصب و نگهداري دیوارهاي عایق صوتي، 

 نصب دیوار صوتي
7 15555555 1552241 18552241 18552241 155 155 

412575117 
مل معاونت ح

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

احداث روگذر و زیرگذر عابر پياده، نصب 

 پل عابر پياده مكانيزه
4 8255625 15551785 41554655 41554655 155 155 

858545117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي تملک، احداث و تجهيز ساختمان

ساختمان مرکزي معاونت و اداري، احداث 

 سازمان حمل و نقل و ترافيک

5 41111156 5 41111156 41111156 155 25 

454585117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

هاي تندرو، ایجاد و توسعه سامانه اتوبوس

احداث و توسعه خطوط سامانه تندرو 

 آرتي()بي

41 11185861 5 11185861 11185861 155 155 

452115717 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

تعویض و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي 

 و رانندگي سطح شهر تهران

7 17118658 5 17118658 17118757 155 155 

416515417 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

زمان حمل و سا

 نقل و ترافيک

آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، 

هاي اجرایي ارتقاي فرهنگ عبور و برنامه

 مرور

24 26221167 5 26221167 26221167 155 155 

452565117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

اجراي عالیم افقي ترافيكي، اجراي عالیم 

 ر تهرانافقي ترافيكي سطح شه
7 25555555 2685675 27685675 27685675 155 155 

452115417 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

تعویض و نگهداري عالئم عمودي ترافيكي، 

تعویض و نگهداري تابلوهاي شناسایي و 

 تعيين مسير سطح شهر تهران

7 45455555 1414714 48214714 48214714 155 155 

452155117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

تعویض و نگهداري تجهيزات ترافيكي، 

تعویض و نگهداري تجهيزات ایمني سطح 

 شهر تهران

5 44777847 5 44777847 44777847 155 155 

452145117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

سازمان حمل و 

 نقل و ترافيک

اري گاردریل و نرده ایمني تعویض و نگهد

معابر، تعویض و نگهداري گاردریل سطح 

 شهر تهران

7 16441172 5 16441172 16441172 155 155 

451515717 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و 

نقل ریلي تهران 

 و حومه )مترو(

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي 

اي به شرکت شهري، کمک سرمایهدرون

 فروش آرم طرح ترافيک%45و از محل متر

1 15255555 5 15255555 15255555 155 155 

451515417 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و 

نقل ریلي تهران 

 و حومه )مترو(

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي 

اي به شرکت سرمایهشهري، کمکدرون

آهن شهري تهران و حومه )مترو( بابت راه

 خط شهري 7اث احد

7 1185855817 7275172581 15858775168 15858775168 155 55 

818525117 
معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و 

نقل ریلي تهران 

 و حومه )مترو(

 68 155 7277175575 7277175575 5 7277175575 1 ها، بازپرداخت وام متروبازپرداخت وام

816545112 
امور  معاونت

 مناطق

اداره کل 

هماهنگي، 

نظارت و 

پيگيري 

 امورمناطق

هاي ها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه

 آوري و بازنگري اطالعاتشهرداري، جمع
4 188888 5 188888 188888 155 155 

157515112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان امالک 

 و مستغالت

تملک اراضي و امالک جهت کاربري 

نگي، سطح شهر ورزشي، تفریحي و فره

 تهران

1 5 5 5 5 5 5 

756545112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان امالک 

 و مستغالت

تملک امالک جهت کاربري تأسيسات 

 خدمات شهري، سطح شهر تهران
1 5 5 5 5 5 5 

457445112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان امالک 

 و مستغالت

ها، تملک احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 دارهاي اولویتپروژهامالک 
1 5 5 5 5 5 5 

845515112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان امالک 

 و مستغالت

تملک اراضي و امالک جهت سایر 

 هاي شهرداري تهرانمأموریت
1 5 5 5 5 5 5 

254155112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان 

پيشگيري و 

 مدیریت بحران

اسكان موقت شهروندان در زمان بحران، 

ت و تجهيز محلهاي اسكان موقت ساخ

 شهروندان

5 14555555 47555555 75555555 5 5 5 
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 کدپروژه
واحد سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 دغيرنق
 کل هزینه کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

257585412 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان 

پيشگيري و 

 مدیریت بحران

افزایش ایمني اماکن، افزایش ایمني 

اماکن در برابر سوانح طبيعي و توسعه 

 نظامات مواجهه با حوادث غيرمترقبه

47 17555555 125555555 445555555 117164457 17 41 

254575112 
امور  معاونت

 مناطق

سازمان 

پيشگيري و 

 مدیریت بحران

احداث پایگاههاي پشتيباني مدیریت 

هاي بحران، ساخت و تجهيز سوله

 مدیریت بحران سطح شهر تهران

4 15555555 15555555 45555555 4517211 15 5 

157525715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت برج 

 ميالد تهران

زي اوقات فراغت شهروندان، ساغني

 هاي فرهنگي در برج ميالداجراي برنامه
1 41555555 5 41555555 48871278 77 155 

156575215 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت برج 

 ميالد تهران

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 نگهداري برج ميالد تهران
1 25555555 5555555 55555555 55555555 155 155 

156575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

سازمان فرهنگي 

 و هنري

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 سطح شهر تهران
5 57541154 5 57541154 57541154 155 5 

155565115 
معاونت امور 

 اجتماعي

ستاد مدیریت 

 محله

هاي مدیریت محله، حمایت از برنامه

 سطح شهر تهران
1 74187151 5 74187151 74187151 155 5 

111545115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل امور 

 بانوان

هاي اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح

 کودکان، سطح شهر تهران
1 482418 1555555 1482418 482418 41 155 

111525115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل امور 

 بانوان

هاي فرهنگي، هنري ویژه اجراي برنامه

 بانوان، سطح شهر تهران
7 47581555 5 47581555 47581555 155 47 

151575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

مرکز فعاليت 

 هاي دیني

ترویج امور دیني، فرهنگ قرآن و معارف 

 اسالمي، سطح شهر تهران
46 16555555 5 16555555 12677417 67 155 

151545415 
معاونت امور 

 اجتماعي

مرکز فعاليت 

 هاي دیني

سعه مساجد و کمک به ساخت و تو

اماکن مذهبي، توسعه تجهيزات پخش 

 اذان

5 152786 5 152786 152786 155 5 

151575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

مرکز فعاليت 

 هاي دیني

حمایت از تجهيز مساجد و اماکن 

 مذهبي، سطح شهر تهران
5 54617412 5 54617412 54617412 155 5 

115525115 
معاونت امور 

 اجتماعي
 ل سالمتاداره ک

آموزش و توانمندسازي شهروندان در 

 امور سالمت، سطح شهر تهران
5 76177586 447845 76784866 76177586 77 5 

151115115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل آموزش 

 هاي شهروندي

آموزش حقوق و تكاليف شهروندي، 

 سطح شهر تهران
48 74455255 5 74455255 74455255 155 48 

158525715 
معاونت امور 

 اجتماعي
 سازمان ورزش

هاي سازي و اجراي ورزشفرهنگ

همگاني، گسترش ورزش کارمندان 

 شهرداري

5 7555555 5 7555555 7555555 155 5 

158155115 
معاونت امور 

 اجتماعي
 سازمان ورزش

نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح 

 شهر تهران
5 145555555 5 145555555 145555555 155 5 

158525115 
معاونت امور 

 اجتماعي
 سازمان ورزش

هاي سازي و اجراي ورزشفرهنگ

همگاني، ترویج ورزش همگاني آقایان 

 سطح شهر تهران

1 156815565 5 156815565 156815565 155 15 

158525415 
معاونت امور 

 اجتماعي
 سازمان ورزش

هاي سازي و اجراي ورزشفرهنگ

ي بانوان همگاني، ترویج ورزش همگان

 سطح شهر تهران

5 151767715 5 151767715 151767715 155 5 

816545115 
معاونت امور 

 اجتماعي

ادارات ستادي 

حوزه اجتماعي و 

 امورفرهنگي

ها و کنترل و نظارت بر برنامه

 هاي شهرداري، سطح شهر تهرانفعاليت
4 7855555 255555 2555555 7855555 75 5 

151125115 
 معاونت امور

 اجتماعي

اداره کل 

 فرهنگي

هاي فرهنگي و هنري، اجراي برنامه

 سطح شهر تهران
17 77152471 1725157 25555555 71511116 71 44 

151555115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل 

 فرهنگي

هاي مذهبي و ملي، نكوداشت مناسبت

 سطح شهر تهران
1 42151517 5 42151517 42151517 155 11 

157525115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل 

 فرهنگي

سازي اوقات فراغت شهروندان، غني

 سطح شهر تهران
5 25555555 5 25555555 77774755 155 5 

815575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل 

 مطالعات

هاي اجتماعي و مطالعه و پژوهش

 فرهنگي، سطح شهر تهران
154 5751855 5 5751855 5751855 155 86 

815515115 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل 

 مطالعات

بررسي و مطالعه نيازها و امكانات 

شهري، مستندسازي و انتقال تجارب 

هاي شهرداري تهران به سایر شهرداري

 کشور

1 755555 5 755555 755555 155 5 

815575415 
معاونت امور 

 اجتماعي

اداره کل 

 مطالعات

مطالعه وپژوهش هاي اجتماعي 

 رهنگي ، دانشنامه شهر تهرانوف
5 5 5 5 5 5 5 
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 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

اعتبا رمصوب 

 نقد

اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

فت پيشر

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

151545215 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

 مذهبي، طراحي نقشه تيپ مساجد محلي
1 1855555 5 1855555 1855555 155 41 

156515115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

و هنري، مطالعه و  توسعه فضاهاي فرهنگي

 احداث باغ متبرک قرآن
1 4155555 5 4155555 1556675 55 85 

156511115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث شهرک سينمایي
5 15555 5 15555 5 5 5 

151155415 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

ساماندهي فضاهاي باهویت فرهنگي 

هاي الگویي، پيشتاز و وتاریخي، مطالعه طرح

دار فرهنگي شهر اولویت

 شهریور( 11تير،انقالب،75تهران)رودکي،

5 5555555 5 5555555 5 5 5 

156515715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مجموعه 

 نگي نينوا )تكيه والیت(فره
1 5155555 5 5155555 4778178 56 81 

152545215 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

مرکز سراي کار و  15مطالعه و احداث 

دیدگان زندگي )توانمندسازي آسيب

 ي(اجتماع

1 5 5 5 5 5 5 

156517515 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث موزه زنان
5 15555 5 15555 5 5 5 

152545515 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، سيبرساني به آخدمات

هاي مرکز فوریت 44مطالعه و احداث 

 خدمات اجتماعي

1 5 5 5 5 5 5 

152545815 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

 اي(مطالعه و احداث دو سامانسرا )فرامنطقه

5 5 5 5 5 5 5 

156515815 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث تاالر بزرگ شهر تهران
5 1555555 5 1555555 772218 77 5 

152545715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبتخدما

مرکز ساماندهي  15مطالعه و احداث 

 کودکان کار و خيابان

1 5 5 5 5 5 5 

156517615 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث محور سنگلج
5 15555 5 15555 5 5 5 

156515615 
معاونت امور 

 ماعياجت

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، گذر 

 فرهنگي سرو
1 8555555 5 8555555 5151727 78 65 

156517115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 ساماندهي مرکز فرهنگي معراج شهدا
5 15555 5 15555 5 5 5 

156511515 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تملک 

هاي داراي چهار شهيد و بيشتر خانه خانواده

و تبدیل آن به مرکز محلي فرهنگي )خانه 

 شهدا(

1 555555 5 555555 254152 71 45 

156517215 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 يفرهنگ

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث دروازه فرهنگي البرز
5 8755555 5 8755555 8812617 71 5 

156514515 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مطالعه و 

 احداث باغ فلسفه )شهيد مطهري(
5 15555 5 15555 5 5 5 

152545415 
ونت امور معا

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان اجتماعي، رساني به آسيبخدمات

مرکز نگهداري زنان و  4مطالعه و احداث 

 دیده اجتماعيمردان آسيب

1 5 5 5 5 5 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

156517115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 طالعه و احداث موزه سالمتم
1 155555 5 155555 11686 16 65 

156517715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 مطالعه و احداث موزه پانوراماي عاشورا
5 15555 5 15555 5 5 5 

152545115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

سعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز تو

دیدگان رساني به آسيبخدمات

مرکز  2اجتماعي، مطالعه و احداث 

 بازپروري معتادین

5 5 5 5 5 5 5 

156517715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 خدماتي باغ موزه قصر-مجموعه فرهنگي
1 5155555 5 5155555 5555172 76 155 

152545115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه و تجهيز مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان رساني به آسيبخدمات

 4اجتماعي، تملک، ساخت و تجهيز 

مرکز غربالگري پذیرش و ارجاع 

 دیدگان اجتماعيآسيب

1 5 5 5 5 5 5 

156514715 
معاونت امور 

 تماعياج

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، موزه 

 علوم و نجوم
4 55555555 15555555 145555555 142747561 77 76 

156511115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، مرکز 

 اي شهر تهرانتئاتر حرفه
2 62555555 64555555 188555555 155271288 72 55 

156514415 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 هاي موزه دارآبادساختمان
2 17555555 5555555 16555555 11744564 72 155 

156514215 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

هنري، توسعه فضاهاي فرهنگي و 

 مجموعه ورزشي جماران )شهيد اژدري(
2 85555555 26485186 117485186 114185186 155 1 

156514815 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

تكميل و تجهيز مجموعه فرهنگي بانوي 

 آفتاب

4 58155555 5 58155555 58557725 155 7 

156514115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 مطالعه و احداث سراي سالمندان
5 155555 5 155555 111425 12 5 

156575515 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، 

 موزه قصرنگهداري و راهبري باغ
2 27555555 5 27555555 21271178 71 77 

156514715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تجهيز 

 هاي آئينيمرکز نمایش
4 25555555 27555555 67555555 21552118 27 47 

158575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

ضاهاي ورزشي، مطالعه توسعه و تجهيز ف

و احداث مجموعه ورزشي معلولين 

 44منطقه 

5 15555 5 15555 5 5 5 

156511715 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، باغ 

 کتاب تهران
2 425555555 287122555 157122555 158421567 155 57 

151545715 
معاونت امور 

 عياجتما

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، احداث و توسعه حوزه 

علميه امام محمدتقي)ع( )امام 

 محمدباقر)ع((

7 17855555 5 17855555 16661665 78 16 

751545415 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 ستان اميرسليمانيبو
1 12555555 5 12555555 17571457 77 155 

151545815 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

کمک به ساخت و توسعه مساجد و 

اماکن مذهبي، مطالعه و احداث مسجد 

 تن 14

7 65555555 75555555 115555555 117155714 77 72 

751545715 
معاونت امور 

 اجتماعي

رکت توسعه ش

فضاهاي 

 فرهنگي

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

سازي فضاهاي شهر تهران طرح مناسب

 براي کودکان

5 5 5 5 5 5 5 

751545115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، 

 بوستان خسروشاهي
7 25555555 77555555 17555555 11177816 76 155 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

پيشرفت 

 فيزیكي

156514115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، موزه 

 پانوراماي دفاع مقدس
16 155555555 185555555 485555555 458168284 17 84 

151155115 
معاونت امور 

 اجتماعي

شرکت توسعه 

فضاهاي 

 فرهنگي

ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و 

بازسازي  تاریخي، تملک، مرمت و

 هاي مشاهيرخانه

8 41155555 5 41155555 42777578 75 15 

155525115 
معاونت امور 

 اجتماعي

سازمان رفاه، 

خدمات و 

مشارکتهاي 

 اجتماعي

آموزش و ترویج کارآفریني، سطح شهر 

 تهران
5 71185578 5 71185578 71185578 155 5 

152575115 
معاونت امور 

 اجتماعي

سازمان رفاه، 

ت و خدما

مشارکتهاي 

 اجتماعي

ساماندهي افراد در معرض آسيب و 

 دیده اجتماعي، سطح شهر تهرانآسيب
45 181414774 5 181414774 181414774 155 81 

152585115 
معاونت امور 

 اجتماعي

سازمان رفاه، 

خدمات و 

مشارکتهاي 

 اجتماعي

نگهداري مددسراها و سایر مراکز 

دیدگان رساني به آسيبخدمات

 تماعي، سطح شهر تهراناج

2 18411461 5 18411461 18411461 155 5 

155585115 
معاونت امور 

 اجتماعي

سازمان رفاه، 

خدمات و 

مشارکتهاي 

 اجتماعي

هاي اجتماعي ارتقاي مشارکت

شهروندان و شهریاران جوان ، سطح 

 شهر تهران

14 21715555 5 21715555 21715555 155 41 

457125111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 15 5 5 455555555 78555555 157555555 42 اصالح هندسي معابر 

457185111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 
مطالعات موضوعي و موضعي ترافيک 

 منطقه 44در 
85 155555555 5 155555555 5 5 81 

415515111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 (مستقل

 
تجهيزات و توسعه مسيرهاي ویژه 

 دوچرخه
1 5 155555555 155555555 5 5 5 

452155111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 45 5 5 155555555 65555555 45555555 15 نصب تجهيزات ایمني سطح شهر تهران 

757515111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 5 5 5 157611861 75555555 17611861 4 نقل  هوشمند اجراي سيستم حمل و 

841545111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 
مدیریت و ساماندهي فروش آرم طرح 

 ترافيک روزانه و هفتگي
4 15555555 5 15555555 5 5 17 

416515411 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 
رهنگ عبور و برنامه هاي اجرایي ارتقا ف

 مرور
2 25555555 5 25555555 5 5 47 

416515711 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 51 5 5 15555555 5 15555555 2 تدوین برنامه عملياتي کنترل عملكرد 

452115411 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 
تعویض و نگهداري تابلوهاي شناسایي 

 مسير 
15 25555555 185555555 455555555 5 5 5 
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 (الیتهران )مبالغ به هزار ر یشهردار 3131آمار پروژه های عمرانی سال 

 کدپروژه

واحد 

سازماني 

 اصلي

واحد سازماني 

 فرعي
 عنوان پروژه

تعداد 

قراردادهاي 

 منعقد شده

 اعتبا رمصوب نقد
اعنبار مصوب 

 غيرنقد
 کل هزینه  کل اعتبار مصوب

پيشرفت 

 ریالي

شرفت پي

 فيزیكي

457585111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 
مرمت و بازسازي و تجهيزات پارکينگ 

 تحت پوشش
7 5 7555555 7555555 5 5 15 

457515111 

سازمان حمل 

و نقل و 

ترافيک )غير 

 مستقل(

 5 5 5 82555555 52555555 15555555 7 ساماندهي پارکبان 

452145111 

سازمان حمل 

نقل و  و

ترافيک )غير 

 مستقل(

 25 5 5 276777717 776555555 155777717 47 اجراي عالئم ترافيكي 

845515115 

معاونت 

توسعه منابع 

 انساني

اداره کل برنامه 

 ریزي

هاي مجازي و تدوین تهيه سامانه آموزش

 محتواي آموزش
5 5 5 5 5 5 5 

854555715 

معاونت 

توسعه منابع 

 انساني

ستاد تكریم 

 ارباب رجوع

تكریم ارباب رجوع، تدوین برنامه جامع 

 فرهنگي تكریم ارباب رجوع
1 778555 5 778555 778555 155 5 

854555415 

معاونت 

توسعه منابع 

 انساني

ستاد تكریم 

 ارباب رجوع

تكریم ارباب رجوع، اجراي طرح سنجش 

 رضایت شهروندان از اجراي طرح تكریم
1 5 5 5 5 5 5 

854555115 

ونت معا

توسعه منابع 

 انساني

ستاد تكریم 

 ارباب رجوع

تكریم ارباب رجوع، ارزیابي عملكرد و 

نظارت بر اجراي طرح تكریم در 

 واحدهاي تابعه

1 5 5 5 5 5 5 
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 7 4 3 2 1 منطقه

 موقعيت
شرق  -جنوب -) شمال 

 مركز( -غرب  -
 شمال تهران

شمال وشمال 

 غرب

شمال تهران و در 

 دوطرف وليعصر

شمال شرق 

 تهران
 شمال غرب تهران

 محدوده

 1 1 5 - منطقه
 

 به كوههاي البرز شمال
به تراز ارتفاعي  

 متر1011

و  1به منطقه 

تي از بزرگراه قسم

صدر و قسمتي از 

بزرگراه مدرس و 

 چمران

به منطقه يك و 

 ارتفاعات البرز
 به رشته كوههاي البرز

 4و3 منطقه
 

 0و7 7و6
 

 جنوب
به بزرگراه شهيد بابائي و 

 صدر و چمران

به خيابان آزادي از 

تقاطع خيابان 

نواب صفوي تا 

 ميدان آزادي

 7و  6به مناطق 

كه خط مرزي آن 

ي از بزرگراه قسمت

هاي شيخ فضل اله 

نوري و بزرگراه 

 رسالت

 0و  7به مناطق 

كه حد فاصل آن 

بزرگراه رسالت و 

در امتداد جاده 

 دماوند

به بزرگراه مخصوص 

كرج از گمرك مهرآباد 

 تا ميدان آزادي

 4 11 - منطقه
  

 شرق
جاده اوشان و فشم و جاده 

 لشگرك

به خيابان 

بهزاد)مسيل 

ا سعادت آباد( ت

خط ارتفاعي 

متر از  1011

خيابان سعادت 

آباد و ادامه آن تا 

خيابان كچوئي تا 

تقاطع چمران و 

 بزرگراه چمران

كه حد  4به منطقه 

فاصل آن قسمتي 

از خيابان دكتر 

شريعتي است ) 

حدفاصل پل 

سيدخندان تا 

 ابتداي پاسداران (

به پارك هاي 

جنگلي قرچك و 

 غزال

به بزرگراه محمد علي 

بزرگراه آيت  جناح و

 ا..اشرفي اصفهاني

 3و1 2 6-3 2 منطقه
 

 به دركه محدود مي شود. غرب

به بزرگراه 

محمدعلي جناح از 

ميدان آزادي و 

امتداد تا خط 

 1011ارتفاعي 

متر محدود مي 

 شود.

كه خط 2به منطقه 

مرزي آن بزرگراه 

چمران است 

 محدود مي شود.

 3و1به مناطق 

كه حد فاصل آن 

گرودي خيابان لن

و پاسداران مي 

باشد محدود مي 

 شود.

به رودخانه كن محدود 

 مي شود.

 74447 139 32 754475 44 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 11 15 9 5 5 4 منطقه

 موقعيت

 -) شمال 

شرق  -جنوب

 -غرب  -

 مرکز(

 مركز تهران

مركز تهران و در 

دو طرف خيابان 

از  شريعتي كه

مركز تا شمال 

تهران امتداد 

 دارد.

 شرق تهران
جنوب غرب 

 تهران

جنوب غربي 

 تهران
 مركز شهر تهران

 محدوده

 منطقه
    

2 6 

 به بزرگراه رسالت به بزرگراه رسالت به بزرگراه شهيد همت شمال

به خيابان آزادي 

و جاده مخصوص 

 كرج

از شمال به 

خيابان آزادي از 

تقاطع خيابان 

خيابان نواب تا 

 شهيدان

كه  6به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان انقالب و 

آزادي از تقاطع 

خيابان حافظ تا 

 تقاطع توحيد

 منطقه
    

17 16 

 جنوب
به خيابان آزادي و 

 خيابان انقالب

به خيابان انقالب 

 و خيابان دماوند
 به جاده دماوند

به بزرگراه چهل 

و پنج متري زرند 

و بزرگراه 

 فتح)جاده قديم

 كرج (

به خيابان قزوين 

از تقاطع با 

خيابان نواب تا 

تقاطع خيابان 

 هرمزان

كه  16به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان شوش و 

خيابان محمدي از 

تقاطع خيابان 

وحدت اسالمي تا 

 ميدان حق شناس

 منطقه
    

11 12 

 شرق
به بزرگراه مدرس و 

 خيابان شهيد مفتح

به خيابان استاد 

حسن بنا و 

 ان سبالنخياب

 به بزرگراه رسالت

به خيابان 

شهيدان و 

بزرگراه يادگار 

امام و خيابان 

هرمزان و خيابان 

سادات و خيابان 

 امام زاده عبداله

به خيابان نواب 

از تقاطع آزادي 

 تا خيابان قزوين

كه  12به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان حافظ و 

خيابان وحدت 

اسالمي از تقاطع 

با خيابان انقالب 

 شوشتا 

 منطقه
    

9 11 

 غرب
به بزرگراه چمران محدود 

 مي شود.

به بزرگراه 

مدرس و خيابان 

مفتح محدود مي 

 شود.

به خيابان استاد 

حسن بنا و سبالن 

 محدود مي شود.

به رودخانه كن 

 محدود مي شود.

به خيابان 

شهيدان محدود 

 مي شود.

كه  11به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان توحيد و 

واب خيابان ن

صفوي از تقاطع 

خيابان آزادي تا 

تقاطع خيابان 

محمدي است 

 محدود مي شود.

 1149 5455 1947 13422 1747 2147 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران
 15 14 17 14 13 12 منطقه

 موقعيت

 -جنوب -) شمال 

 -غرب  -شرق 

 مرکز(

از مركز تا 

 جنوب تهران

شرق تهران 

شمال بزرگراه از

جاده _ياسيني 

تهران،دماوند، از 

شرق رودخانه 

جاجرود ،ازغرب 

بزرگراه دوران واز 

جنوب قره 

 چشمه مي باشد

 جنوب غرب جنوب تهران جنوب تهران شرق تهران

 محدوده

 منطقه
 

 12و14 13 0و7و4مناطق 
 

 9و 11و11

 شمال

به خيابان 

انقالب حد 

فاصل خيابان 

حافظ تا ميدان 

 ينامام حس

ازشمال خيابان 

 دماوند

كه  13به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان پيروزي 

است از ميدان 

شهدا تا خيابان 

 افسريه

 14و12به مناطق 

كه حد فاصل آن 

خيابان هاي 

خاوران و آهنگ 

 است.

به خيابان شوش 

از تقاطع نواب تا 

 17خيابان 

 شهريور

خيابان قزوين از 

تقاطع بزرگراه 

شهيد نواب تا سه 

خيابان –آذري راه 

زرند از سه راه 

 آذري تا پل ساوه

 منطقه
 

14 15 21 
 

19 

 به خيابان شوش جنوب

خيابان پيروزي 

ازميدان شهدا 

 تاميدان كالهدوز

كه  15به منطقه 

حد فاصل آن 

خيابان هاي 

خاوران و آهنگ 

 است

به كوه بي بي شهر 

 بانو

به كمربندي 

تهران از خيابان 

فدائيان اسالم تا 

ادامه  تقاطع

 بزرگراه چمران

بزرگراه شهيد 

چراغي از تقاطع 

بزرگراه شهيد 

نواب تا ميدان 

 شهيد سروري

 منطقه
 

13 
   

 16و 11

 شرق
 17به خيابان 

 شهريور

بزرگراه دوران 

وسرخه 

حصار)حريم 

شرق تهران( 

ومرزحريم 

 13منطقه 

به استاديوم 

ورزشي تختي و 

قصر فيروزه و 

هاي جنگل

 سرخه حصار

ارتفاعي  به خط

متر از  1211

انتهاي افسريه تا 

محل برق فشار 

قوي سيمان تهران 

در شمال جاده 

 خاوران

به خيابان فدائيان 

اسالم از خيابان 

شوش تا تقاطع 

بزرگراه كمربندي 

 جنوب تهران

بزرگراه شهيد 

نواب صفوي از پل 

روگذر خيابان 

قزوين تا بزرگراه 

شهيد 

چراغي)سکو 

نظامي(ضلع 

تان شمالشرق بوس

 واليت

 منطقه
 

12 12 16 
 

10 

 غرب

به خيابان حافظ 

و وحدت 

اسالمي محدود 

 مي شود.

خيابان 

شهريور 17

ازميدان امام 

حسين تاميدان 

 شهدا

كه  12به منطقه 

حد فاصل آن 

 17خيابان 

شهريور است 

 محدود مي شود.

به خيابان فدائيان 

اسالم از خيابان 

قدس)دولت آباد( 

تا ميدان شوش 

 محدود مي شود.

به بزرگراه قلعه 

مرغي و خيابان 

بهمن يار محدود 

 مي شود.

بزرگراه آيت ا... 

سعيدي)جاده 

ساوه( از تقاطع 

خيابان زرند 

تاميدان شهيد 

سروري)پل روگذر 

 شهيد كاظمي(

 5423 1447 29 2344 14 14 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 22 21 25 19 15 منطقه

 موقعيت
شرق  -جنوب -) شمال 

 مركز( -غرب  -

منتهي اليه جنوب 

 غربي تهران
 غرب تهران غرب تهران جنوب تهران جنوب تهران

 محدوده

 21و17و19و9 منطقه
 

16 
 

5 

 شمال

 45به خيابان آذري )

متري زرند( و بزرگراه 

 فتح

خيابان جوانه و بزرگراه 

 آيت ا... سعيدي

و به بزرگراه آزادگان 

خيابان ابراهيمي و خيابان 

 دولت آباد

 كرج -به اتوبان تهران

به جاده حريم منطقه 

و كوههاي شمال  5

 غربي استان تهران

 21و  9مناطق  منطقه
 

- 
  

 جنوب
به چهاردانگه و 

 شهرستان اسالمشهر

به كمربندي جنوب 

 تهران )بزرگراه آزادگان(

به شهرري و خيابان 

 سلمان فارسي
 كرج -به اتوبان تهران  م كرجبه جاده قدي

 منطقه
  

15 
  

 شرق
به بزرگراه آيت ا.. 

 سعيدي

به بزرگراه يارجاني)نواب( 

 و خيابان بهمنيار

به خيابان تقي آباد و 

 مسيل تقي آباد

به مسيل رودخانه كن 

از تقاطع با جاده 

 مخصوص كرج

به مسيل رودخانه كن 

 و سولقان

 (19و  17) مناطق  منطقه
 

19 
  

 غرب

به شهريار، شهر قدس 

و كرج محدود مي 

 شود.

به بزرگراه آيت ا... 

 سعيدي و آزادگان

اتوبان بهشت زهرا )به 

محدود  19حريم منطقه 

 مي شود. (

به محدوده گرمدره 

 محدود مي شود.

به محدوده شهر 

گرمدره)استان البرز(  

 مي شود.

 41 7244 25 2543 35499 (مساحت منطقه)کيلومترمربع
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 (ماخذ:اداره کل حریم)93وضعيت مناطق دارای حریم در سال 

 غرب شرق جنوب شمال همجواری ها

مساحت تقریبی 

محدوده حریم پایتخت 

 (54)مصوب سال 

 )کيلومترمربع(

مساحت تقریبی محدوده 

 شهر تهران حریم

 )وضع موجود(

 )کيلومترمربع(

 1منطقه 
 –دامنه رشته كوه البرز 

 نحوزه آبريز شهر تهرا

محدوده قانوني شهر 

 تهران

جاده اوشان و فشم و 

 جاده لشگرك 

 (4)حريم منطقه 

 دره دركه 

 (2)حريم منطقه 
002 265 

 دامنه رشته كوه البرز 2منطقه 
 محدوده قانوني 

 (9)منطقه 

 رود دره دركه 

 (1)حريم منطقه 

 رود دره فرحزاد

 (5)حريم منطقه 
51 21 

 4منطقه 
ام درياچه لتيان و بلوارام

 خميني

 دماوند –بزرگراه تهران 

)حريم مصوب منطقه 

13) 

 رودخانه جاجرود
 جاده لشگرك

 (4)محدوده منطقه 
413 112 

 5منطقه 
 دامنه رشته كوه البرز

 )مرز مصوب پايتخت (

محدوده قانوني شهر 

 تهران 

 (5)محدوده منطقه 

 دره فرحزاد
 دره سولقان

 )ابتداي جاده سولقان(
130 51 

 13منطقه

 –ده تهران دماوند جا

پارك جنگلي سرخه 

 حصار

 (4) مرز منطقه 

 قره چشمه 

)مرز موجود حريم منطقه 

15) 

 رودخانه جاجرود
 محدوده شهر تهران 

 (13)مرز قانوني منطقه 
461 01 

 15منطقه
 قره چشمه

 (13)مرز حريم منطقه 

 جاده خراسان

)مرز موجود حريم منطقه 

21) 

 مسگرآباد

)امتداد مرز حريم  

 (13نطقه م

 محدوده شهرتهران

)مرز قانوني محدوده 

 (15و  14مناطق 

164 165 

 10منطقه
 بزرگراه مفتح 

و  10)محدوده مناطق 

21) 

 خطوط برق فشار قوي 

)منطبق بر مرز حريم 

 (71مصوب سال

محدوده حريم شهر 

باغستان و كمربندي 

 آزادگان 

)امتداد خط آهن تهران 

 ساوه( -

 كمربندي انديشه 

ق بر مرز حريم )منطب

 (71مصوب سال

620 72 

 19منطقه
 محدوده شهر تهران 

 )مرز قانوني شهر تهران(

اراضي حسن آباد و 

 محدوده بخش آفتاب

)منطبق بر مرز حريم   

 (71مصوب سال

 قم  –اتوبان تهران 

 )مرز قانون شهر تهران(

بزرگراه آيت اهلل سعيدي 

)منطبق بر خط راه آهن 

، تا مرز قانوني شهر 

 هران(ت

941 03 

 244 1401 اتوبان  قم اتوبان امام رضا )ع( بخشداري كهريزك محدوده شهر تهران 21منطقه

 دامنه رشته كوه البرز 22منطقه

محدوده قانوني شهر 

 تهران

)مرز قانوني حريم  

 (22منطقه 

 دره سولقان 

 (5)حريم منطقه 

حريم شهر گرمدره و 

 كرج
165 321 

 1411 5319 جمع حريم
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 شهر تهران 93برآورد جمعيت سال 

 خانوار زن مرد 93جمع مرد و زن  عنوان

 157163 230330 223906 462323 1منطقه

 215949 326921 316904 633915 2منطقه

 117612 169191 156112 325193 3منطقه

 200304 430996 419437 040433 4منطقه

 291221 446650 410019 065467 5منطقه

 72967 115314 117926 223241 6منطقه

 113206 159757 151107 319044 7منطقه

 126603 194147 103372 377419 0منطقه

 52003 01310 77013 150112 9منطقه

 99444 152113 141731 293734 11منطقه

 111346 153149 143131 296179 11منطقه

 01477 122090 111471 234371 12منطقه

 97552 149222 130721 207943 13منطقه

 137097 217907 105653 393641 14منطقه

 217134 322379 290010 621197 15منطقه

 94059 141911 131212 272113 16منطقه

 05366 120904 119032 240016 17منطقه

 151240 226213 212717 430919 10منطقه

 01566 121711 112090 233610 19منطقه

 122313 101000 169093 351701 21منطقه

 56066 03012 77242 161154 21منطقه

 51132 74165 66512 141567 22منطقه

 2791237 4233641 3944216 0177056 شهر تهرانجمع 

 




